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ASPECTE INTRODUCTIVE
1.1 INTRODUCERE

Misiunea administraţiei publice, prin multitudinea autorităţilor administrative ale
statului şi ale comunităților locale, este aceea de a pune în aplicare legile, în scopul satisfacerii
unor nevoi şi interese generale şi locale ale colectivităţilor umane și de a asigura buna
funcţionare a serviciilor publice în beneficiul cetățenilor.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni și unitățile administrativ teritoriale și instituțiile publice
care le guvernează sunt supuse presiunii pieței în contextul economic si politico-administrativ
actual.
Orașele sau orice alte entitați administrative locale se află într-o permanentă competiție între
ele în ceea ce privește atragerea de fonduri, de investitori si de capital uman specializat pe
oferirea unei administrații locale eficiente.
Guvernarea locală eficientă presupune practicarea unui management durabil care să asigure un
climat economic favorabil antreprenorilor prezenți deja pe piața locală și a celor ce sunt
interesați să pătrundă pe această piață, să asigure elaborarea unor politici publice coerente, să
asigure condiții optime de trai pentru locuitorii unei zone, să dezvolte nivelul de atractivitate a
zonei și turismul prin investiții și prin utilizarea unor tehnici de marketing eficiente, toate
aceste măsuri fiind luate cu respectare și protejarea resurselor naturale ale zonei.
În acest context, liderii locali trebuie să fie niște veritabili strategici pentru a-și aduce la
îndeplinire cu succes mandatele și pentru a da o direcție bună comunității pe care o conduc.
Într-un mediu pe zi ce trece mai competitiv inclusiv în ceea ce numim sector public, lipsa unei
viziuni strategice se traduce în regres. Viziunea strategică este cea care se transpune într-o
misiune asumată, care la rândul ei se transpune în programe si ulterior în proiecte concrete.
Lipsa unei viziuni coerente înseamnă dezvoltare haotică, înceată și inclusiv o atractivitate
scăzută pentru investitori.
Orașul Zărnești nu se consideră a fi o excepție la cele menționate mai sus, elaborarea
prezentei strategii fiind un răspuns la dorința actualei conduceri a orașului de a continua
eforturile de dezvoltare locală printr-o abordare coerentă și strategică.
În elaborarea strategiei s-a pornit de la efectuarea unor analize specifice, SWOT și PESTEL, și
pe baza stabilirii punctelor tari și a punctelor slabe am evidențiat direcțiile principale de
dezvoltare locală pentru următorii 10 ani, astfel încât nivelul de competitivitate și atractivitate
al orașului să crească. Prezenta strategie are ca arie de acoperire Orașul Zărnești şi zona
limitrofă şi vizează o populaţie de 26747 locuitori.
Strategia defineşte viziunea și misiunea împreună cu Planul de Dezvoltare Strategică
perioada 2015-2025.
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1.2 PROCESUL DE ELABORARE ȘI PLANIFICARE A STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare a Orașului Zărnești se dorește a fi o bază solidă care să asigure
coerența și eficiența viitoarelor decizii luate la nivelul administrației publice locale, un
instrument metodologic și legal, pe baza căruia Consiliului Local și Primăria Orașului Zărnești
să poată structura și planifica implementarea pachetului de politici, programe și proiecte pe
termen scurt, mediu și lung.
Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii orașului, autoritățile administrației publice locale,
instituțiile publice, societatea civilă și sectorul privat.
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2015-2025 iși propune drept scop să
contribuie la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din orașul Zărnești, prin implementarea de
măsuri privind dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea turismului local, dezvoltarea economiei
locale, imbunatatirea capitalului social si educational, dezvoltarea guvernaței locale. Această
strategie se adresează tuturor actorilor locali care își doresc și pot să contribuie la dezvoltarea
localităţii, de la locuitorii orașului, autoritatile administrației publice locale, instituțiile publice,
societăţi private, instituții de cultură, ONG-uri, cetățeni.
Pentru a atinge scopul propus, la elaborarea strategiei sunt necesare acțiuni de
colaborare, planificare raţională, capacitate de organizare și mobilizarea tuturor resurselor
umane, materiale și financiare dobândite la nivel local, regional, naţional, iar pentru
implementarea strategiei este nevoie de efort susţinut, de evaluare și monitorizare.
Principiile care au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare au avut în vedere cele şapte
caracteristici ale strategiilor descrise mai jos, cu respectare a 4 principii:
1) Participare și flexibilitate: factorii locali interesaţi au fost consultaţi şi implicaţi în elaborarea
strategiei. Luând în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai zonei,
strategia reacţionează la schimbări și poate fi îmbunătățită/modificată.
2) Creativitate și fezabilitate: s-au promovat acţiuni care să ducă la o strategie realistă, care va
putea fi aplicată şi implementată.
3) Abordare integrată: s-a ţinut cont de cadrul de programare al României privind strategiile
existente la nivel sectorial, regional şi de cooperare și de țintele Europa 2020.
4) Transparenţă: publicul are acces la conţinutul documentelor elaborate şi a fost informat
despre stadiul procesului de planificare.
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Cele şapte caracteristici ale strategiilor (CSÁTH M., 1993) sunt:
-imagine asupra viitorului, ceea ce implică faptul că strategia este elaborată având în vedere
viitorul regiunii pentru care aceasta este destinată. Astfel, strategia este parte a gândirii pe
termen lung asupra viitorului regiunii în cauză.
-creativitate. Creativitatea vizează faptul că prin intermediul strategiei sunt prezentate
alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai
mult din potenţialul de dezvoltare al regiunii.
-flexibilitate. Caracterul flexibil al strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că
acestea avantajează sisteme care se adaptează în permanenţă condiţiilor externe şi modificării
situaţiei interne.
-activitate. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare
influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente
proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite
situaţii ce ar apărea pe parcurs.
-create pentru acţiune. Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se
datorează faptului că ea este compusă din programe, a căror aplicare implică acţiune concretă
direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă.
-orientare spre schimbare. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc
elaborarea unui pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan
social, la o mai bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de
dezvoltare în concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local.
-orientare spre un câştig durabil. O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul planificării
strategice este orientat spre atingerea unei dezvoltări durabile.
Obiectivele strategice vor fi în acord cu:
 Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030
 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020
 Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020
 Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
 Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR)
 Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020
 Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului
de afaceri – Orizont 2020
 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035 -Coeziune
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni
 Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă
 Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Etapele metodologice principale ale realizării strategiei sunt:
a. Realizarea analizei preliminare a situaţiei existente
În vederea realizării acestei faze au fost colectate informaţii, în principal date statistice privind
domeniile şi activităţile care fac obiectul analizei, coroborate cu studiile realizate de SC
URBAN TEAM SRL Bucureşti pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General al Oraşului
Zărneşti, Judeţul Braşov:
 Studiu de fundamentare privind evoluţia socio-demografică 1990-2011
 Studiu de fundamentare privind evoluţia activităţilor
La acestea s-au adaugat datele puse la dispoziție de către Primăria Orașului Zărnești. Aceste
date şi informaţii au stat la baza realizării fazei de analiză şi diagnostic, precum şi pentru faza
următoare de elaborare a strategiei de dezvoltare.
b. Analiza SWOT
Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor
asupra dezvoltării Oraşului Zărneşti a fost realizată atât cu ajutorul analizei SWOT cât şi a
analizei PESTEL.
c. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a localităţii
Pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de valorificare a oportunităţilor
identificate, a posibilităţilor de diminuare/eliminare/evitare a punctelor slabe şi posibilităţile de
prevenire şi contraatac a ameninţărilor, au fost identificate viziunea strategică de dezvoltare, sau stabilit direcţiile principale de dezvoltare şi au fost stabilite obiectivele strategice.
Stabilirea viziunii şi a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanţă cu politicile şi
direcţiile generale adoptate de principalele documente strategice judeţene, regionale, naţionale
şi europene amintite mai sus.
d. asigurarea unei dezvoltări echilibrate a oraşului prin planificarea investițiilor şi
întocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de programare
financiară 2014-2020
La elaborarea strategiei s-a ținut cont de liniile directoare de planificare stabilite de Strategia de
Dezvoltare teritorială a României, în principal:
- Încurajarea concentrării locuirii în intravilanul unităților administrativ – teritoriale și
limitarea dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnicoedilitară
- Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate la
limita exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale
- Încurajarea construirii în zone industriale dezafectate (brownfields) și limitarea
extinderii nejustificate a intravilanului ca urmare a dinamicii populației și a dinamicii
economice - interzicerea construirii în zone verzi.
- Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor prin
operațiuni de regenerare urbană integrată a centrelor istorice
- Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale
- Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile
care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili
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Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și
industriale
- Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate.
- Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la planurile de
dezvoltare urbană și teritorială în vigoare.
Au avut loc două întâlniri și s-au cu factorii interesați, când s-au discutat următoarele: analiza
SWOT, viziunea și principalele direcții prioritare de dezvoltare, priorități de investiții și
obiective specifice ale Strategiei de dezvoltare.
În cadrul strategiei au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei de programare financiara
2014-2020, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de indicatori şi rezultate şi pot
beneficia de finanţare prin programele active în perioada de planificare.
-

CAP. 1 DEZVOLTARE URBANĂ ȘI TERITORIALĂ
1.1Context strategic european si regional
La nivel european obiectivele strategice vor fi în acord cu:
- Strategia Europeana pentru Dezvoltare Durabilă
- Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 1997,
prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila
reprezinta fundamentul Strategiei Nationale a României în domeniu, completeaza Strategia
de la Lisabona si se doreste a fi un catalizator pentru cei ce elaboreaza politici publice si
pentru opinia publica, în scopul schimbarii comportamentului în societatea europeana si,
respectiv, în societatea românească și implicării active a factorilor decizionali, publici și privați,
precum și a cetățenilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea obiectivelor dezvoltării
durabile.
Pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile sunt identificate patru obiective-cheie:
Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de
impactul negativ asupra mediului
Echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității
culturale, egalității de sanse și prin combaterea discriminării de orice fel
Prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru
asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine
plătite
Îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor
democratice în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile pretutindeni în lume.
8
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Dezvoltarea urbană durabilă poate fi atinsă numai în măsura în care vor fi combinate, la
nivel local, măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea turismului local, dezvoltarea economiei locale,
imbunătățirea capitalului social si educational, protejarea mediului înconjurator, cu alte cuvinte
printr-o abordare integrată și strategică de sprijinire a investițiilor din zona urbană.
Prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, România ca stat membru va beneficia de
un sprijin important pentru a realiza investiții direcționate spre dezvoltarea economică, crearea
de locuri de muncă, eficiența energetică astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020 . Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, care a
lansat o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor
economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii
economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil,
Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în
următorul deceniu, care acoperă următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia,
cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările
climatice.
La nivel national strategia va fi în acord cu:
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR)
- Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020
- Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului
de afaceri – Orizont 2020
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI - România
policentrică 2035 -Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale
pentru oameni
Elementul definitoriu al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României –
Orizonturi 2013 – 2020- 2030, elaborată din anul 2008, este racordarea României la o
nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea
a dezvoltării durabile. Finalizată în 2008, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a
României reprezintă un proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi
Dezvoltarii Durabile, şi Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Strategia vizeză realizarea a 3 mari obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvolării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al Uniunii Europene
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
ţărilor membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
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În urma unor seturi de analize au fost identificate următoarele domenii pentru care sunt
necesare intervenţii strucutrale majore pe termen lung pentru a impulsiona dezvoltarea
economiei româneşti:
- infrastructura de bază
- dimensiunea teritorială
- competitivitatea economică
- capitalul uman
- capacitatea administrativă
Referitor ținta pentru anul 2013: putem aprecia că ținta privind încorporarea principiilor
dezvoltării durabile este în plin proces de implementare, aceste principii fiind indeplinite nu
numai de beneficiarii de finanțare nerambursabilă care au accesat fonduri FEDR, FSI, etc.
Întreaga societate aplică astăzi principiile dezvoltării durabile, principiul egalității de șanse,
protecția mediului (poluatorul plătește), societatea informațională.
La nivel regional:
Din punct de vedere regional, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta
principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către
factorii implicați, e un document-cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de
dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare,
propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.
Politica de dezvoltare regională reprezintă un „ ansamblu de măsuri planificate şi
promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi
actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi
durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt:
dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de
tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului
înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educaţie, învăţământ, cultură.” (MDRT, Dezvoltare
regională).
Implementarea eficientă a politicii de dezvoltare regională nu se poate realiza fără o cunoaştere
şi analiză a teritoriului, a relaţiilor care există între acesta şi populaţia şi activităţile economice,
precum şi anticiparea tendinţelor de evoluţie prin construirea de scenarii de dezvoltare.
Unul dintre cele trei mari obiective ale politicii de coeziune (convergenţa,
competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă şi cooperarea teritorială europeană) ale
Uniunii Europene vizează promovarea dezvoltării echilibrate a întregului teritoriu comunitar,
prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici în toate regiunile din Uniunea
Europeană. În acest sens, în perioada 2007-2013 se află în implementare o serie de programe
de cooperare europeană (România-Bulgaria, România – Republica Serbia, România –
Ucraina – Republica Moldova, Bazinul Mării Negre, Ungaria – România, Ungaria – Slovacia –
România – Ucraina, Sud Estul Europei, INTERREG IVC, URBACT II, ESPON 2013,
INTERACT II).
Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a
Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare,
Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum și o
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Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 20142020. PDR Centru a fost aprobat prin Hotararea nr.12/ 15 iulie 2014 a Consiliului pentru
Dezvoltare Regionala Centru.

