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Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025 

VIZIUNE , PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE 

 

  

 

Viziunea 

 

Orașul Zărnești va deveni în următorii 10 ani un oraș turistic dezvoltat și competitiv din punct 

de vedere economic, caracterizat de un grad ridicat de atractivitate pentru cei care vor să 

locuiască, sa facă investiții sau să își petreacă timpul liber pe teritoriul său.  

  

Misiunea 

 

Misiunea administrației publice locale este să creeze toate condițiile astfel încât orașul Zărnești 

să devină atractiv printr-o infrastructură modernă, o economie dinamică si prin punerea în 

valoare a resurselor turistice. 

 

Obiectivul strategic general 

 

Folosirea eficientă și eficace a tuturor resurselor materiale și umane ale orașului în 

conformitate cu principiile dezvoltării durabile cu scopul de a genera dezvoltare economică și 

socială care să conducă pe termen lung la creșterea calității vieții locuitorilor și la 

transformarea orașului într-o destinație turistică de renume. 

 

Avantajul competitiv 

 

Avantajul competitiv al orașului Zărnești este determinat de potețialul turistic pe care acesta îl 

are prin resursele naturale de care dispune. 

 

Slogan 

 

Sloganul sub care se va realiza dezvoltarea strategică a oraşului în următorii 10 ani este 

Zărnești – destinaţia ta ecoturistică 

 

 

 

Ținte specifice pentru anul 2025 

 

 

1. Zărneşti: oraş cu accesibilitate ridicată şi mobilitate pentru cetăţeni 

 

La orizontul anului 2025 oraşul va beneficia de un plan coerent de mobilitate, de drumuri locale, 

drumuri comunale, judeţene şi naţionale modernizate, de drumuri de acces agricol şi drumuri 

forestiere pentru accesibilizarea pădurilor şi  atracţiilor turistice.  
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Traficul în oraş va fi descongestionat prin construirea unei şosele de centura care să scoată traficul 

greu din oraş. 

Transportul local va fi extins către satele şi comunele limitrofe şi va deveni mai ecologic prin 

achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau care utilizează biogaz. 

Se va rezolva criza locurilor de parcare prin construirea de noi locuri de parcare în toate cartierele 

oraşului. 

 

 

2. Zărneşti: zonă ecoturistică atractivă pentru cetăţeni şi turişti 

 

Dezvoltarea infrastructurii turistice până în anul 2025 vizează implementare proiectelor care au ca 

scop protecţia mediului înconjurător şi proiecte care să asigure creşterea atractivităţii zonei. 

La aceată oră în Zărnești există 620.000 mp spații verzi, din care parcuri 10.262,73 mp . 

Protejarea mediului impune realizarea igienizării cursului râului Bârsa, amenajarea, extinderea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi, reducerea consumului de energie electrică prin eficientiezarea 

energetică a clădirilor publice şi, cu contribuția Asociațiilor de locatari, a clădirilor rezidenţiale, 

schimbarea lămpilor clasice de iluminat şi implementarea unui sistem inteligent pentru gestionarea 

iluminatului, se va moderniza serviciul de salubrizare al oraşului. Se vor desfăşura campanii de 

conştientizare şi programe de educare pentru protecţia biodiversităţii, construcţia unei zone de 

promenadă în centrul oraşului, a 40 km de piste pentru biciclişti, construirea unui complex de 

agrement care să includă și un ștrand, realizarea unor partii de schi cu toate facilităţile în zona 

Brebina,  achiziţia de mijloace de transport deschis care să asigure legătura dintre zona Planul-Foii 

şi comuna Bran. 

Promovarea punctelor de atracţie turistică se va realiza prin intermediul centrului de informare nou 

construit, prin materiale de promovare tipărite şi printr-o promovare pe internet a destinaţiilor 

turistice şi a evenimentelor culturale ce au loc în oraş, prin semnalizarea corespunzătoare a 

obiectivelor turistice  şi a unităţilor de cazare şi servire a mesei. 

Prin certificarea oraşului ca destinaţie ecoturistică se asigură finanţare din partea Ministerului 

Turismului pentru promovarea acestuia în cadrul evenimentelor publice de premiere a 

principalelor destinații, prin eleborarea de materiale digitale promoționale (ghiduri turistice) și 

prin oferirea de spațiu în standul propriu  târgurile de turism organizate la Romexpo. 

 

 

3. Zărneşti: comunitate competitivă şi dinamică, atractivă pentru investitori 

 

Anul 2025 va deveni un oraş atractiv pentru investitori prin măsurile de sprijinire a iniţiativelor de 

business de punere la dispoziţie a terneurilor necesare construirii de noi spaţii de producţie pentru 

industria prelucrătoare si pentru servicii, conectarea acestor spaţii la reţelele de utilităţi şi 

implementarea unui sistem de taxare favorabil. 

Un proiect important pentru antreprenori este construirea unui accelerator de afaceri în oraş care 

să asigure pe lîngă toate facilităţile necesare desfăşurării unei activităţi şi sprijinul logistic necesar 

dezvoltării afacerii, servicii de consultanţă pentru asigurarea accesului la investiţii finaţate prin 

fonduri nerambursabile de la bugetul de stat sau fonduri structurale. Prioritate în cadrul 

accelatorului de afaceri se va acorda acelor firme care investesc în domeniile de activitate 
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tradiţionale, inactive în prezent, pentru care există know-how, forţă de muncă calificată şi care 

riscă să nu mai fie transmisă generaţiilor viitoare. 

 

 

4. Zărneşti: comunitate incluzivă, cu acces la sevicii sociale de calitate şi guvernanţă 

competivă 

 

Pentru perioada 2015-2025 se propun măsuri active pentru creşterea  calităţii vieţii locuitorilor 

oraşului Zărneşti, de la dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi acces la servicii sociale, la 

dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi promovarea măsurilor active de incluziune socială. 

Din  punct de vedere al infrastructurii de sănătate se va reabilita şi se va dota cu echipamente 

moderne Spitalul Orăşenesc Tiberiu Spârchez şi, cu sprijinul Ministerului Sănătății  se va reabilita 

şi moderniza Spitalul de neuropshiatrie. Tot cu sprijinul Ministerului Sănătății se vor achiziţiona 

ambulanţe şi la inițiativa administratorilor care dețin societăți comerciale care își desfășoară 

activitatea în domeniul medical se vor moderniza cabinetele medicale de pe raza oraşului. Pentru 

atragerea de noi cadre medicale care să îşi desfăşoare activitatea pe raza oraşului, administrația 

Publică locală va crea facilităţi de cazare, inclusiv prin construirea de locuinţe. 

Până în anul 2025 se va construi la nivelul oraşului o unitate de tip creșă, se vor reabilita şcolile şi 

grădiniţele din oraş. Pentru asigurarea cu forţă de muncă calificată pentru meseriile de care are 

nevoie industria locală se vor dezvolta atelierele şcolilor profesionale, concomitent cu crearea de 

parteniate între şcoală şi unităţile productive din oraş, se vor implementa proiecte educaţionale pe 

perioada verii. 

Pentru cei care se confruntă cu riscul sporit de sărăcie sau de excluziune socială (bătrânii, copii, 

tinerii cu venituri reduse sau fără loc de muncă, persoanele care nu dispun de o locuință sau au 

condiții de locuire improprii, persoanele de etnie romă, etc.) se va realiza accesul sporit la servicii 

de sprijin de calitate, prin construcția de locuințe sociale și pentru tineri, construcția de centre 

rezidențiale pentru vârstnici, de centre medico-sociale, etc.) şi în special pentru minoritatea rromă, 

se vor implementa proiecte de incluziune care vor viza şi organizarea de cursuri de calificare în 

meseriile cerute la nivelul oraşului. 

Pentru îmbunătăţirea guvernanţei locale se va crea un sistem eficient de primire şi rezolvare a 

petiţiilor depuse de catăţeni, prin mutarea a cât mai multe servicii pe internet, se vor crea baze de 

date comune între serviciile de la nivelul Primăriei şi cele de la nivel regional şi regional. Toate 

acestea vor fi posibile prin asigurarea accesului personalului de la nivelul Autorităţilor Locale la 

cursuri de formare profesională şi calificare, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice dar şi pentru 

personalul care va fi anangajat în serviciul de dezvoltare turistică şi culturală, astfel încât să se 

asigure o colaborare eficientă dintre aceştia şi mediul de afaceri sau turiştii interesaţi. 
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Lista proiectelor individuale cu  descrierea sumară a acțiunilor  și a surselor de finanțare 
 

N.B.: Detaliile cu privire la acestea, inclusiv bugetul, au caracter orientativ și vor fi definitivate o data cu elaborarea/definitivarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare, etc.  

N.B.:Ordinea prezentării proiectelor în tabelul de mai jos este cea din Tabelul ”Priorităţi, obiective specifice, măsuri- corelarea cu analiza SWOT” și nu indică o prioritizare a acestora. 

Nr. 

crt 

Proiect Descriere proiect Valoare 

estimată, 

euro 

Sursa de finanțare, din care: Solicitant Observatii 

finantare Contribuția 

UAT-euro 

1a  

 

 

Modernizarea și 

dezvoltarea tuturor 

drumurilor locale  

Proiectul implică: 

-reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale, a trotuarelor, amenajarea de parcări laterale, de scuaruri.  

Alte activități: proiectul implică realizarea unui studiu de fezabilitate/expertize tehnice, studii geo/topo/hidro 

 

 

 

 

și/sau 

5.000.000 POR 7.1 

Buget 

FEDR+ 

Buget local 

In situatia in 

care Zarnesti 

devine 

statiune 

climatica 

100.000 UAT Zărnești 

 

se 

implementeaza 

si va fi finantat 

din sursa 

mentionata 

daca devine 

statiune 

climatica 

1b Proiectul implică: 

-reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale 

Finantare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice (OUG 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare). 

220.000 OUG 28/2013 

Bugetul de 

stat 

Buget local 

34.000  

(15%) 

UAT Zărnești  

2 Realizarea planului de 

mobilitate urbană- 

PMUD 

Proiectul implică: 

- realizarea planului de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020 

-de urmat prevederile Ghidului JASPERS pentru pregătirea Planurilor de mobilitate durabilă editia februarie 

2015 

20.000 POR 3.2 0 UAT Zărnesti  

3 Construirea unei șosele 

de centură care să scoată 

traficul greu din oraș 

Proiectul poate fi completat prin investiții realizate de UAT Zărnești care vizează  reducerea emisiilor de CO2 

în zona urbană,respectiv: 

- modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru 

reducerea emisiilor de CO2   

- realizarea sistemelor de tip park and ride;  

- realizarea de perdele forestiere — alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). 

Alte activități: proiectul implică realizarea PMUD si ulterior a unui studiu de fezabilitate 

5.000.000 POR 3.2 750.000 

(15%) 

UAT Zărnesti  

4 Construirea de locuri de 

parcare in cartierele 

orașului/centrul orasului  

Proiectul implică realizarea a aproximativ 200 locuri de parcare ăn cartierele orașului/centrul orasului 

 

30.000 Buget local 30.000 

(100%) 

UAT Zărnesti - 

5a Realizarea unei zone 

pietonale, de promenadă 

și comercială, în centru 

orașului Zărnești. 

Proiectul implică: 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: 

- realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;  

-îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale 

pentru mijloacele de transport în comun. 

-construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) 

pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 

In curs de 

realizare 

 0 UAT Zărnesti  
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Alte activități: proiectul implică realizarea PMUD si ulterior a unui studiu de fezabilitate 

5b Realizarea unei zone 

pietonale, de promenadă 

și comercială, în centru 

orașului Zărnești. 