1.2Caracteristici geografice - oportunităţi de dezvoltare teritorială
Judeţul Braşov este situat în partea centrală a ţării, în zona de sud-est fiind intre 45º23'44" 46º12'12" latitudine nordică și 24º39'44" -26º6'11" longitudine estica, întinzându-se pe
latitudine cu 88,6 km (extremitatea sudică este situată în Masivul Leaota, iar cea nordică în
Dealurile Homoroadelor, la NV de satul Drauseni), iar pe longitudine cu 112,6 km (
extremitatea vestică se află în Lunca Oltului, imediat în aval de Ucea de Jos, iar cea estică în
Munții Tătarului, la izvoarele Buzăielului).

a. Aşezare geografică şi accesibilitate
Județul Brașov are o suprafață de 5.363
km², reprezentând 2,3% din suprafața țării
și se învecinează cu opt județe:
-la est se mărginește cu județul Covasna
-în sud-est cu judeţul Buzău
-în sud cu județele Prahova, Dâmbovița și
Argeș
-la vest cu județul Sibiu
-în nord cu județele Mureș și Harghita.

Din punct de vedere fizico-geografic, orașul Zărnești este situat în compartimentul
depresionar Zărnești Baraolt, amplasat în sud vestul depresiunii, pe o campie cu aspect de golf,
prelungit, ușor ondulat de-a lungul râului Bârsa și pârâului Turcu, fiind inconjurat din trei părți
de munți și dealuri, la sud de Muntele Măgura, ce aparține de platforma Branului, la vest
versantul abrupt al Pietrei Craiului Mică, la nord-vest de muntele Ciuma, situat în stânga
pârâului Bârsa Mare, iar la nord de dealul Pleașa care creează legătura cu Măgura Codlei
aparținând munților Perșani.
Aşezarea Zărneşti s-a înfiinţat pe ruinele fostei colonii romane “Zernensis”. Cert este un
fapt că, lângă Zărneşti s-au dezgropat în anul 1857, cărămizi cu semnul Legiunii a XII-a
Gemina şi morminte funerare cu inscripţii ce indicau numele unor comandanţi ai Legiunii.
Populaţia este formată, în funcţie de naţionalităţi, din români, maghiari, germani, ţigani
şi ucrainieni, care , chiar în condiţiile unei zbuciumate istorii au convieţuit în deplină linişte şi
pace, fără conflicte interetnice.
În anul 1950, Zărnești a fost declarat oraș, din el facând parte și localitatea Tohanu
Vechi. În anul 1968 în componența orașului Zărnești a intrat și localitatea Tohanu Nou.
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Orașul Zărnești, situat la 28 km S-V de orașul Brașov, se întinde pe o suprafață de
208,74 km², respectiv 3,78% din suprafața județului. Teritoriul orașului cuprinde cea mai mare
parte a Masivului Piatra Craiului și a Munților Bârsei, urmând cursul râului Bârsa, având o
formă de frunză alungită, gâtuita la mijloc.
Coordonate geografice:
 Latitudine nordică: 45º31’20” - 45º39’25”
 Longitudine estică: 25º02’20” - 25º24’20”
 Altitudinea în centrul localității: 722m
Oraşul Zărneşti este un punct uşor accesibil cu maşina proprie, cu autobuzul sau prin mijloacele
de transport pe calea ferată.
Accesul rutier. Din Braşov distanţa este de aproximativ 25 km pe DN 73 – DN 73A,
din Poiana Mărului 7 km pe DN 73A, din Şercaia 38 km pe DN 73A, din Bran 7 km pe DN 73
– DN 73A. Din Râşnov distanţa este de 10 km pe DN 73A, pâna la Piteşti fiind 120 km pe DN
73, iar până la Bucureşti 160 km pe DN 73 şi pe DN 1.
Accesul spre oraşul Zărneşti este semnalizat corespunzător atât din punctele de acces de
pe DN1 cât si de pe DN73 şi DN73A, pe raza judeţului Braşov.

Accesul feroviar. Singura cale ferată din zonă este cea care leagă oraşul Zărneşti de municipiul
Braşov prin oraşul Râşnov. Aceasta a fost inaugurată pe data de 6 iunie 1891. Are o lungime de
28 km, Zărneştiul fiind cap de linie.
Rețeaua căilor feroviare ale judeţului Braşov are o lungime de 335 km, municipiul
Brașov fiind unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din România. Din acesta
pornesc șase ramificații:







Tronsonul Brașov - Predeal - București
Tronsonul Brașov - Sfântu Gheorghe - Gheorgheni
Tronsonul Brașov - Rupea - Sighișoara - Teiuș
Tronsonul Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos
Tronsonul Brașov - Hărman - Întorsura Buzăului
Tronsonul Brașov - Zărnești
12
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Accesul aerian. Aeroportul Internațional Brașov este în prezent în construcție
la Ghimbav, la o distanță de 12 km de Brașov, devenind astfel al 16-lea oraș din România care
va avea aeroport. Pe lângă aeroport va trece viitoarea autostradă A3.
Datorită poziţiei geografice oraşul Zărneşti are mari posibilităţi de dezvoltare în
domeniul turistic şi în special în cel montan. Aşezat la poalele Munţilor Piatra Craiului, în sudvestul compartimentului depresionar Zărneşti-Baraolt, în câmpie, înconjurat de munţi şi
dealuri: la Sud de Muntele Măgura (Platforma Branului), la Vest de Piatra Craiului, la NordVest de Muntele Ciuma, iar la Nord de Dealul Pleaşa şi dăruit cu bogăţii naturale excepţionale
şi oameni harnici şi primitori, Zărneştiul îşi valorifică an de an potenţialul turistic montan prin
dezvoltarea bazei turistic existente.
Parcul Naţional Piatra Craiului, principala atracţie turistică a zonei, oferă de la
înălţimea crestelor montane peisaje uluitoare. Numai aici poate fi găsită Garofiţa Pietrei
Craiului, unicat mondial protejat, alături de simbolul localităţii noastre, Floarea de Colţ.

Situat în partea sud-vestică a Depresiunii Bârsei, golful depresionar Zărnești-Tohan
pătrunde spre masa muntoasă, fiind bine încadrată de masele de orogen înfățișate printr-un
relief a cărei linii de altitudine maximă este variată, datorat atât tectonicii cât și eroziunii. În
partea de sud apare un puternic contrast, unde depresiunea este dominată de aspectul viguros al
Pietrei Craiului și Bucegilor, cu relief grefat pe sinclinale suspendate ce trec de înălțimi în jur
de 2000 m. În nord, masivele Țapu (1640 m) și Ciuma (1630 m) ca și restul Perșanilor sudici au
altitudini mai mici, cu consecința unui contrast izbitor.
Teritoriul cadastral al orașului Zărnești se întinde pe trei unități geomorfologice:
 Depresiunea Brașov (Golful depresionar Zărnești-Tohan);
 Carpații curburii interne (Perșanii sudici);
 Carpații Meridionali (Piatra Craiului).
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Depresiunea Brașov – golful depresionar Zărnești – Tohan se plasează în categoria
regiunilor înalte, având valori de la 720 m la Zărnești până la 930 m în Piemontul Sohodolului.
După repartiția altitudinilor în cadrul golfului depresionar distingem diferite categorii
de forme de relief. Formele de relief sunt reprezentate prin piemonturi etajate muscele, câmpii
aluvionare, pe alocuri mlăștinoase și prin terasele Bârsei și ale afluenților ei.
Șesurile, cele mai joase unități, se prezintă în zona de confluență a Turcului cu
Tohănița cu caracter de mlaștină, în zonele zvântate, uscate, se practică o intensă agricultură.
Zona mijlocie este reprezentată de câmpiile piemontane de acumulare cuatenară și prin unele
poduri de terase (Tohănița, Bârsa). Zona înaltă corespunde măgurilor, muscelelor,
piemonturilor de eroziuni și acumulare, glacisurilor, fragmentate în diferite grade de rețeaua
hidrografică.
Carpații Curburii Interioare (Perșanii Sudici)
Munții Perșani fac legătura între munții Făgăraș și Harghita și desparte două
depresiuni, Brașov și Făgăraș.
Teritoriile Zărnești (2/3 din partea nordică a zonei montane) și Tohanul Vechi (1/2
nordică) aparțin munților Codlei și Perșanilor sudici . Munții Codlei denumiți astfel după vârful
cel mai cunoscut, Măgura Codlei (1294 m), dar nu și cel mai proeminent, se organizează pe
același aliniament al grupei vestice a Carpaților de Curbură, ca și munții Perșani, ei sunt
încadrați, pe direcția sud-nord, între văile Bârsa, Bârsa Greșetului pe direcția est-vest vin în
contact cu golful depresionar Zărnești-Tohan.
Nivelele de cote scot în evidență o scădere generală a reliefului de la sud-vest către
nord-est, și anume, de la 1640 m în vârful Taga, până la culmile Ciuma (1618), Nomaia (1479
m), Poiana Mărului (1212 m), Pietroasa (924 m).
Dealurile sau munceii, care se ridică la nord de Zărnești și Tohanul Vechi, aparțin
platformei Poiana Mărului, care domină depresiunea Bârsei cu aproximativ 250 m. Pe teritoriul
Tohanului Vechi se află o serie de dealuri (Spoelilor, Ștejeriș, Coastei, Braniștea) cu altitudini
de 800-900 m, ce fac trecerea de la platforma Poiana Mărului la Depresiunea Brașov.
Pe teritoriul Zărnești, pe partea stângă a râurilor Bârsa Mare și Bârsa Fierului se
desfășoară o culme sinuoasă, lată de 50-200 m, lungă de circa 12 km, cu altitudini de 900-1200
m și versanți de 10º-40º, care face parte din extremitatea vestică a platformei Poiana Mărului.
Treapta înaltă (Masivul Taga), se află pe teritoriul Zărnești, între Bârsa Fierului și
Bârsa Groșetului și face trecerea spre Munții Făgăraș. Relieful are aspect montan, cu înălțimi
cuprinse între 100 și 1700 m (Taga 1640 m, Fața lui Ilie 1641 m, Ciuma 1630 m) și grad de
împădurire ridicat, lipsind așezările gospodărești permanente.
Carpații Meridionali (Munții Piatra Craiului)
Carpații Meridionali sunt reprezentați pe teritoriul Zărnești de masivul Piatra
Craiului, care domină cu înălțimi de peste 1400 m golful depresionar Zărnești-Tohan și cu
peste 1000 m Poiana Mărului.
O coamă lungă și îngustă de calcar, alb-cenușiu, lungă de peste 20 km, cu vârfuri ce
depășesc 2000 m este Piatra Craiului, muntele cu cea mai puternică individulitate din mulțimea
celor ce înfrumusețează țara noastră. Aparținând masivelor calcaroase în care agenții fizici au
creat formele fantastice ce încântă, Piatra Craiului reușește să întreacă munții Bucegi, Ciucaș și
Ceahlău prin măreția și fantezia formelor, prin mulțimea fenomenelor carstice și prin
originalitatea lor.
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În ansamblul Carpaților, Piatra Craiului apare ca o singură creastă înaltă. Din șistul
cristalin al Făgărașului – cu care se in vecinează – nu are decât temelia, peste care s-a ridicat
cuta de calcar, orientată de la nord-est spre sud-vest. De vecinii săi, Iezer-Păpușa (Făgăraș) și
Bucegi, nu este legată direct ci printr-o serie de măguri și muscele, care alcătuiesc Depresiunea
Brașovului și Depresiunea Izvoarelor Dâmboviței. Din această cauză muntele se delimitează
precis, elementele componente fiind reduse la două: Piatra Craiului Mică, situată în partea de
nord, spre țara Bârsei și Piatra Craiului Mare, creastă îngustă, care merge spre sud și a cărui
profil îl vedem de pe Curmătura Giuvalei.
O șea adâncă, Curmătura (1600 m), separă Piatra Mică (1816 m) acoperită de păduri
de molid, de Piatra Craiului Mare care începe cu Turnul, un vârf de 1923 m, accesibilă pe mai
multe poteci. În continuare creasta îngustă coboară și se înalță mereu peste o serie de vârfuri:
Vârful Ascuțit (2136 m), Timbalul Mare (2148 m), Vârful Sbirii (2231 m), Clăile. Atinge
înălțimea maximă la Piscul Baciului (2239 m) și la Vârful La Om (2244 m).
Datorită acțiunii erozionale s-au format numeroase “hornuri” tipice cum sunt: Hornul
Grindului și Hornul Iughișului, apoi trenele, ca Marele Grohotiș și o suită de trepte, denumite
“brâe” sau “polițe”, răspândite mai ales pe latura nord-vestică.
Marele Grohotiș este o pânză de bolovănișuri instabile, lată de circa 4 km și alcătuită
dintr-o succesiune de 7-8 limbi de grohotișuri, aliniate la picioarele abruptului, la o altitudine
medie de 1600 m. Pereții Marelui Grohotiș constituie o zonă care amintește de Alpii
Dolomitici, înălțându-se de la Umerii Pietrei Craiului la mai bine de 4 km lungime și 300-400
m diferență de nivel, până la Valea lui Ivan și Valea Urzicii.