Proiectul poate fi completat prin acțiuni de demolare a clădirilor abandonate situate pe terenurile supuse 

intervențiilor si amenajare a zonei rezultate: 

-realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

-amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive 

de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori); 

-crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii, etc.); 

-instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

-dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); 

Alte activitati: realizare studiu de feazabilitate 

1.000.000 

Val min 

100.000 

Val max 5 mil 

POR 5.2 20.000(2%) UAT Zărnesti  

6 Modernizarea serviciului 

de transport public local 

prin achiziția de mijloace 

de transport noi, eficiente 

energetic 

Proiectul implică: 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban  prin  achizitionarea de vehicule ecologice 

Proiectul poate fi realizat și în cadrul  proiectului  nr.39,  Introducerea transportului public de călători cu 

autobuze ecologice (pe bază de biogaz sau alți combustibili ecologici) 

Alte activități: proiectul implică realizarea PMUD 

400.000 POR 3.2  8.000 UAT Zărnesti  

7 Construcția, extinderea şi 

modernizarea drumurilor 

forestiere pentru 

accesibilizarea pădurilor 

Prin proiect se va sprijini constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere 

Alte activitati: realizare studiu de feazabilitate 

1.500.000  PNDR 4.3. 

drumuri 

forestiere  

 

 

0% UAT Zărnesti  

8 Construcția, extinderea şi 

modernizarea drumurilor 

de acces agricol 

Prin proiect se va sprijini construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la fermele agricole 1.000.000 PNDR 4.3. 

drumurilor 

agricole  

0% UAT Zărnesti  

9 Asfaltarea drumului 

Zărnești – Plaiul Foii DC 

50A 

Proiectul implica asfaltarea a  aproximativ 15 km 4.500.000 Buget local+ 

CJ Brasov 

 

2.250.000  Parteneriat cu 

CJ 

10 Asfaltarea în colaborare 

cu Consiliul Județean a 

drumul Zărnești-Predeluț 

Proiectul implica asfaltarea a aproximativ 2,5km  625.000 Buget local+ 

CJ Brasov 

 

312.500  Parteneriat cu 

CJ 

11 Extinderea rețelei de 

transport public local 

către satele și comunele 

limitrofe orașului 

Zărnești 

Proiectul consta in achizitionarea de mijloace de transport si infiintarea de statii de calatori, in cadrul PMUD 400.000 POR 3.2 8.000 UAT Zărnesti 

 

PMUD 

12 Extinderea și 

modernizarea rețelei de 

apa și canalizare, astfel 

încât să se ajungă la o 

acoperire de 100%,  

funționale 

Proiectul implică: 

-Realizarea sistemului  integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, 

a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate  

 

2.500.000 Bugetul de 

stat:  

Compania 

Nationala de 

Investitii 

/Fondul de 

mediu / 

OUG 28/2013 

 

750.000(30%) 

 

UAT Zărnesti  
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13 Extinderea rețelelor de 

utilități în zona 

rezidențială a  familiilor 

tinere, Muscel 

Proiectul implică: 

Reabilitarea/extinderea/construirea de noi rețele de apă,  canalizare, energie electrica, toate retelele de utilitati 

2.500.000 Bugetul de 

stat-

Compania 

Nationala de 

Investitii/ 

ANL/ 

Buget local   

750.000(30%) UAT Zărnesti 

Parteneriat 

ANL 

 

14 Reactualizarea planului 

urbanistic general 

 In lucru Buget local  UAT Zărnesti  

15 Introducerea de surse 

alternative pentru 

producerea energiei 

electrice 

Proiectul implică: 

-Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si 

biogaz  

- de sprijin pentru intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse regenerabile 

50.000.000 POIM 6.1 500.000 

(1%) 

UAT Zărnesti  

16 Extinderea și 

modernizarea reţelei de 

alimentare cu gaze 

naturale 

Proiectul implică: 

modernizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale din zonele defavorizate 

1.000.000 Buget local 1.000.000 

(100%) 

UAT Zărnesti  

17 Construcția unui hangar 

pentru avioane de mici 

dimensiuni pe 

Aerodromul Zărnești  

Proiectul implică: 

-realizarea de studii de prefezabilitate și studiu de fezabilitate 

-intocmirea proiectului tehnic 

4.200.000 Buget local 4.200.000 UAT Zărnesti  

18 Reabilitarea căilor de 

acces către punctele de 

atracție turistică. 

Reabilitarea drumurilor de acces 

cca 20 km x 100.000 euro/km 

2.000.000 POR 7.1 

Buget 

FEDR+ 

Buget local 

In situatia in 

care Zarnesti 

devine 

statiune 

climatica 

40.000 UAT Zărnesti se 

implementeaza 

si va fi finantat 

din sursa 

mentionata 

daca devine 

statiune 

climatica 

19 Achiziția și punerea la 

dispoziția turiștilor a 

două mijloace de 

transport de tip deschis 

care să asigure legătura 

cu zona Plaiul-Foii și 

comuna Bran 

Proiectul presupune: 

-Achiziția a două mijloace de transport de tip deschis: trenulețe electrice sau autobuze etajate deschise  

-realizarea se stații de alimentare electrică sau instalații de cablu elecrice 

-realizarea unui studio de fezabilitate 

600.000 

 

Buget local 600.000 UAT Zărnesti  

20 Realizarea unor pârtii de 

schi cu facilitățile 

aferente în zona Brebina. 

Proiectul presupune: 

-realizarea pârtiei de schi 

-instalație transpot  cablu 

-parcări 

-instalație de zăpadă 

-alte acțiuni conform studiului de fezabilitate 

6.000.000 

 

Buget local 6.000.000 

 

UAT Zărnesti  
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21 Realizarea a 40 de km de 

trasee de biciclete 

Proiectul implică: 

- realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor 

constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare 

arbori); 

- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii, etc.); 

- instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); 

- modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea 

la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de 

investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții). 

1.000.000 

Max 

5.000.000 

POR 5.2 / 3.2 

 

150.000 

(15% ) 

UAT Zărnesti  

22 Construirea unui 

complex sportiv/de 

agrement 

Proiectul implică: 

-realizarea de spaţii şi terenuri special amenajate care include ștrand, terenuri de tenis, baschet etc,  pe care se 

pot desfăşura activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, alte activităţi conexe care facilitează 

desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor sportive. 

225.000 Buget de stat 

(sbpr 

Complexuri 

sportive) 

67.500 UAT Zărnesti  

23 Dezvoltarea și 

modernizarea Seviciilor 

Salvamont, inclusiv 

asigurarea de echipament 

Proiectul implică: 

- modernizarea serviciului Salvamont prin achiziționarea de echipamente individuale,  truse de prim ajutor 

pentru salvamontiști, materiale de interventie, echipamente de salvare si transport al accidentatului/ 

bolnavului, medicamente etc conform Anexelor la HOTARÂRE nr. 77 din 23 ianuarie 2003, tripod,  placă de 

salvare, aruncător de coardă, etc 

- alte dotări necesare 

20.000 Buget local 20.000 UAT Zărnesti  

24 Construirea de noi 

posturi Salvamont 

moderne și 

reabilitarea/modernizarea 

și dotarea  postului 

Salvamont de la Plaiul 

Foii. 

Proiectul implică: 

-reabilitarea/modernizarea și dotarea  postului Salvamont de la Plaiul Foii, achiziționarea unei stații de 

radioemisie fixă. 

-dotarea cu mobilier specific 

-achiziționarea de materiale necesare 

-construirea unui nou punct Salvamont cu toate facilitățile necesare 

80.000 Buget local 80.000 UAT Zărnesti 

in parteneriat 

cu IMM si 

ONG in 

domeniu 

turism 

Parteneriat 

25 Promovarea 

evenimentelor culturale 

“Floarea de colţ”- zilele 

oraşului Zărneşti, 

festivalul de muzică 

pentru copii şi tineri 

“Ecoul Pietrei Craiului” 

etc 

Proiectul implica: 

-realizarea de material de promovare, de ex: ghiduri turistice, albume foto, pliante, postere, bannere, fluturași, 

alte material publicitare, inclusive promovarea prin intermediul internetului 

10.000 Buget local 10.000 UAT Zărnesti  

26 Reanimarea 

mesteșugurilor specifice 

zonei  

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 

Proiectul implică: 

- înscrierea în program a operatorilor economici, inclusiv a fundațiilor și asociațiilor de profil, 

-participarea acestora la cele 8 tărguri regionale, organizarea de ateliere de lucru,  

-editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site 

50.000 

 

Bugetul de 

stat  

0 Operatori 

economici 

Asociații și 

fundații 
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27 Inventarierea si 

reanimarea 

mesteșugurilor specifice 

zonei- crearea de 

intreprinderi sociale 

Proiectul implica: 

- realizarea de acțiuni integrate  ale GAL, 1-2 intreprinderi socială: 

- construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie 

- etape initiale de creare GAL, realizare de studii de fezabilitate 

1.000.000  POR 9.1 

CLLD 

0 GAL Parteneriat 

28 Consolidarea, protecţia şi 

conservarea 

monumentelor istorice și 

a clădirilor de patrimoniu 

Proiectul vizează: 

- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

- Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; 

- Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la 

foc, antiefracţie); 

- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul 

proiectului. 

Prin acest proiect pot fi reabilitate monumente clasa B, precum: 866 Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii  

867   Şcoala veche; 894   Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae; 895  Biserica "Sf. Nicolae; 896 Paraclis; 897 

Biserica "Naşterea Maicii Domnului  (numai cele din inventarul beneficiarului) 

5.000.000 POR 5.1 750.000 UAT Zărnesti  

289 Amenajarea unor spații 

cu scop cultural si 

recreativ (pentru 

expunere opere de artă 

ale artiștilor locali și nu 

numai, care să asigure și 

o zonă de relaxare 

acoperită pentru turiști și 

localnici) 

Proiectul implică: 

-investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, 

agrement și sport etc.; 

 

Min 100.000 POR 9.1 

CLLD 

0 GAL Parteneriat 

30 Organizare de tabere de 

sculptură cu posibilitatea 

de realizare de muzee în 

aer liber 

Proiectul implică: 

-organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare de muzee în aer liber 

10.000 Buget local 10.000 UAT Zărnesti  

31 Practicarea unui sistem 

unitar de promovare la 

nivel local, național și 

internațional- realizarea 

brandului turistic local 

Proiectul implică: 

-Reaizarea brandului local 

-Realizarea de material publicitare  

15.000 Buget local 15.000 UAT Zărnesti  

32 Producția de materiale 

promoționale tipărite cu 

informații depre 

obiectivele turistice: 

Parcul Național Piatra 

Craiului, Rezervația de 

urși LiBearty, Biserica 

Sfântul Nicolae, etc. 

Proiectul implică: 

Producția de materiale promoționale tipărite cu informații depre obiectivele turistice: Parcul Național Piatra 

Craiului, Rezervația de urși LiBearty, Biserica Sfântul Nicolae, etc. 

Promovarea, în special la Târgurile expoziționale Romexpo,  ca destinație ecoturistică prin intermediul 

acțiunilor întreprinsde de Ministerul Turismului și a materialelor publicitare realizate de acesta 

30.000 Bugetul 

local+ 

Ministerul 

turismului 

20.000 UAT Zărnesti  
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33 Promovarea 

evenimentelor culturale 

locale și a obiectivelor 

turistice prin intermediul 

internetului 

Proiectul implică: 

-Promovarea evenimentelor culturale “Floarea de colţ”- zilele oraşului Zărneşti, festivalul de muzică pentru 

copii şi tineri “Ecoul Pietrei Craiului”, inclusiv prin pagina web a Primăriei Zărnești 

Acțiunile întreprinse  vor fi complementare  cu cele realizate prin proiectul ”Promovarea evenimentelor 

culturale “Floarea de colţ”- zilele oraşului Zărneşti, festivalul de muzică pentru copii şi tineri “Ecoul Pietrei 