Dacă abruptului de nord-vest, dintre Turn și Vârful “La Om”, nu-i lipsesc elementele
de relief de primul ordin, mai ales pentru practicarea alpinismului, ca Padina Șindrileriei,
Padina Închisă, Padina Popii, Muchia Padinei Popii, Padina lui Călineț, abruptul Ciorânga
Mare, Șpirla de Sus, Țimbalele, Vlădușca Superioară, Căldarea Ocolită, Colții Răi sau Zona
Lanțuri, în schimb abruptul vestic este acela unde întâlnim elementele de cel mai mare interes
peisagistic, cele care au făcut faima întregului masiv: Umerii Pietrei Craiului, Padina Lăncii,
15
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Marele Grohotiș, Peretele Central, Peretele Piscului Rece, Peretele de la Cerdac, Muchia Roșie,
Peretele lui Ivan, Cerdacul Stanciului, până la Valea Urzicii, dincolo de care zona de abrupt
scade treptat în înălțime.
Prăpăstiile Zărneștilor, un defileu de origine carstică, lung de 3-4 km, cu pereți înalți
de 100-200 m, deosebit de spectaculos, având și un grup de izvoare vacluziene, numite
Fântânile Domnilor, al căror debit bogat (cca 20000 mc pe zi) a determinat captarea lor pentru
alimentarea cu apă a orașului Zărnești. La capătul inferior al defileului mai semnalăm prezența
unor izbucniri dintre care unul se numește “Fântâna lui Botorog”, iar mai jos se desfășoară
marea carieră de exploatare a calcarului, în momentul de față închisă.
În etajul montan inferior se găsește cea mai mare parte a pajiștilor. Culmea Tămașului
(1400 – 1800 m altitudine), Tămașul Mare (1736 m), Capul Tămașului (1502 m), Tămășelul
(1604 m) este o culme strâmtă, cu direcția SE-NV și întreruptă de câteva curmături sub 1600 m
ce leagă Piatra Craiului la capătul estic al munților Făgăraș și desparte două bazine hidrografice
Dâmbovița și Bârsa.
Dealul Măgura (1300 m altitudine) aflat în extremitatea sudică a teritoriului Zărnești,
denumită și Măgura Branului (1375 m) având spinarea împădurită, desparte culoarul BranRucăr de șesul Bârsei și se ridică între Prăpăstiile Zărneștilor și Cheile Turcului, din centrul
localității Bran; la partea superioară abrupt dinspre depresiunea Brașov este stâncos; pe culme
sunt suprafețe izolate de pășuni, pe alocuri, cu numeroase roci.
b. Rețeaua hidrografică
Zărneștiul, ca urmare a așezării sale geografice și a condițiilor naturale foarte
favorabile (climă, relief, constituție geologică), dispune de o rețea hidrologică bogată și variată.
Rețeaua hidrologică a teritoriului orașului Zărnești aparține bazinului superior al râului Olt.
Rețeaua hidrografică este formată din râurile: Bârsa, Râul Mare, Valea Mărului și afluenții lor.
Resursele hidrografice se evidențiază prin apele subterane (freatice și de adâncime)
și prin apele de suprafață. Apele de suprafață au izvoarele în teritoriu. Excepție face pârâul
Turcu care are izvorul în Munții Bucegi.
Bârsa este principalul curs de apă al orașului. Este un râu de munte, cu o viteză
nu prea mare, influențat de mesul șerpuitor, factor de frânare, cu panta medie de 11% (între
Plaiul Foii și confluența cu Pârâul Turcu).
Nivelurile freatice de pe teritoriul orașului sunt la următoarele adâncimi:
- Terasa inferioară a Bârsei, la cca. 5-6 m;
- Conul de dejecție, la 7-10 m.
Izvoarele au un debit bogat și se găsesc la poalele treptelor piemontale cuprinse în
unghiul de confluență. Râul Bârsa este al treilea afluent al Oltului din Depresiunea Brașov, in
ceea ce privește debitul. Până la postul Zărnești , are o suprafață de 198 km², altitudinea de
1600 m la izvor, 695 m la Zărnești (medie 1202 m) și cu panta de 34,8%. Izvorul Bârsei este
considerat la Bârsa Groșetului, ce izvorăște din munții Făgăraș, la altitudine de 1600 m, de sub
vârfurile Ilărescu, Văcărea Mare și Comisul.

16

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025

Bârsa Tămașului (4 km), izvorăște la S-V din masivul Piatra Craiului și munții
Tămaș, iar opus acestuia Bârsa Groșetului (13,5 km) își adună apele la N-V, din munții
Lerescu, Văcărea Mică, Cenușii, ambele formând la confluența lor, Bârsa Mare (6 km).
Bârsa lui Bucur (11 km), izvorăște la N-V din munții de hotar Fața Iliei, vărsându-se
în Bârsa Mare, în zona Gura Bârsei (lui Bucur).
Bârsa Fierului (14 km), are izvoarele tot pe latura N-V a munților de hotar: Plaiul
Nămaia și Muchia Lungă și se varsă în Bârsa Mare, în zona Între Bârse (Crucea lui Gârnița).
Bârsa Mare mai parcurge până la părăsirea teritoriului încă 11 km, absorbind toți
afluenții, astfel: pe malul drept se află pârâul Toplița, care izvorăște de sub Bărc, la poalele
Pietrei Craiului Mici, în zona numită Între Pâraie.
Râul Mare, care are 5 km, este apa care traversează orașul Zărnești de la sud la nord,
până la vărsarea în râul Bârsa Mare. Izvorăște la S-V din pantele munților Piatra Craiului,
formând un evantai de pâraie ce coboară prin două brațe în Prăpăstiile Zărneștilor, unde după
ce se unesc, cursul este întrerupt aproape instantaneu datorită permeabilității calcarelor de la
bază, ce absoarbe undeva în adâncuri. În mod paradoxal, pâraiele dispărute izvorăsc la distanță
sub forma unor izbucniri după ieșirea din Prăpăstii. Cele mai bogate izvoare sunt cele din zona
Cabanei Gura Râului, numite sugestiv Izvoarele Domnilor. Râul are o caracteristică deosebită,
anume temperatura constantă (6,5º C) pe tot parcursul anului. Datorită acestui fapt apele nu
îngheață niciodată. În iernile geroase din albia lui se ridică aburi.
Următorul afluent al Bârsei, colectat pe malul stâng, este Brebina (3 km), izvorând
din munții nordici de hotar cu Poiana Mărului și Vulcan. Are două brațe principale: Brebina
Mare, orientată spre N-E și Braniștea, orientată spre N-V.
Ultimul afluent important este pârâul Turcu, suprafața de bazin este destul de mare și
permite ca în perioadele cu ploi de durată să colecteze debite considerabile.
c.Clima
Interdependența dintre caracteristicile circulației generale a atmosferei și cele
deosebit de variate ale teritoriului localității este cauza care determină o gamă întreagă de
fenomene climatice:
 De iarnă: îngheț, brumă, chiciură, polei, lapoviță, ninsoare, viscol, strat de
zăpadă, depuneri de gheață pe conductori aerieni;
 De vară: evapotranspirație, rouă, suhovciuri, ploi torențiale, furtuni și grindină;
 Specifice întregului an: uscăciune și secetă.
Temperatura medie anuală înregistrată la nivelul orașului Zărnești este de 6.6ºC,
minima absolută înregistrată fiind -32ºC, iar maxima absolută 35.6ºC. Numărul mediu de
zile/an cu temperaturi peste 25ºC este de 43.7, iar cu temperaturi sub 0ºC este de 150.5.
Climatul localității prezintă caracteristicile unui climat submontan de tranziție, cu
temperaturi medii ale aerului mai scăzute în vatra localității decât în șesul Bârsei, dar mai
ridicată în zona montană înaltă a Pietrei Craiului, similar cu nivelul celor din Bucegi și Făgăraș.
Acest fapt este determinat de circulația generală a atmosferei și de particularitățile reliefului,
care determină inversiuni de temperatură, precum și modificări ale nebulozității, precipitațiilor.
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d.Resurse naturale
Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a bogăţiei ţării. Valorificarea
acestor resurse prin exploatarea atât a materiilor prime neregenerabile, cât şi a celor
regenerabile şi prelucrarea lor în procese necesare vieţii, determină în mare măsură stadiul de
dezvoltare economică şi socială, starea mediului şi condiţiile de trai ale populaţiei.
Reţeaua hidrografică bogată reprezintă o resursă importantă a zonei, ce asigură şi
mediul de exploatare pentru nisip şi pietriş.
Geologie. Constituţia geologică a Pietrei Craiului, preponderent calcaroasă, se
caracterizează prin imposibilitatea reţinerii apelor de infiltraţie sau de şiroire, pentru a da
naştere unor pânze freatice şi, în final, unor văi cu apă.
Solurile formate de depozitele aluvionare din lunca râului, oferă condiţii optime culturii
legumelor şi plantelor furajere.
O altă resursă o reprezintă lemnul pădurilor care reprezintă materia primă pentru multe
societăți comerciale din zonă.

1.3Structura funcțională a teritoriului
Statutul localităţii este acela de oraş. Oraşul Zărneşti integrează în componenţa lui
teritorială zone distincte ca localizare geografică, dar unitare din punct de vedere al concepţiei
administrative, respectiv Tohanul Nou, Tohanul Vechi şi Tohan-Blocuri.
DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE
a.