Craiului” etc 

5.000 Bugetul local 5.000 UAT Zărnesti  

34 Semnalizarea 

corespunzătoare la 

nivelul orașului a 

obiectivelor turistice, a 

locurilor de cazare și 

unităților de servire a 

mesei 

Proiectul implică: 

-semnalizarea corespunzătoare împreună cu agenții economici interesați, a obiectivelor turistice, a locurilor de 

cazare și unităților de servire a mesei 

5.000 Bugetul local 5.000 UAT Zărnesti  

35 Igienizarea cursului 

râului Bârsa și înăsprirea 

sancțiunilor pentru 

factorii poluatori 

Proiectul implică: 

-acțiuni de igienizare a cursului râului Bârsa 

-aplicarea cu celeritate a Hotârârilor Consiliului Local privind sancționarea persoanelor vinovate 

-acțiuni de conștientizare a populației, realizate prin proiectul ”Campanii de conştientizare şi programe de 

educare pentru protecția biodiversității” 

5.000 Bugetul local 5.000 UAT Zărnesti  

36 Campanii de 

conştientizare şi 

programe de educare 

pentru protecția 

biodiversității 

Proiectul implică: 

a)achiziţionarea de consumabile; 

b)realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite cu conţinut educativ privind protecţia mediului; 

c)realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi alte 

asemenea; 

d)realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului; 

e)manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare: servicii de creaţie, design 

materiale promoţionale, materiale utilizate în cadrul conferinţelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va 

depăşi 20% din valoarea totală a proiectului; 

f)achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului; 

g)realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului; 

h)achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în 

scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu 

şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare; 

i)achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu corturi, saci de dormit, 

izoprene, lanterne şi altele asemenea; 

j)transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind 

protecţia mediului; 

k)cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind 

protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant; 

l)taxa de campare; 

m)cheltuieli necesare în procesul de instruire: instruirea participanţilor, transport, cazare şi diurnă pentru 

instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop, ecran de 

proiecţie, tablă interactivă, flipchart; 

n)realizarea paginii web; 

220.000 

 

Fondul de 

mediu/actiuni 

constientizare 

Ordinul 

947/2014 ) 

22.000 

(10%) 

ONG  

 

Parteneriat cu 

ONG 
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o)TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte 

mijloace; 

p)achiziţia şi plantarea de puieţi în scop educativ, maximum 50 de puieţi. 

q)salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, în procent de maximum 20% 

din valoarea totală a proiectului. 

37 Reabilitare şi extindere 

spaţii verzi, publice şi de 

agrement si dezvoltarea 

perdelelor de protecție și 

a aliniamentelor stradale 

Proiectul implică: 

-realizarea de actiuni finanțate prin POR 5.2 pentru terenuri și suprafețe degradate, inclusive clădiri dezafectate:  

-demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  

-realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

-amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive 

de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori); 

-crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii, etc.); 

-instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

-dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); 

-modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la 

utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții 

sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții). 

100.000  

POR 5.2 

Buget 

FEDR+ 

Buget local  

 

15.000 

(15%) 

UAT Zarnesti 

 

 

38 Împădurirea terenurilor 

degradate și neproductive 

reconversia functionala si 

reutilizarea terenurilor si 

sprafetelor abandonate 

Proiectul implică: 

-crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv 

reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și 

comerciale, etc.);  

 

500.0000  

POR 9.1 

CLLD 

0 GAL Parteneriat 

39 Investiții în mecanizarea 

serviciului de salubrizare 

de la nivelul orașului 

Zărnești 

Proiectul implică: 

-achizitionarea de mașini colectare gunoi 

-achizitionarea de pubele 

250.000 Buget local / 

Fondul de 

mediu  

 

125.000 UAT Zărnești  

40 

 

Introducerea 

transportului public de 

călători cu autobuze 

ecologice (pe bază de 

biogaz sau alți 

combustibili ecologici)  

Proiectul implica: 

-acțiuni complementare proiectului nr. 6 ”Modernizarea serviciului de transport public local prin achiziția de 

mijloace de transport noi, eficiente energetic” 

A Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant 

electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități 

urbane 

150.000 POR 3.2 3.000 UAT Zărnești  

41 Organizarea de 

concursuri între 

asociaţiile de proprietari 

(cu acordarea unor 

premii) pe tema 

colectării 

selective/menţinerea 

curăţeniei la locurile în 

care se află depozitate 

containerele 

Proiectul implică: 

-organizarea de concursuri între asociaţiile de proprietari 

1.000 Buget local 

 

1.000 UAT Zărnești  
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42 Schimbarea lămpilor 

clasice de iluminat 

stradal cu lămpi de 

ultimă generație 

caracterizate printr-un 

consum scăzut de energie 

electrică 

Proiectul implică: 

Faza 1-Achizitionarea de servicii de consultanta: 

Proiectul implica: 

-Consultanta gratuita in initierea unei achizitii pentru modernizarea sistemelor de iluminat;  

-Sprijin in identificarea furnizorilor pentru modernizarea sistemelor de iluminat dupa conceptul descris 

20.000   Programul 

ROSENC de 

Eficientizare 

Energetica in 

Iluminat 

0 UAT Zărnești  

Faza 2.Proiectul implica:  Investiții în iluminatul public: 

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu 

eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv 

prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

- achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

3.000.000 POR 3.1 60.000 (2%) UAT Zărnești  

43 Introducerea unor corpuri 

de iluminat alimentate 

din surse alternative în 

zonele mai izolate 

Proiectul implica acțiuni incluse in cadrul proiectulului de mai sus:   

Investiții în iluminatul public: 

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

600.000 POR 3.1 12.000 (2%) UAT Zărnești  

44 Eficientizarea energetică 

a clădirilor publice 

Proiectul presupune reabilitarea termică a cladirilor publice 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 

planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere 

și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 

instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și 

prepararea apei calde de consum; 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 

monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 

promovarea și gestionarea energiei electrice);  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a 

circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de 

reparații la fațade etc.); 

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte 

implementate prin POR 2014 – 2020 

10.000.000 POR 3.1   200.000 (2%) UAT Zărnești  

45 Eficientizarea energetică 

a cladirilor rezidentiale 

de pe raza orașului 

Zărnești (in functie de 

acordul si intereseul 

Se vor depune mai multe proiecte,  functie de asociatiile de locatari: 

Proiectul presupune reabilitarea termică a unui număr de apartamente, cu utilizarea celor mai noi tehnologii, 

inclusiv cu considerarea parteneriatului public-privat, cu un mix de finanțare 

- lucrari de reabilitare termica a anvelopei; 

- lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire; 

5.000.000 POR 3.1 - 

rezidentiale 

UAT min 

15% 

750.000 

Asociatia de 

locatari 25% 
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asociatiilor de 

proprietari). 

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;  

- alte activitati suplimentare   

- inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.;  

- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza 

functionalitatea blocului de locuinte 

- repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la 

nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip 

sarpanta;  

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum 

si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie 

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;  

- repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a 

spatiilor ocupate;  

- repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte; etc 

46 Reactivarea domeniilor 

de activitate inactive in 

prezent 

Proiectul implică: 

- Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) 

- Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate 

- pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participative 

- Sustinerea antreprenoriatului in cadrul  comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu 

1.000.000 POCU  axa 4 20.000 (2%)  Parteneriat cu 

FCP, ONG 

47 Sprijinirea operatorilor 

economici care 

demarează proiecte 

privind construirea unui 

accelerator de 

afaceri/incubator 

Proiectul implică: 

-susținerea de catre UAT Zărnești a inițiativelor private de a face demersurile necesare pentru depunerea și 

implementarea proiectului 

-crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor 

aferente  

500.000 IMM POR 2.1 150.000 

(30%) 

 

48 Transferul tehnologic în 

domenii de specializare 

inteligentă 
 

Proiectul implică acțiuni de: 

- susținerea de catre UAT Zărnești a inițiativelor private 

- crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu 

echipamente a acestora 
- achiziționarea de servicii tehnologice specifice inclusiv consultanță specializată în afaceri;  

- crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală 

3.000.000  POR 1.1, 

POC 

0%-50% Entităţi de 

transfer 

tehnologic în 

conformitate 

cu Hotărârea 

Guvernului 

nr. 406/2003 

 

49 Îmbunătățirea 

competitivității 

economice a 

intreprinderilor 

Proiectul implică: 

- susținerea de catre UAT Zărnești a inițiativelor private 

- construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active 
corporale şi necorporale 

- activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau 

diferitelor procese specifice. 

- promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau 

serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice; 

- activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii 
în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor 

de export, etc). 

1.000.000 POR 2.2, 

POR 2.1, 

POC 

30% IMM  
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50 Atragerea de noi 

investitori în Orașul 

Zărnești  

Proiectul implică: 

-construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie. 

500.000 POR 9.1 

CLLD 

- GAL Parteneriat 

51 Atragerea de noi 

investitori în Orașul 

Zărnești prin: 

-punerea la dispoziție a 

terenurilor necesare 

construirii de spații  de 

producție   

-conectarea terenurilor 

pentru spații  de 

producție  la rețelele de 

utilități. 

-implementarea unui 

sitem de taxare favorabil 

Proiectul implică: 

-punerea la dispoziție a terenurilor necesare construirii de spații  de producție/servicii 

-conectarea terenurilor pentru spații  de producție/servicii  la rețelele de utilități. 

-implementarea unui sitem de taxare favorabil 

 

 

200.000 Buget local 200.000 UAT Zărnești  

52 Dezvoltarea facilităților 

de infrastructură pentru 

conferințe, ateliere 

tematice, expoziții și 

cazare 

Proiectul implică: crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv 

dezvoltarea serviciilor aferente  

 

500.000 POR 2.1 - IMM(100%)  

53 Un mod unitar și 

constant de promovare a 

produselor și serviciilor 

locale-utilizare brand 

turistic local 

Proiectul implică: 

Realizarea de actiuni: 

- participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii on-line.  

- cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul), cheltuielile de cazare 

a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, etc. respectiv pentru participarea la Târg 

- finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi 

transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul 

Proiectul se realizează în completarea Proiectului cu nr. 30 privind crearea unui brand local unic 

5.000 Programul 

naţional 

multianual 

pentru 

stimularea 

creării, 

dezvoltării şi 

promovării 

brandurilor 

sectoriale, 

subsectoriale 

şi de produs 

- Entitati 

private, 

brandul 

aducand 

beneficii si 

UAT-ului 

 

54 Oferirea de asistență și 

suport activ investitorilor 

locali in relația cu 

investitorii străini sau 

potențialii clienți din 

străinătate 

Proiectul implică: 

-asigurarea unor resurse umane calificate prin incheierea de parteneriate cu operatori economici sau a unor 

contracte de servicii 

-asigurarea de servicii –suport in cadrul acceleratoarelor de afaceri  

1.000 Buget local 1.000 UAT Zărnești 

IMM-uri , 

acceleratoare 

de afaceri 

 

55 Reabilitarea/modernizare

a/extinderea/dotarea 

infrastructurii de sanatate 

–Spitalul orășenesc Dr. 