Suprafaţa totală: 20475 ha, din care:

-

intravilan: 2411,52 ha – propunere extindere intravilan 930,2 ha
extravilan: 18063,48 ha

Teren suprafata totala 20475
ha
intravilan
12%

extravilan
88%
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Terenuri şi locuinţe
Oraşul Zărneşti, se întinde pe o suprafaţă de 20475 de ha, din care intravilan 2411,52
ha, ceea ce înseamnă un procent de 12%.
b.

Oraşul Zărneşti integrează în componenţa lui teritorială două zone distincte ca localizare
geografică, dar unitare din punct de vedere al concepţiei administrative, şi anume : Zărneşti
(Tohanul Vechi, Tohan Blocuri şi Zărneşti) şi Tohanul Nou.
Fondul locativ al oraşului Zărneşti cuprinde 7841 case individuale şi apartamente.
În localitate se află 138 de blocuri de locuinţe, din care :
-din cărămidă – 46
-din beton armat – 98
La recensământul din 2011, comparativ cu recensământul din 2002, situația locuințelor
era următoarea:
Numărul locuinţelor la recensămintele din 2002 şi 2011

Județul Brașov
Zărnești

2011

2002

230165
8630

222731
8353

Diferența
2011-2002
7434
277

2011/2002
103,34
103,32

brasov.insse.ro

Având în vedere numărul mare de cereri de locuinţe din oraş, Primăria oraşului Zărneşti
a demarat lucrarea de investiţii Locuinţe pentru tineri.
Sursa de finanţare va fi asigurată de la bugetul de stat şi din alte surse legal constituite,
conform Legii nr. 152 /1998, privind înfiinţarea ANL, republicată.
În data de 17.03.2015, s-a emis “Ordinul de începere a lucrărilor” pentru obiectivul de
investiţii: “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, str. Cibin, nr.10, etapa I cu 20 unităţi
locative având regim de înălţime S+P+2E+ M”.

Obiectivul constă în construirea unui bloc de
locuinţe cu 20 unităţi locative. Totodată se
vor amenaja locuri de parcare aferente şi un
loc de joacă.
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Cele 20 de locuinţe constau în :
-13 garsoniere – suprafaţă/garsonieră 24,4 mp;
- 4 apartamente cu doua camere - suprafaţă/apartament 58,24 mp;
- 3 apartamente cu 3 camere - suprafaţă/apartament 71,86 mp
Aria desfăşurată a clădirii : 1510,57 mp;
Aria construită : 364 mp.
Totodată, în oraşul Zărneşti s-a
Residence.

construit în regim privat un bloc de locuinţe – Green

Tabel: Evoluţia spaţiilor locative la nivelul oraşului
Denumire
2010
2011
Locuinţe existente (nr)
8016
8025
Locuinţe în proprietate publică (nr)
65
65
Locuinţe în proprietate privată (nr)
7951
7960

2012
8031
65
7966

2013
8043
65
7978

2014
8050
65
7985

2015
8095
65
8030

Sursa: Serviciul Urbanism

Așadar Orașul Zărnești urmează trendul întrgii țări în ceea ce privește creșterea numărului de
locuințe în păroprietate privată, numărul de locuințe în proprietate publică rămânând
neschimbat din anul 2010 până în prezent.
c.
-

Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:
arabil: 1289 ha
păşune: 2428 ha
fâneaţă: 1192 ha
pădure: 14115 ha

Oraşul Zărneşti, se întinde pe o suprafaţă de 20475 de ha, din care intravilan 2411,52 ha,
ceea ce înseamnă un procent de 12%.

Terenul oraşului Zărneşti după modul de folosinţă

Teren 7%
Arabil

Pasune

Faneata

13%
6%
74%
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Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă:

Modul de folosință pentru
suprafața agricolă

Forme de proprietate

Total

Total

-

Proprietate privată

Agricolă

Total

-

Proprietate privată

Arabilă

Total

-

Proprietate privată

Pașuni

Total

-

Proprietate privată

Fânețe

Total

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Hectare

Hectare

Hectare

Hectare

20475

4935

1289

2428

1192

20475

20475

20475

16665

16383

16457

4935

4735

4935

4851

4652

4851

1289

1089

1289

1279

1080

1279

2428

2428

2428

2421

2421

2421

1192

1192

1192

1125

1125

1125

26

26

26

-

Proprietate privată

Livezi și pepiniere pomicole

Total

-

Proprietate privată

26

26

26

Terenuri neagricole total

Total

15540

15740

15540

-

Proprietate privată

11814

11731

11606

Păduri și altă vegetație forestieră

Total

14115

14315

14115

-

Proprietate privată

10768

10768

10860

Ocupată cu ape, bălți

Total

67

67

67

26

-

Proprietate privată

2

2

2

Ocupată cu construcții

Total

764

764

764

-

Proprietate privată

648

565

348

Căi de comunicații și căi ferate

Total

129

129

129

-

Proprietate privată

17

17

17

Terenuri degradate și
neproductive

Total

465

465

465

-

Proprietate privată

379

379

379

Tabelul de mai sus relevă faptul că terenurile, indiferent de modul de folosință, sunt în
proporție de peste 81% sunt în proprietate privată. Diferențe majore se observă la terenurile
ocupate cu ape, bălți, care sunt în procent de cca 71% și respectiv cele ocupate cu căi de
comunicații și căi ferate, care sunt în procent de cca 87% în proprietate publică.
În documentul strategic „Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială România 2025” au
fost prezentate 3 direcţii de evoluţie a urbanizării: în sistem areal, în sistem vectorial şi în
sistem punctual. Reprezentarea cartografică a tendinţei urbanizare la nivel naţional este
prezentată în harta de mai jos:
Considerate jucători cheie într-o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi crearea de
prosperitate, oraşele prin funcţiile sale sunt centre de polarizare pentru localităţile rurale din
vecinătate
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Evoluţia urbanizării la nivelul României (Sursa: Conceptul Naţional de Dezvoltare
Spaţială România 2025)
. La nivelul regiunii Centru reţeaua de localităţi urbane este echilibrată, excepţie făcând judeţul
Covasna. Repartiţia oraşelor în funcţie de judeţele regiunii este ilustrată în tabelul de mai jos,
existând 3 judeţe cu un număr maxim de 11 oraşe (Alba, Mureş şi Sibiu), iar la polul opus cu 5
oraşe fiind judeţul Covasna.
Judeţul

Municipiu

Oraş

ALBA

Alba Iulia
Aiud, Blaj, Sebeş

Abrud , Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir,
Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna

BRAȘOV

Brașov
Codlea, Făgăraș, Săcele

Ghimbav, Predeal, Râsnov, Rupea,
Victoria, Zărnesti

COVASNA

Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc , Gheorgheni,
Topliţa
Târgu Mureş
Sighişoara, Reghin, Târnăveni

Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului

HARGHITA

MUREŞ

SIBIU

Sibiu

Mediaş
Situaţia oraşelor din Regiunea Centru în anul 2008
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Băile Tuşnad , Bălan, Borsec, Cristuru
Secuiesc, Vlăhiţa
Iernut , Luduş, Miercurea Nirajului,
Sângeorgiu de Pădure, Sărmaşu, Sovata,
Ungheni
Agnita , Avrig, Cisnădie,, Copşa Mică,
Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna
Sibiului, Sălişte, Tălmaciu
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Între teritoriu, populaţie şi activităţile economice există o serie de legături directe şi indirecte ce
pot fi analizate prin intermediul unor seturi de indicatori statistici şi date geospaţiale. De pildă,
dezvoltarea unor activităţi economice depinde de potenţialul natural al locului şi a populaţiei,
popularea unor teritorii geografice este influenţată direct de accesibilitatea reliefului şi resursele
naturale.
Poziţia oraşelor în ierarhia urbană europeană s-a transformat total în funcţie de înţelegerea şi
metodele de reacţie la fenomenul de globalizare. Pentru a ajunge într-o poziţie privilegiată în
ierarhia urbană, oraşele sunt obligate să atragă activităţi economice de vârf care implică
locuitori cu venituri mari, care pot atrage turişti, potențiali investitori, etc,.
Fiecare oraş îşi poate forma propria imagine în funcţie de ce relevanţă regională, naţională sau
chiar europeană au activităţile ce se desfăşoară pe teritoriul său.

CAP. 2 DATE DEMOGRAFICE
La nivelul Regiunii Centru ierarhia polilor urbani de importanță națională, regională sau locală
este prezentată prin tabelul de mai jos:
Localitate

MUNICIPIUL BRAȘOV

Populația
totală - la
1.VII.(stabila)
284653

În acord cu
cercetările
teritoriale ESPON
poli de importanţă
naţională

MUNICIPIUL SIBIU
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
MUNICIPIUL MEDIAȘ
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
MUNICIPIUL REGHIN
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
MUNICIPIUL SIGHISOARA
MUNICIPIUL SĂCELE
MUNICIPIUL SEBES
ORAȘ CUGIR
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
MUNICIPIUL AIUD
ORAȘ ZĂRNEȘTI
MUNICIPIUL CODLEA
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC
MUNICIPIUL GHEORGHENI

154821
147886
66537
62370
55474
42487
39725
36875
36532
33000
30857
28871
27408
27308
27121
25670
24053
21439
20348
20065

poli de importanţă
regională

poli de importanţă
locală

În acord cu Legea 351/2001,
CSDTR 2030
Poli naționali OPUS (Orizont
Potențial Urban Strategic) cu
poțential de Arii Funcționale
Urbane și potențial MEGA pe
termen lung
Poli supraregionali OPUS
(Orizont Potențial Urban
Strategic) (cu potențial de Arii
Funcționale Urbane
Poli subregionali, între 30 000
– 50 000 loc

Poli locali între
20 000 – 30 000 loc
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Așa cum rezultă din tabelul de mai sus Orașul Zărnești este unul din cele două orașela nivelul
regiunii Centru care nu au rang de municipiu dar sunt poli de importanță locală, fapt care obligă
includerea în Strategia de Dezvoltare a unor acțiuni ample, care vizează atât
extinderea/modernizarea infrastructurii cât și dezvoltarea socio-economică și a guvernanței
locale.

DEMOGRAFIE ŞI FORŢA DE MUNCĂ

Din cele 10 centre urbane ale judeţului Braşov, oraşul Zărneşti, considerat în cadrul
PATN -Reţeaua de localităţi localitate urbană de rang III, se situează pe al IV - lea loc după
numărul locuitorilor (21681 loc. la recensământul din 20 octombrie 2011). Din punct de
vedere demografic, oraşul a avut o evoluţie descendentă după 1990, pierzând 4638 locuitori
între recensământul din 1992 şi 2011 (-17,6% faţă de efectivul reper din 1992).
An
Locuitori

1956
6673

1966
17628

1977
23288

1992
26319

2002
25299

2011
21681

Sursa: Direcția județeană de statistică Brașov

Nr. locuitori
30000

25000
20000
15000

Nr. locuitori

10000
5000
0
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2011

Sursa: Direcția județeană de statistică Brașov

Între 1990 şi 2011 populaţia a scăzut cu 6243 locuitori, cu 22,3%. Cauzele acestei evoluţii se
regăsesc în reducerea ratei natalităţii în perioada analizată şi migraţia externă şi internă
determinate de recesiunea severă din anii '90. Datele din Fişa Localităţii arată creşteri
demografice lente în perioadele intercenzitare însă datele de la recensăminte au corectat trendul
crescător, astfel că în octombrie 2011 s-au înregistrat cu 4031 mai puţini locuitori decât în 1
iulie 2010. Acest fapt ne determină să considerăm neveridice tendinţele de creştere
demografică din 2003 până în 2010.
Luând în considerare şi localităţile limitrofe, populaţia care va fi influenţată de prezenta
Strategie de dezvoltare, este prezentată în situația de mai jos:
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Populaţia judeţului Braşov, după domiciliu, pe medii şi sexe la 1 iulie 2014
SIRUTA

40198
40241
40278
40438
40214
40303
40367
40394
40465
40492

TOTAL
629.814
464.400
291490
26192
40510
35638
5885
5282
17481
6224
8951
26.747

TOTAL
URBAN
MUNICIPIUL BRAŞOV
MUNICIPIUL CODLEA
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
MUNICIPIUL SĂCELE
ORAȘ GHIMBAV
ORAȘ PREDEAL
ORAȘ RÂŞNOV
ORAȘ RUPEA
ORAȘ VICTORIA
ORAȘ ZĂRNEŞTI

MASCULIN
305.771
222.298
138201
12774
19264
17518
2857
2543
8548
3042
4339
13.212

persoane
FEMININ
324.043
242.102
153289
13418
21246
18120
3028
2739
8933
3182
4612
13.535

sursa: www.brasov.insse.ro

Așa cum am mai precizat, orașul Zărnești, având o populație de peste 20.000 locuitori, este pol
de dezvoltare de importanță locală.