Proiectul implică: 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor si/sau 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe 

5.000.000 POR 8.1 

ambulatoriu 

si urgente / 

si/sau 

100.000 (2%) UAT Zărnești 
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Tiberiu Spârchez  
Si/sau  

 îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

 reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde 

menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 

achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, 

după caz; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 

încălzire și prepararea apei calde de consum; 

POR 3.1 

56 Reabilitarea si  

modernizare a spitalului  

de neuropsihiatrie în 

colaborare cu Ministerul 

Sănătății și/sau Consiliul 

Județean 

Proiectul implică: 

(3.1) Eficiența energetică a clădirilor publice: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 

clădirii; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde 

menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 

achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire 

centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 

încălzire și prepararea apei calde de consum; 

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor 

inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață; 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor 

și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor 

montate, lucrări de reparații la fațade etc.); 

2.000.000 POR 3.1 40.000 

(2%) 

UAT Zărnești 

 

 

57 Achiziționarea de noi 

ambulante 

Proiectul implica: 

- achizitionarea de ambulante 

500.000 Program 

Ministerul 

Sanatatii  

20% UAT Zărnești 

 

 

58 Modernizarea cabinetelor 

medicale de pe raza 

orașului. 

Proiectul implică: 

- construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotare 

cu active corporale şi necorporale 

Pentru microîntreprinderi, vor fi sprijinite investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de terenuri și 

spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc., precum și cele în 

active necorporale de tipul brevete, licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare. 

În ceea ce priveşte, dotarea cu echipamente pot fi menţionate, ca exemple: 

•achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;  

•achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, 

aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat 

finanţare,  

200.000 POR 2.1 

POR 2.2 

- Finantarea in 

functie de 

varianta 

finala a 

ghidului 

solicitantului 

Proiectele vor 

fi depuse de 

solicitanti 

privati 
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•dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii. 

•realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv 

instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;   

•achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi 

sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a 

solicitat finanţare, etc; 

59 Construirea unui  Centru 

de recuperare medicală, 

psihologică și socială 

pentru persoane cu 

dizabilități, copii și adulți 

Proiectul implica: 

 reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă 

rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

 

1.000.000 POR 8.1 20.000 UAT Zărnești 

 

 

60 Crearea de unități mobile 

de furnizare de servicii 

pentru îngrijirea 

medicală la domiciliu 

Proiectul implică: 

Actiuni complementare proiectului nr. 58, Achiziționarea de noi ambulante 

20.000 POR 9.1 - GAL Parteneriat 

61 Crearea unui mecanism 

de facilități pentru 

atragerea specialiştilor în 

domeniul medical care 

aleg să își desfășoare 

activitatea profesională 

în Orasul Zărnești, 

inclusiv construcția de 

locuințe pentru  acestia 

Proiectul implică: 

-inventarierea locuintelor care pot fi achizitionate 

-achizitionarea acestora si punerea la dispozitie cu chirii atractive 

-construirea de noi locuinte daca este cazul 

500.000 Buget local 500.000 UAT Zărnești 

 

 

62 Constituirea unui GAL si 

elaborarea strategiei de 

dezvoltare locala 

Proiectul presupune constituirea unui Grup de Acțiune Locală și implică: 

 Animare parteneri sociali si demararea infiintarii noului GAL conform cerintelor DLRC pentru 

perioada 2014-2020  

 Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate 

 Elaborarea SDL si a listei de operatiuni/ proiectele prin care GAL considera ca vor fi atinse 

obiectivele strategiei 

70.000 euro POCU, 5.1 2% respectiv  

1.400 euro 

UAT Zărnești 

GAL 

 

63 Înfiinţare de  grădinițe 

si/sau creşe  

Proiectul implică: 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie  - 

educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)  

500.000 

 

POR 10.1 

 

10.000 

(2%) 

- 

UAT Zărnești 

 

 

64 Reabilitarea, 

modernizarea, 

dezvoltarea, extinderea si 

achizitionarea de 

echipamente si dotari 

specifice  pentru  

grădinițele de pe raza 

orașului  

Proiectul implica: 

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie  - educaţionale 

antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)  

 

700.000 POR 10.1 14.000 

(2%) 

UAT Zărnești 

 

 

65 Reabilitarea, 

modernizarea, 

Proiectul implica: 

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general 

700.000 POR 10.1 14.000 

(2%) 

UAT Zărnești 
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dezvoltarea, extinderea si 

achizitionarea de 

echipamente si dotari 

specifice  pentru scolile 

de pe raza orașului  

obligatoriu (școli I - VIII) 

 

66 Încurajarea programelor 

de schimb de experiență 

între instituțiile de 

învățământ din oraș și 

instituții similare din țară 

și străinătate pentru elevi 

și cadre didactice 

Programul implica: 

 Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si 

Formarii Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret 

50.000 Erasmus  -  Parteneriat 

UAT Zărnești 

Institutii 

invatamant 

67 Dotarea corespunzătoare 

a atelierelor școlilor 

profesionale. 
Construirea unei unitati 

de invatamant 

profesional si tehnic –
specialitatile cerute de 

mediul economic 

Proiectul implica: 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale) 

 

500.000 POR 10.1 10.000 (2%) UAT Zărnești 

 

 

68 Implementarea de 

proiecte educationale 

pentru elevii din 

categorii defavorizate 

Proiectul implică: 

Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea 

părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale 

educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate 

nevoilor și specificului comunităţii etc.)  

100.000 POCU  - UAT Zărnești 

 

Parteneriat 

69 Construirea/reabilitare/ 

modernizare și dotare 

locuinţe sociale 

Proiectul implică: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale 

 

700.000 POR 9.1 

CLLD 

- GAL  Parteneriat 

70 Dezvoltarea unui centru 

socio – medical pentru 

victimele violenței 

domestice 

Proiectul implică: 

investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare 

integrate medico-socială; 

2.000.000 POR 9.1 

CLLD 

- GAL  Parteneriat 

71 Crearea unui sistem 

eficient pentru primirea 

si rezolvarea petițiilor 

cetățenilor 

Proiectul implică: 

-implementarea măsurilor de e-guvernare 

-schimburi de experiență 

-pregătirea profesională a funcționbarilor publici 

-achiziționarea de echipamente  TIC 

500.000 POCU 10.000 UAT Zărnești 

 

 

72 Desfășurarea de 

campanii privind 

încurajartea participării 

cetățenilor la procesul 

decizițional 

Proiectul implică: 

-acțiuni de conștientizare 

10.000 Buget Local 10.000 UAT Zărnești 
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73 Îmbunătățirea 

comunicării între 

instituțiile publice 

Proiectul vizeaza  

- Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce 

priveste transparenta. 