Pe grupe mari de vârstă, populația județului Brașov redată în tabelul următor:
POPULATIA PE GRUPE MARI DE VARSTA
Total
persoane

% din
total tineri
(15-24 ani)

TOTAL JUDEȚ

549217

15,56

12,19

57,86

14,40

1,21

URBAN

397026

13,59

11,88

60,40

14,13

1,14

RURAL

152191

20,70

12,98

51,22

15,10

1,37

Recensământ
2011

% din total
adulţi
(25-64 ani)

din care

% din
total copii
(0-14 ani)

% din total
>65 ani

% din total >85 ani

sursa: www.brasov.insse.ro

Comparativ cu situația la nivelul țării, se observă o proporție mai mare a populației active, cu
vârsta între 25-64 ani, de cca 2 procente și o proporție mai mică a populației vârstnice cu
aproape un procent. Acest fapt este de natură să confirme faptul că în județul Brașov există
forță de muncă suficientă care să asigure susținerea și dezvoltarea economică în continuare a
județului.
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POPULAȚIA DUPA STATUTUL EDECAȚIONAL

JUDEŢUL BRAŞOV

1992

2011

Pondere în pop 12 ani şi peste

Pondere în pop 10 ani şi peste

Scăzut
Superior

Mediu

TOTAL JUDEȚ

6,7

43,2

49,7

URBAN

8,3

48,2

MUNICIPIUL BRAȘOV

10,0

MUNICIPIUL CODLEA

Scăzut
Superior

Mediu

1,3

18,3

48,1

33,6

2,3

43,2

0,6

22,2

51,7

26,1

1,5

49,7

39,9

0,3

26,5

52,0

21,5

0,9

3,4

40,6

55,7

0,9

13,2

48,4

38,4

2,7

MUNICIPIUL
FĂGĂRAȘ

8,3

49,3

41,8

0,7

17,9

52,2

29,9

2,4

MUNICIPIUL SĂCELE

3,4

43,4

52,7

1,8

14,4

48,2

37,3

3,4

ORAȘ GHIMBAV

2,3

43,0

54,5

0,5

17,2

51,6

31,2

1,1

ORAȘ PREDEAL

3,8

41,6

54,3

1,5

16,1

56,2

27,7

1,2

ORAȘ RASNOV

4,0

45,6

50,1

0,7

14,9

50,5

34,5

2,2

ORAȘ RUPEA

4,3

37,6

57,7

1,6

11,5

45,0

43,5

3,8

ORAȘ VICTORIA

6,0

49,7

44,0

0,5

13,7

57,7

28,6

1,3

ORAȘ ZĂRNEȘTI

2,5

46,4

50,6

2,7

10,1

53,8

36,1

3,4

RURAL

1,5

27,7

72,3

3,3

7,5

38,2

54,3

4,4

din
care:

- fără sc.
absolvită

din
care:

- fără sc.
absolvită

sursa: www.brasov.insse.ro

În paralel cu creşterea ponderii absolvenţilor de studii superioare a crescut şi ponderea populaţiei
fără şcoala absolvită de la 1,3% la 2,3%.
În Orașul Zărnești ponderea absolvenților de studii superioare este cea mai mică din zona urbană
a județului Brașov, fiind de numai 10,1%.

Densitatea populaţiei

Densitatea populației oraşului Zărneşti era la recensământul din octombrie2011 de
106 locuitori/km², foarte redusă comparativ cu cea a mediului urban din judeţul Braşov
(densitate medie de 428 locuitori/kmp) şi de 2 ori mai mare decât valoarea celei din mediul
rural din judeţul Braşov de 50 locuitori/kmp.
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Mişcarea populaţiei sau fenomenele demografice sunt determinate de anumiţi
factori cauzali, elemente de stare numite variabile demografice. Acestea sunt caracteristici
ale populaţiei care intervin în producerea evenimentelor demografice. Cele mai
importante sunt sexul, vârsta şi starea civilă. Variabile cu caracter mai mult social, cu o
influenţă mai mult sau mai puţin importantă asupra comportamentului demografic
sunt nivelul şcolarităţii, ocupaţia, mediul de rezidenţă, etnia etc.
Libera circulaţie a persoanelor după 1990 a determinat fluxuri de migraţie externă
şi internă care au modificat ponderea grupelor de vârstă. Populaţia tânără s-a redus la aproape
jumătate faţă de anul reper 1992, fapt care va genera schimbări în asigurarea cu servicii
educaţionale a populaţiei şcolare aflată în evident regres.
Aceste modificări sunt determinate de creşterea speranţei de viaţă, de reducerea ratei natalităţii,
modificarea comportamentului reproductiv în sensul raţionalizării numărului de copii pe care o
familie decide să-i aibă.

Durata medie a vieţii, pe sexe
ani
1990-1992
1995-1997
1998-2000
1999-2001
2000-2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ambele sexe

Masculin

Feminin

70,88
70,12
71,24
72,17
72,22
72,97
73,08
73,38
73,84
74,28
74,74
75,27
75,61
75,83

67,24
66,32
67,75
68,93
68,81
69,38
69,43
69,82
70,54
71,00
71,17
71,64
71,96
72,29

74,87
74,22
74,85
75,50
75,73
76,61
76,79
76,98
77,11
77,56
78,32
78,88
79,22
79,34

sursa: www.brasov.insse.ro

Tabelul de mai sus relevă faptul că speranţa medie de viaţă a crescut atât pentru barbaţi cât şi
pentru femei, cu aproape 5 ani in anul 2013 comparativ cu anul 1990 .
Din punct de vedere demografic, populaţia oraşului Zărneşti se consideră
îmbătrânită cu o pondere peste 5% a persoanelor cu vârsta peste 65 ani în anul 2010.
Chiar dacă ponderea persoanelor în vârstă este relativ scăzută, dublarea ponderii ei în
ultimii 20 de ani va avea consecinţe pe termen mediu şi lung în sensul creşterii nevoilor de
servicii sociale şi de sănătate destinate populaţiei vârstnice, amenajarea unor dotări
specifice grupei a III-a de vârstă etc.
Structura pe sexe şi vârste a populaţiei. Evidenţa statistică a naşterilor arată că la
100 copii de sex feminin se nasc 106 copii de sex masculin. Odată cu înaintarea în vârstă,
proporţia se schimbă în favoarea persoanelor de sex feminin. Creşterea proporţiei mai mari a
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femeilor odată cu vârsta se datorează fenomenului de supramortalitate masculină (mortalitatea
este relativ mai mare în rândul populaţiei masculine). Proporţia este în general stabilă, cu
excepţia perioadelor războaielor mondiale, când ponderea bărbaţilor este mai scăzută ca
urmare a pierderilor de vieţi omeneşti.
Evenimentele care influenţează dimensiunea demografică sunt pe de o parte naşterile şi
decesele care determină mişcarea naturală a populaţiei iar pe de altă parte imigrările şi
emigrările care determină mişcarea migratorie, teritorială a populaţiei. Naşterile şi imigrările
determină “intrări” de populaţie, iar decesele şi emigrările, „ieşiri”.
La nivelul judetului Braşov, migraţia pentru perioada 2005-2012 este prezentată în
tabelul următor :

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului pe medii Judeţul Braşov

TOTAL (nr. de persoane)
-Plecați
-Sosiți
-Sold
URBAN
-Plecați
-Sosiți
-Sold
RURAL
-Plecați
-Sosiți
-Sold

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7052
7401
349

8438
8794
356

9922
10388
466

9954
10082
128

8007
8094
87

11194
11356
162

7918
8307
389

8721
9189
468

5167
4439
-728

6353
5404
-949

7404
6180
-1224

7515
5599
-1916

5935
4966
-969

8405
7056
-1352

5805
4984
-821

6404
5471
-933

1885
2962
1077

2085
3390
1305

2518
4208
1690

2439
4483
2044

2072
3128
1056

2789
4303
1514

2113
3323
1210

2317
3718
1401

Sursa: Direcția județeană de statistică Brașov

Din datele de mai sus se observă un exod al populaţiei din mediul urban spre mediul
rural, fapt ce relevă atractivitatea mai mare a zonelor rurale şi impune găsirea de soluţii pentru
atragerea populaţiei, sau mai precis reţinerea acesteia în mediul urban.
Un alt factor major în analiza demografică îl reprezintă analiza natalităţii şi mortalităţii,
prezentată în tabelul următor. Se observă pentru mediul urban la nivelul anului 2013 o tendinţă
uşoară de creştere a natalităţii, atât în cifre absolute (4133 născuţi vii în anul 2013 comparativ
cu 4003 în 2011, cât şi la nivelul indicatorului Rata natalităţii la 1000 locuitori, care este de
10,5 la mie în 2013 faţă de 10,4 în 2011), date care nu se traduc însă printr-un spor natural
pozitiv. Acest indicator arată aceeaşi tendinţă globală de scădere, fiind -139 în 2013, în
creştere faţă de anul 2012 când a fost -97 persoane.

28

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025

Tabel Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în perioada 2009-2013
Date preluate din analiza pentru perioada 2005-2013, judeţul Braşov
Judet
Brasov

2009

2010

Total Urban

Date absolute
6665
Nascuți
vii
5789
Decese

2011

Rural

Total

4458

2207

6530

4385

2145

6166

4003

1786

5905

4084

1821

421

625

301

941

3618

181

903

3

876
455
Spor
natural
Căsătorii 3997 3056
Divorțuri 1657 1476
19
16
Nascuți
morți
65
32
Decese
la vârsta
sub 1 an
Rata la 1000 locuitori
10,2
11,2
Născuți
vii
9,2
9,7
Decese
1,0
1,5
Spor
natural
7,0
Căsătorii 6,7
2,79
3,38
Divorțuri
2,8
3,6
Născuți
morți
9,8
7,2
Decese
la vârsta
sub 1 an

Urban Rural

2012

Total Urban

Rural

Total

4081

2085

6150

5818

4007

1811

324

348

74

2795

823

3330

770

133

1396

17

7

10

33

40

22

14,0

11,0

11,4

2013
Urban

Rural

Total

Urban

Rural

4003

2147

6229

4133

2096

5870

4100

1770

6080

4272

1808

274

280

-97

377

149

-139

288

2649

681

3280

2572

708

3342

2634

708

1216

180

945

796

149

1075

909

166

14

6

8

13

7

6

15

8

7

18

61

25

36

47

25

22

56

28

28

10,1

13,5

10,4

9,4

13,0

10,3

9,2

13,2

10,5

9,6

12,8

9,9

9,4

11,5

9,8

9,2

11,3

9,9

9,5

10,9

10,2

9,9

11,1

2,7

1,1

0,7

2,0

0,6

0,2

1,7

0,4

-0,2

2,3

0,3

-0,3

1,7

6,0

6,1

6,4

5,2

5,6

6,1

4,3

5,5

5,9

4,4

5,6

6,1

4,3

1,15

1,52

1,77

0,84

2,35

2,80

1,13

1,59

1,84

0,92

1,8

2,1

1,01

1,4

2,6

1,6

4,6

2,3

1,5

3,8

2,1

1,7

2,8

2,4

1,9

3,3

15,0

6,1

5,0

8,4

9,9

6,1

17,3

7,6

6,2

10,2

9,0

6,8

13,4

www.brasov.insse.ro

Evoluţia comparativă a sporului natural şi migrator arată factorii demografici care
au condus la modificarea efectivului populaţiei după 1990. În timp ce sporul natural se
menţine pozitiv în intervalul analizat, sporul migrator este preponderent negativ pentru zona
urbană: număr mare de plecări s-a înregistrat după 1990, după care numărul plecărilor
s-a stabilizat în jurul unei valori medii de 318 persoane/an. Populaţia oraşului Zărneşti
scade prin sporul migrator negativ (mai multe plecări decât stabiliri) şi creşte în ritm foarte
redus prin sporul natural pozitiv (mai mulţi născuţi vii decât decese).