- dezvoltarea si implementarea unor cursuri de formare, materiale suport si materiale suplimentare (ghiduri, 

colectii de bune practici etc.) privind managementul datelor si informatiilor de interes public, adresate in 

special, personalului autoritatilor si institutiilor publice;  

- cursuri de formare pentru personalul din structurile de audit si control intern/integritate/comisii de disciplina. 

20.000 POCA 2.2 400 UAT Zărnești 

 

 

74 Modernizarea sistemului 

de relații publice și 

mutarea a cât mai multor 

servicii ale administrației 

publice locale pe internet. 

Proiectul implică: 

-achizitionarea de infrastructura TIC 

-cursuri de formare profesională 

200.000 POCA/ 

POCU /Buget 

local 

4.000 Parteneriat 

UAT 

Zărnești+FPC 

 

Parteneriat 

UAT 

Zărnești+FPC 

 

75 Crearea de baze de date 

comune între serviciile 

din cadrul Primăriei 

Orașului Zărnești și 

serviciile similare de la 

nivel regional și național. 

Proiectul implică: 

-aplicarea la nivelul primariei a rezultatelor proiectelor implimentate la nivel central  

10.000 Buget local 10.000 UAT Zărnești 

 

 

76 Formare şi calificare 

pentru personalul care va 

fi angajat în serviciul de 

dezvoltare turistică și 

culturală  

Proiectul implică: 

Dezvoltarea abilităților  

-Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie 

la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. planificarea strategică; planificare bugetară; control managerial 

intern; politici publice locale; fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a deciziilor la 

nivelul administrației publice locale);  

-schimburi de experiență/networking cu autorități/ instituții/ organisme ale administrațiilor publice naționale și 

internaționale. 

25.000 POCA 2.1/ 

POCU 

3.750 UAT Zărnești 

 

 

77 Implementarea sistemelor 

informatice integrate și 

de e-guvernare la nivelul 

compartimentelor 

Primăriei 

Proiectul implică: 

Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică  

- dezvoltarea și implementarea de măsuri, proceduri și instrumente pentru identificarea, managementul, 

publicarea și diseminarea unor seturi de date și informații gestionate de autoritățile și instituțiile publice (de 

exemplu, din perspectiva autorităților și instituțiilor publice, a serviciilor publice gestionate de acestea și a 

utilizării datelor cu caracter personal);  

-dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor și informațiilor de către 

autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, disponibilitatea datelor, actualitatea lor și ușurința folosirii);          

-dezvoltarea și implementarea unor cursuri de formare, materiale suport și materiale suplimentare (ghiduri, 

colecții de bune practici etc.) privind managementul datelor și informațiilor de interes public, adresate în 

special, personalului autorităților și instituțiilor publice; 

- dezvoltarea de carte ale serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii de servicii publice, campanii de 

informare și de promovare; 

50.000 POCA 2.2 7.500 Parteneriat 

UAT Zărnești 

+UAT Mun. 

Brasov 

 

Parteneriat 

UAT Zărnești 

parteneriat cu 

UAT 

Mun.Brașov 

 

78 Acțiuni de încurajare a 

schimbului de experienţă 

și a networking-ului 

Proiectul implică: 

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local  

- introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței (utilizarea 

100.000 POCA 2.1 2.000 UAT Zărnești 
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sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică locală pe baza Planului de 

acțiune etapizat pentru implementarea managementului calității elaborat la nivel național);  

-implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile publice;  

- implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de stimulare a colectării taxelor și 

impozitelor locale;  

- mecanisme/metode eficiente de planificare și gestiune a execuţiei bugetare;                                 

-implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor (în conformitate 

cu planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni, analiza privind evenimentele de viață);  

-Schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții, organisme publice naționale și internaționale; 

79 Asigurarea accesului la 

dezvoltarea profesională 

continuă a personalului 

din cadrul instituțiilor 

publice locale, inclusiv  

pentru achizitii publice si 

managementul 

proiectelor  

Proiectul prevede organizarea de cursuri de formare profesională continuă pentru personalul din administrația 

publică locală, cu module de comunicare în limbi străine, ECDL, achiziții publice, management de proiect, etc 

500.000 POCA 

BUGET 

LOCAL 

10.000 Parteneriat 

UAT 

Zărnești+FPC 

 

Parteneriat 

UAT 

Zărnești+FPC 

 

80 Imbunatatirea functiei de 

dezvoltare strategica 
Proiectul vizeaza: 

-Crearea de parteneriate intre administratii publice, companii/IMM-uri si societatea civila, in special de la nivel 

local care sa elaboreze inovatii strategice: 

-masuri inovatoare la realizarea  unor servicii sociale integrate si la eficientizarea reincadrarii somerilor pe 

termen lung.   

-masuri de ajutor pentru participarea  femeilor la piata fortei de munca  

-masurarea impactului masurilor strategice 

750.000 Programul 

EASI 

15.000 

(20%) 

Parteneriat  Parteneriat 

81 Creșterea numărului de 

parteneriate la nivel local 

Proiectul implică: 

Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali  

- dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;  

- dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de 

interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice;  

- dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, 

partenerii sociali și instituțiile de învățământ superior acreditate în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel 

local;  

- dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic; dezvoltarea 

capacității partenerilor sociali și a ONG urilor prin instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele 

tematice locale/regionale/naționale/europene; 

- sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa 

publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și nediscriminării, precum și 

a dezvoltării durabile; 

-înfiinţarea şi sprijinirea unor asociatii de dezvoltare care sa asigure  valorificarea inovativa a resurselor 

turistice pe toate filiere cu potential 

100.000 POCA 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 9.1 

CLLD 

2.000  Parteneriat 
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