Modelul de creştere tendenţială
Pentru a realiza prognoza populaţiei s-a luat în considerare mişcarea totală - naturală
şi migratorie în perioada precedentă. Sporul natural şi migrator s-au considerat constante
pentru perioada previzionată.
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Prin metoda sporului total s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în
ultimii 10 ani, respectiv intervalul 2002-2011, -376 locuitori/an. Presupunând constant ritmul
diminuării populaţiei, aceasta va scădea în 2020 cu 3384 locuitori, ajungând la un efectiv de
18297 locuitori.
Din punct de vedere economic, efectele de volum sunt cele mai importante.
Creşterile sau reducerile de elevi, populaţie activă sau pensionari pot produce tulburări în
învăţământ, piaţa muncii, în sistemul de sănătate sau de pensii.
În perioada 2010-2020 efectivul cu vârsta peste 60 ani va creşte datorită intrării
în acest segment a persoanelor născute după încheierea păcii şi în perioada micului baby-boom
românesc. Va urma apoi o nouă scădere, corespunzătoare sosirii la vârsta pensionării a
generaţiilor din ce în ce mai reduse născute în perioada 1960-1966, înainte ca numărul
pensionarilor să explodeze odată cu sosirea generaţiilor supradimensionate din “perioada
natalistă”. În perspectiva următorilor 20 ani, populaţia cu vârsta peste 64 ani îşi va
accentua importanţa în cadrul economiei oraşului şi vor creşte nevoile legate de servicii
sociale şi sănătate.
Populaţia de vârstă activă va descreşte foarte lent dar numai până în 2027 când
efectivele pletorice ale perioadei nataliste 1967-1989 încep să iasă la pensie şi ca urmare
volumul de populaţie activă va intra într-un proces accelerat de scădere.
Fenomenele demografice negative evidenţiate în cadrul analizei, respectiv
accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, migraţia internă şi externă, reducerea
ponderii populaţiei tinere ar putea afecta evoluţia populaţiei în perioada prognozată.
Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative sunt în principal de
natură economică, dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă din localitate precum şi susţinerea natalităţii prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le
au femeile tinere de a se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei
familii şi de naştere şi creştere a copiilor, facilităţi economico-financiare şi privind locuirea
acordate tinerelor familii, realizarea de programe/acţiuni pentru prevenirea migraţiei,
organizarea de cursuri tip „after school” pentru minorii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, dezvoltarea
învăţământului profesional şi tehnic, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin
dezvoltarea unor programe destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor, recalificarea forţei de
muncă şi a şomerilor în funcţie de cererea pieţei, accesarea de fonduri nerambursabile pentru
formarea profesională continuă a populaţiei, asigurarea accesului la servicii de sănătate de
calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, promovarea antreprenoriatului prin
furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep să administreze o afacere, încurajarea
parteneriatului public-privat pentru oferirea de servicii sociale alternative (prin proiecte
finanţate de la UE), îmbunătăţirea sistemului de sănătate prin modernizarea infrastructurii și
dotarea cu aparatură și echipamente necesare.
Oraşul Zărneşti face parte din zona Braşov, zonă în care sunt cuprinse 26 localităţi
situate în aria metropolitană Braşov şi în jurul acesteia. Aici e concentrată cea mai mare parte a
populaţiei judeţului Braşov, 80%, densitatea fiind de 202 loc/kmp, ceea ce favorizează
dezvoltarea infrastructurii cu costuri mici. Oraşul Zărneşti face parte din reţeaua de localităţi
care gravitează spre municipiul Braşov, făcând parte integrantă din microzona industrială
Braşov.
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Un alt studiu, realizat de Directia de statistică Braşov, indică o scădere moderată a
populaţiei pe o perioadă de prognoză până în aul 2042, prognoză prezentată în tabelul următor:
Tab. 3-10 Estimari ale populatiei in judetul Brasov in anii 2008-2042
POPULAȚIA TOTALĂ
POPULAȚIA URBANĂ
MUNICIPIUL BRAȘOV
MUNICIPIUL CODLEA
MUNICIPIUL
FĂGARĂȘ
MUNICIPIUL SĂCELE
ORAȘ GHIMBAV
ORAȘ PREDEAL
ORAȘ RÂSNOV
ORAȘ RUPEA
ORAȘ VICTORIA
ORAȘ ZĂRNEȘTI
POPULAȚIA RURALĂ

596,467
442,248
279,728
24,643
38,660

2009
596,853
440,200
278,048
24,644
37,996

2015
591,352
430,484
270,971
24,213
36,507

2020
577,760
417,345
262,700
23,474
35,392

2025
564,571
404,606
254,682
22,758
34,312

2030
551,771
392,256
246,908
22,063
33,265

2035
539,350
380,284
239,372
21,390
32,249

2042
534,484
375,597
236,422
21,126
31,852

31,998
5,368
5,152
16,155
5,736
9,044
25,764
154,219

32,356
5,438
5,223
16,277
5,689
8,749
25,780
156,653

33,183
5,472
5,061
16,273
5,445
8,300
25,060
160,868

32,170
5,305
4,907
15,776
5,279
8,047
24,295
160,416

31,188
5,143
4,757
15,294
5,117
7,801
23,553
159,964

30,236
4,986
4,612
14,827
4,961
7,563
22,834
159,515

29,313
4,834
4,471
14,375
4,810
7,332
22,137
159,066

28,952
4,775
4,416
14,198
4,751
7,242
21,864
158,887

Sursa:Master Plan „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului “Reabilitarea și extinderea
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov”

Această scădere potenţială a populaţiei a fost verificată şi cu datele de la Consiliul Judeţean şi
de la consiliile locale. Pentru estimarea evoluţiei populaţiei la nivelul fiecărei localităţi s-a avut
în vedere varianta realistă a prognozei demografice, care porneşte de la ipoteza unei scăderii
moderate a cele doua componente ale mişcarii populaţiei, sporul natural și sporul
migratoriu. Pe baza ratelor medii de creştere anuală s-a realizat tabelul cu populaţia
previzionată pentru perioada 2008-2042 în regiunea analizată.
Scenariile luate în considerare, în această analiză, surprind o serie de fenomene demografice
negative care ar putea afecta evoluţia populaţiei judeţului Braşov în următorii 30 de ani. Cele
mai importante sunt:
 scăderea numărului populaţiei urbane,
 scăderea progresivă a ponderii populaţiei tinere
 îmbătrânirea demografică prin creşterea simultană a ponderii populaţiei vârstnice.
Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie să se bazeze pe
relansarea economică.
Deşi dezvoltarea economică nu conduce, în mod necesar, la o creştere demografică bazată pe
spor natural, ea ar stimula, într-o mai mare măsură, imigraţia în zonă. De asemenea, aceasta ar
putea avea un efect pozitiv asupra reducerii mortalităţii, prin îmbunatăţirea sistemului de
servicii de sănătate, însă nu ar influenţa semnificativ natalitatea în lipsa unui „curent pronatalist” la nivelul populaţiei. Mai mult, dezvoltarea economica ar conduce şi la o creştere a
nivelului de educaţie al populaţiei, fapt ce ar determina, după cum evidenţiază evoluţiile
demografice din ţările dezvoltate, reducerea numărului de copii pe care familiile doresc să-i
aibă. Pe de altă parte, creşterea nivelului de educaţie al populaţiei implică un efect nedorit
asupra natalităţii prin faptul că duce la creşterea vârstei la care mamele nasc primul copil.
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CAP. 3 INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ
3.1 Infrastructura de transport

Transportul rutier
Braşovul este situat la 160 km de Bucureşti (capitala ţării) şi 150 km de Sibiu. Are o reţea bine
reprezentată de drumuri publice, este traversat de principalele şosele europene :
• E60 pe DN1 (Bucureşti - Braşov) şi DN13 (Braşov – Rupea - Sighişoara);
• E68 pe DN1 (Braşov - Făgăraş - Sibiu);
• E574 pe DN11 (Târgu Secuiesc - Braşov) şi DN74 (Braşov - Câmpulung),
Şi de culoarul IV European şi trasee naţionale principale:
• DN1A (Braşov - Vălenii de Munte),
• DN10 (Hărman - Prejmer - Teliu),
Densitatea drumurilor publice este de 27,8 km/100 km² teritoriu. Traficul auto în interiorul
Municipiului Braşov este foarte intens, de aceea arterele de la intrările şi ieşirile din oraş au
nevoie de alternative.

Oraşul Zărneşti, aflat în apropierea Municipiului Braşov, are o poziţionare optimă în raport cu
reţelele de transport. Este străbătut de DN 73, structura reţelei de transport este dominată de
căile rutiere şi feroviare.
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Rețeaua TEN-T rutieră din
românia
Sursa: CNADNR

Oraşul Zărneşti dispune în prezent de utilităţi publice ce sunt în proces de extindere ,
modernizare şi reabilitare, astfel :
Tabel:Infrastructura rutiera
Tip drum
Număr

Strazi-lungime
Alei si fundaturi
Piete

Structura drum
Asfalt
Pietruit
ml
ml
91 79.460
1
2125
110
2

Din care:
modernizate
34.000
2

Sursa: Serviciul Urbanism

Transportul urban și periurban
Transportul public în comun se asigură de Primăria Zarnești.
Situația transportului public, conform datelor furnizate de Primăria Zărnești
Tip mijloace transport
Nr mijl Nr.
Lungime totala Nr. total
transp
trasee
trasee km
stații
Autobuze
1
1
13,5-dus
8
microbuze
1
1
Altele
-

Nr. estimat
călători
210/zi
14/zi
-

Sursa: Serviciul Transport Public Local-administrativ

Traficul staționar
Numărul locurilor de parcare a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 650 locuri parcare în
anul 2010 la 1451 locuri de parcare în anul 2015. În anul 2016 se va finaliza proiectul
Reabilitare și transformare Centrul Pietonal, proiect care prevede pe lângă executarea unei
benzi de circulație cu lățime de 5 m și o parcare în zona Casei de Cultură și a Muzeului.
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Tabel: Evolutia numarului de locuri de parcare
Denumire
2010
2011
nr. locuri de parcare
650
-

2012
1198

2013
-

2014
1231

2015
1451

Sursa: Serviciul Transport Public Local-administrativ

Transportul pe calea ferată
Calea ferată Brașov–Zărnești este o cale ferată secundară care traversează sud-estul
Transilvaniei prin Ţara Bârsei și pe marginea nordică a Munților Piatra Craiului.
La momentul construirii căii ferate, regiunea Transilvania aparținea de Regatul Ungariei.
Motivul pentru construirea acestei linii a fost în principal nevoia de a asigura transportul de
lemn, cărbune, piatră, produse agricole ca și al produselor fabricii de hârtie din Zărnești.
Proiectul a fost finanțat de casele bancare Erlanger și Fiii din Frankfurt și Frații Sulzbach din
Viena. Lucrările propriu-zise au fost executate de antreprenorii Leo Arnoldi și Smerker. În
februarie 1891, o comisie a stabilit un traseu exact, de la Brașov (în germană Kronstadt) spre
Zărnești (în germană Zernen). Calea ferată a fost inaugurată la 6 iunie 1891; circulația
trenurilor a început la 24 iunie 1891.
Inițial, calea ferată Brașov–Zărnești a fost exploatată de o companie particulară (BrassóHáromszéki Helyi Érdekű Vasutak, BHHÉV), iar apoi a fost preluată la 7 martie 1897 de către
compania feroviară ungară de stat MÁV. La sfârșitul primului război mondial, Transilvania a
devenit parte componentă a României, iar căile ferate din Transilvania au fost preluate de
compania feroviară română de stat CFR.
Magistrala:
Lungime:
Ecartament:
Viteză maximă:

CFR: 203
27,86 km
1.435 mm
70 km/h
km
0,00 Brașov (565 m)
4, 2 Bartolomeu
13,13 Cristian
16,67 Râșnov
18,47 Râșnov hc.
23,85 Tohanu Vechi
Gen. Traian Moșoiu hc.
26,07
(fostă Zărnești hc.)
27,86 Zărnești

Sursa:https://wikipedia.org

În anul 2005, acest traseu a fost concesionat
operatorului privat Regiotrans. În prezent, circulă zilnic în ambele direcții 9 trenuri (Regio) de
călători: R 14700, R14702, R14704, R14706, R14708, R14710, R14712, R14714, R14716. Pe
perioada verii, operatorul național, CFR Călători introduce suplimentar încă 2 curse pe această
rută.
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3.2 Infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare

Din Fişa localităţii desprindem următoarele date:
-

Număr de gospodării ( locuinţe ) 8143, din care racordate la rețeaua de
canalizare: 8030

Canalizare – 470 (340 case, 130
blocuri)
Lungimea simplă a rețelei de
distribuție apă potabilă – total km

2012

Lungimea simplă
canalizare – km

23,2

a

rețelei

de

2013

31,5

2014

Observaţii

42,6

în proces de extindere şi
de reabilitare

31,5

în proces de extindere şi
de reabilitare

Sursa: Serviciul Urbanism

Evoluția numărului de locuințe:
Denumire
Locuinţe existente (nr)
Locuinţe în proprietate publică (nr)
Din care: Unități Școlare
Locuinţe în proprietate privată (nr)

2010
8016
65

2011
8025
65

2012
8031
65

2013
8043
65

2014
8050
65

7951

7960

7966

7978

7985

2015
8095
65
14
8031

Sursa: Serviciul Urbanism

Așa cum se observă din tabelul de mai sus, numărul locuințelor particulare a crescut constant,
din 2010 până în prezent înregistrându-se o creștere de 1%.
Conform Serviciului Urbanism-Amenajare a Teritoriului, starea generală a infrastructurii se
prezintă astfel:
Denumire:

F. slabă

Apă
Canalizare
Naționale
Județene
Drumuri:
străzi, ulițe
Trotuare
Iluminat public
Electricitate:
Utilizatori casnici
Gaz metan (rețea)
Telefonie – rețele fixe
Comunicații: GSM – semnal
Internet, acces
Sursa: Serviciul Urbanism
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Starea actuală:
Slabă Corespunzatoare Bună F. bună
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.3Alimentarea cu energie termică și gaze naturale
Energie termică

La nivelul județului Brașov sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat două
municipii (Brașov și Fagaraș), patru orașe (Codlea, Săcele, Victoria și Zărnești) și colonia Bod
din comuna Bod. În cadrul regiunii Centru, ca utilizator de energie termică în sistem
centralizat, județul Brașov reprezintă circa un sfert din totalul energiei termice distribuite, la
nivelul anului 1999.
Ca sursă majoră de producere a energiei termice se menționează CET Brașov pe bază de
hidrocarburi. În general, energia termică este produsă în sistem centralizat în centrale termice
de zonă, cvartal sau individuale. În sistem individual, există un număr foarte mare de utilizatori,
în toate localitățile județului, care iși asigură energia termică necesară prin sobe cu combustibili
solizi sau gaze naturale.
Numai Municipiul Braşov mai are un sistem centralizat de producere şi distribuţie a
energiei termice.
În cazul celorlalte localităţi ale județului Brașov, inclusiv în Oraşul Zărneşti, energia
termică pentru consumatorii publici şi privaţi este asigurată prin sisteme individuale de
încălzire, ce folosesc ca şi combustibil gazul metan, lemnul, peleţi sau în puţine cazuri surse
alternative precum pompele de căldură
Alimentare gaze naturale

Conform Fișa localității, situația alimentării cu gaze naturale este următoarea:
Număr de gospodării ( locuinţe ) 8143, din care racordate
Gaze naturale – 5340
2012
2013
Lungimea reţelei de gaz - km
24,69
24,69
Lungime străzi orășenești – total km
79,46
79,46
-

2014
24,69
79,46

Observaţii
în proces de reabilitare
şi modernizare

Sursa: Serviciul Urbanism

În luna august Distrigaz Sud Rețele a raportat că în oraşul Zărneşti puterea calorică
superioară a fost 10,46
Accesul la rețeua de alimentare cu gaze naturale este unul foarte bun, astfel din cele 8031
gospodării sunt racordate la rețeua de alimentare cu gaze naturale 6464 locuințe, la care se
adaugă toate cele 16 unități de invățământ, dispensare și piețe, cum rezultă din tabelul următor:
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Tabel: Accesul la reţeaua de alimentare cu gaze naturale
Tip utilizator
POPULAŢIE

CASE PARTICULARE
(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)

Unitati economice si sociale

UNITAŢI SOCIALE
(şcoli, grădiniţe,dispensare, pieţe, etc.)

Nr. Racordate la
retea de gaze
6464
16

Sursa: Serviciul Urbanism

3.4 Energii regenerabile și eficiența energetică

La nivelul oraşului Zărneşti s-a cerut în anul 2011 autorizație de construire pentru o
microhidrocentrală pe râul Bârsa, de către Asociația S.C.,,EUROBAU’’ SRL si S.C.,,ROTT
INVEST’’SRL.
Conform site www. Hidrelectrica.ro, pe râurile Barsa, Ghimbasel si Bran in apropierea
localitatilor Bran, Tohan, Rasnov în Județul Brasov, sunt 9 microhidrocentrale existente (6
functionale si 3 nefunctionale), cu o putere instalată de sub 10 MW, astfel:
Nr.
Pi
Denumire MHC
Rau
Judet
Crt.
(MW)
A. Microhidrocentrale existente propuse pentru retehnologizare
1
Vulcan 1
Barsa
Brasov
1,30
2
Vulcan 2
Barsa
Brasov
0,85
3
Rasnov 3
Ghimbasel
Brasov
0,66
4
Rasnov 4
Ghimbasel
Brasov
0,84
5
Bran 0
Bran
Brasov
0,56
6
Bran 1
Bran
Brasov
0,64
7
Bran 2
Bran
Brasov
1,61
8
Tohan 1
Bran
Brasov
1,80
9
Tohan 3
Bran
Brasov
1,40
Total
9,10

Ep
(GWh/an)
2,57
3,19
2,89
3,56
1,80
2,50
5,10
5,10
5,60
30,50

și este propus un proiect aflat în faza de studiu de prefezabilitate vare vizează retehnologizare
MHC-uri existente si construire 9 MHC-uri noi în valoare de 38 mil euro. Ca sursă de finanțare
pentru proiect se propune atragerea de investitori în cadrul unor Companii de Proiect de tip IPP.
De asemenea, SC Ecopaper SA are în plan o investiție de aproximativ 10 milioane de euro în
construirea unui parc fotovoltaic pe o suprafaţă de 150.000 de metri pătraţi, cu o putere de
7,45 MW.
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3.5 Energia electrică și sistemul de iluminatul public
Energia electrică este furnizată de Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud
– Brașov.
Strategia de dezvoltare a S.C. ELECTRICA S.A. se bazeaza pe criteriul dezvoltării durabile și
are ca obiective:
a) Alimentarea tuturor clienților în condiții de calitate și siguranță la tarife adptate economiei de
piață și limitarea impactului asupra mediului.
b) Reducerea pierderilor de energie în rețelele de distribuție.
c) Minimizarea costurilor de exploatare mentenanță și reparații. d) Finalizarea acțiunii de
electrificare rurală.
În Oraşul Zărneşti s-a finalizat amplul proiect de extindere, pe toată zona Plaiul Foii, a
rețelei de energie electrică. Alimentarea se face pe tensiune de 6kV alimentat din LEA 6 kV
aferent PT 18 Zărneşti, LES şi posturile noi vor fi dimensionate pentru 24kV cu tensiunea de
lucru 6kV.
Pozarea cablului subteran pe lungimea extinderii de 10 km în profil corespunzător LES
20kV A2XS (FL)2Y 3x1x150/25 mmp s-a făcut de la PT 18 clădirea Parcului Naţional, până la
cabana Plaiul Foii, clădirea Salvamontului. Pozarea a fost făcută pe partea dreaptă a drumului
(dinspre Zărneşti spre Plaiul Foii).
Au fost construite 3 posturi de transformare:
PT 1 Plaiul Foii 100 kVA - Sub Bortilă
PT 2 Plaiul Foii 160 kVA – Între Bârse
PT 3 Plaiul Foii 250 kVA - Cabana Plaiul Foii
Această investiție este una crucială pentru dezvoltarea infrastructurii din această zonă şi
vine în sprijinul proprietarilor de unităţi de cazare precum şi a celorlalţi proprietari, implicit
dezvoltării turismului.

Lungime
străzi
orășenești – total km
Lungimea reţelei de
iluminat public - km

2012
79,46

2013
79,46

2014
79,46

46,44

46,44

54,95

Observaţii
în
proces
reabilitare
modernizare
54,95, din în
proces
care: reţea extindere
şi
subterană- reabilitare
2015

2,2984 km

Sursa: Serviciul Urbanism
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În ceea ce priveşte sistemul de iluminat public, acesta este deservit din anul 2014 de
Compania de Servicii Publice Zărnești – societate comercială care are ca unic acționar orașul
Zărnești.
Aceeaşi societate asigură şi alte servicii publice, respectiv: salubrizarea orașului, deszăpezirea,
reparații și montaj la iluminatul public, lucrări de reparații și intreținere la parcuri și la locurile
de joacă, lucrări de marcaje rutiere. Pentru desfășurarea activității acestei societăți comerciale
au fost achiziționate mai multe utilaje: autobasculantă, buldoexcavator (utilaje echipate și cu
echipamente pentru deszăpezire, pluguri, freze, sărărițe), PRB, Unimog, autoutilitară Hilux,
freze de îndepărtat zăpada.

3.6 Reţeaua de telecomunicaţii
Pe teritoriul județului Brașov sunt 119.462 abonaţi telefonici (telefonie fixă), ceea ce reprezintă
o densitate de 27% (30,23% în urban si 14,67% în rural).
În localităţile urbane sunt 111.891 abonaţi (din care 94.827 în Municipiul Braşov), iar în cele
rurale 7.571.
Magistralele de fibră optică ce străbat teritoriul jutetului Brasov sunt:
• Sibiu – Braşov –Cheia –Ploieşti;
• Braşov – Sf. Gheorghe;
• Braşov – Sinaia – Ploieşti
De asemenea teritoriul este străbătut de cablul magistral coaxial ce interconectează localităţile :
Ploieşti – Slănic Prahova – Săcele – Braşov – Rupea – Sighişoara
Alte linii telefonice interurbane judeţene sunt:
• Predeal – Săcele – Tărlungeni – Hărman;
• Braşov – Cristian – Râşnov – Predeal;
• Codlea – Vulcan – Cristian – Râşnov;
• Braşov – Bod – Feldioara;
• Braşov – Sânpetru
Zona Metropolitană Braşov are acoperire GSM, fiind deservită de către toţii operatorii majori la
nivel naţional.
În Oraşul Zărneşti sunt 1856 abonaţi telefonici (telefonie fixă) la operatorii Romtelecom,
RDS, UPS.
Asigurarea la accesului la serviciile de Internet pe teritoriul judetului Brasov este asigurată
atât prin reţelele de telefonie fixă de către operatori, cât şi prin reţelele de telefonie mobilă. Din
păcate, nu este acoperit întreg teritoriul cu servicii de calitate, probleme în acest sens
înregistrându-se în zona turistică a Râşnovului şi Predealului.

Lungime străzi orășenești – total km
Reţeaua de telecomunicaţii

Observaţii
în proces de reabilitare
şi modernizare
20 km fibră optică, 100 km cabluri TC
-lungime reţea telefon – 7 km subteran, 6 km aerian
2012
79,46

Sursa: Serviciul Urbanism
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CAP. 4 MEDIU
4.1 Calitatea mediului (aer, apă, sol)
Factorul de mediu AER
Printre poluanții de bază și ai aerului din zona industrială se numără: bioxidul de sulf,
clorul, oxidul de carbon, rumegușul, pulberea de drojdie, etc.
Emisiile de noxe gazoase şi pulberi ce au efect poluator sunt generate de:
 urbanizarea necontrolată
 agenţii economici care utilizează echipamente uzate şi neperformante
 arderea necontrolată a deşeurilor
 creşterea numărului de vehicule
 intensitatea traficului rutier și a vehiculelor uzate/neconforme cu standardele de mediu
Poluarea aerului are efecte negative asupra sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul
natural.
Nu sunt identificate surse fixe de poluare atmosferică în unităţi industriale, amplasate în
Zărneşti. În ceea ce priveşte sursele mobile datorate traficului rutier, acestea sunt concentrate în
principal în
zona centrală.
Zgomotul a depăşit valoarea maxim admisă de 65 decibeli în zona centrală, datorită traficului și
în zonele în care se desfășoară lucrări de construcții.

Factorul de mediu APĂ
În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră, pe de o parte, apele subterane
(freatice şi de adâncime), iar pe de altă parte, apele de suprafaţă, adică reţeaua de râuri şi
lacuri naturale şi artificiale.
Apele subterane-freatice se definesc, în funcţie de condiţiile geologice, pe două zone: cea
montană, unde stratul acvifer se află de regulă la adâncime, şi cea joasă (incluzând şesurile
depresionare ale Braşovului şi Făgăraşului, lunca şi terasele Oltului), unde stratul acvifer este
bogat şi prezintă calităţi corespunzatoare unei utilizări diversificate.
Apele de suprafaţă au lungimea totală de 2.147 de kilometri, ocupând o suprafaţă de 2.337 de
hectare. Alte suprafeţe de ape ocupă 770 de hectare şi sunt reprezentate de lacurile glaciare din
Munţii Făgăraşului şi de lacurile artificiale (acumulările Tărlung - Săcele şi Dopca, Viştea,
Hamaradia). Acestea din urmă sunt utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială,
producerea de energie, piscicultură şi irigaţii.
Monitorizarea resurselor şi a calităţii apelor
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În perioada 2005-2009, consumul de apă din judeţ a înregistrat o scădere datorată reducerii
activităţii unor agenţi economici şi a contorizării consumului la populaţie
În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, cele mai importante surse de poluare sunt evacuările
de ape uzate menajare şi industriale neepurate sau insuficient epurate direct în emisari şi
depozitarea neconformă a deşeurilor menajere şi industriale
Rețeaua hidrologică a orașului Zărneşti este formată din pârâurile: Bârsa, Râul Mare, Valea
Mărului și afluienții lor. De remercat este temperatura de 6,5 grade pe parcursul întregului an a
Râului Mare.
Factorul de mediu SOL
Gama de soluri este foarte variată, 45% din soluri sunt soluri brune, 17% din soluri brungălbui de pădure, alături de soluri podzolice și argilo-iluviale, brune și brune-gălbui acide,
podzolice brune montane, redzine și proptoredendzine, preurodorendzine, hidromorfe, aluviale,
aluvio-pluviale.
Factori de presiune asupra calităţii solului:
 Îngrăşămintele chimice – puterea mica de cumpărare face ca suprafeţele pe care se
utilizează îngrăşaminte şi pesticide să fie mică
 Rezduuri zootehnice- evacuarea direct în sol a apelor insuficient epurate
 Depunerea deşeurilor industriale şi menajere în locuri neamenajate
Situaţia solurilor degradate datorită depunerii deşeurilor menajere în locuri neamenajate în
orşul Zărneşti era de 2 ha, conform raportărilor făcute de Direcţia Agricolă şi Dezvoltare
Rurală a Judeţului Braşov
Poluarea solului are efecte asupra:
 Calităţii apelor curgătoare şi freatice
 Stării biodiveristăţii, faunei şi florei
 Sănătăţii şi calităţii vieţii umane

4.2 Managementul deșeurilor
Colectarea deşeurilor reciclabile, transformarea lor în materii prime secundare şi
valorificarea acestora este foarte importantă și este percepută de cea mai mare parte a
locuitorilor orașelor drept una din elementele de bază care condiționează calitatea vieții urbane,
această activitate fiind cotată ca importantă imediat după alimentarea cu apă și cu energie
electrică.
Etapa colectării deșeurilor este o componentă deosebit de semnificativă ecologic, economic,
dar și social.
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Reciclarea deșeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă
importantă pentru salubritatea generală a Terrei, amploarea
fenomenului condiționând în mare parte dezvoltarea
economică. Explozia industrială a secolului XX și în special a
celei de-a doua jumătate a acestui secol a dus la intensificarea
industriei, a agriculturii, la creșterea, dezvoltarea și
diversificarea consumului de bunuri materiale și de alimente,
cauzând creșterea proportională a cantitătii de deșeuri și
reziduuri.

4.3 Protecţia naturii şi biodiversitatea

Orașul Zărnești este stațiune ecoturistică care înglobează 2600 ha din cele 14.773 ha ale
ariei protejate Parcul Naţional Piatra Craiului. Aceste 2600 de ha cuprind ambii versanţi ai
crestei nordice şi întregul versant vestic al Pietrei Craiului Mari, cât şi zona de creastă şi
anumite porţiuni ale versantului estic, ca şi zona stâncoasă a Pietrei Craiului Mici. Zărneştiul
este baza de plecare spre cele mai frumoase trasee montane din Piatra Craiului, care este un
veritabil brand, cu mari şanse de a spori într-un viitor apropiat turismul braşovean şi
dezvoltarea economică a zonei.

În parc sunt incluse mai multe rezervații naturale, dintre care:
 Peștera Dâmbovicioara (0, 50 ha)
 Peștera Liliecilor (4,78 ha)
 Cheile Zărneștiului - Cheile Vlădușca (109,80 ha)
 Zona carstică Dâmbovicioara - Brusturet (2.000 ha)
Prima acțiune de protecție in Piatra Craiului datează din 1938 cand s-a înființat Rezervația
Naturală Piatra Craiului pe o suprafață de 440 ha datorită caracterului unic al masivului unde se
gasesc specii rare ca Diantus Callizonus sau Leontopodium Alpinum ca și datorită frumuseții
peisajului. Masivul este constituit în principal din calcare si conglomerate mezozoice. Pe
teritoriul arcului Național Piatra Craiului au fost identificate peste 200 de peșteri si avene.
Biodiversitatea extraordinară, prezența în zonă a unor animale salbatice cum ar fi: lupi, urși,
râși, porci mistreți, cerbi, capre negre, diverse specii de păsări și plante rare, ceea ce a făcut ca
în anul 1993 să se înceapa un amplu proiect internațional de cercetare "Proiectul Carnivore
Mari din Carpați".
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Interacțiunea dintre geologie, morfologie, climă, ape, soluri, vegetație și faună a creat un peisaj
unic care a determinat inființarea Parcului National Piatra Craiului. Având în vedere bogăția de
specii și chiar unicitatea unora dintre acestea, protejarea lor este firească. Administrația Piatra
Craiului a realizat un Manual de Educație Ecologică, ajuns deja la a doua ediție (2002 si 2005)
și publică și o revistă omonimă. Ghidul este studiat de elevii din scolile implicate in proiect (19
scoli si licee din localitatile din interiorul si apropierea parcului). Manualul este predat ca
optional in clasele V-VI. La realizarea acestui manual a contribuit organizatia
nonguvernamentala "Carol Lehmann". Manualul cuprinde descrierea principalelor ecosisteme
de pe raza parcului cu speciile aferente fiind creat pe tema unei povesti ce strabate aceste zone.
A doua editie a fost completate cu aspecte referitoare la reteaua Natura 2000, habitatele si
speciile protejate in cadrul proiectului Life Natura. De asemenea sunt prezentate aspecte legate
de impactul turistilor si al comunitatilor locale auspra ariei protejate, toate contribuind la
apropierea elevilor de natura si bogatiile ei. Exista de asemenea fise pentru lucrul la clasa iar
pentru fixarea cunostintelor, administratia parcului organizeaza prezentari video pe diferite
teme precum si tabere de vara si concursuri.
Tot Administrația Parcului Piatra Craiului a implementat un proiect prin POS Mediu,
„Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin
constientizare, informare, vizitaresi monitorizare” și a cuprins
suprafete apartinand
localitatilor: Zarnesti, Moeciu (satele Magura si Pestera), Bran, Rucar, Fundata, Dambovicioara
si Dragoslavele.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Cresterea nivelului de informare si constientizare a vizitatorilor si localnicilor despre
biodiversitatea din PNPC
- Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor si comunitatilor locale asupra
biodiversitatii PNPC.
- Intarirea capacitatii institutionale a APNPC de gestionare a ariei protejate.
- Îmbunatatirea managementului prin monitorizarea habitatelor si a speciilor de
importanta comunitara/nationala in scopul atingerii obiectivelor de conservare in PNPC
si situl RO SCI0194 Piatra Craiului
Prin efectul complexului de activitati care vor fi implementate in zona, proiectul contribuie atat
la protectia dar si la imbunatatirea managementului biodiversitatii intr-un sit Natura 2000
reprezentativ pentru bioregiunea alpina din Romania. In acelasi timp, proiectul contribuie in
mod direct la conformarea cu acquis-ul comunitar legat de conservarea naturii, prin
implementarea in teren a unor masuri specifice retelei europene Natura 2000 (Directiva
Habitate si Specii, Directiva Pasări).
Situația spațiilor verzi în Orașul Zărnești este următoarea:
Tabel: Repartiţia spaţiilor verzi 2015
Spaţii verzi publice cu acces
nelimitat
Spatii verzi publice de folosinţă
specializată:
Sursa: Serviciul Urbanism

parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate aferente blocurilor
muzee în aer liber,
parcuri expoziţionale
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10 262,73 - parcuri
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4.4 Riscuri naturale
Fără a fi situat într-o zonă care implică riscuri naturale deosebite, datorită așezării geografice
Autoritatea Publică Locală desfășoară acțiuni specifice pentru promovarea unei conduite
corecte a cetățenilor în cazul unor situații de dezastre naturale. Astfel, chiar pe site-ul Primăriei,
http://primaria-zarnesti.ro sunt publicate un Ghid de comportamant în caz de cutremur, Pliante
comportament în situații de urgență, Modalități de acțiune în situații de urgență.
Printre situațiile cu care se confruntă locuitorii orașului se numără inundațiile produse de râul
Bârsa și situațiile de incendiu, inclusiv cele de pădure care sunt însă foarte rare.
La acestea se adaugă o serie de riscuri tehnologice, cum ar fi: accidente, avarii. explozii și
incendii pe raza unor operatori economici, situații deosebite ca urmare a transportării pe
drumrile publice a materialelor periculoase, poluarea accidentală a pânzei freatice sau
devarsarea accidentală a unor substanțe toxice în apele râului Bârsa.
Pe lista amplasamentelor aflate sub incidența Directivei SEVESO II 96/82/EC, în anul 2014
erau 23 amplasamente din care în anul 2015 pe raza județului Brașov se află 8 amplasamente cu
risc mediu și 11 amplasamente cu risc Major, conform Agența Română pentru Protecția
Mediului
Sibiu.
Pe
raza
orașului
Zărnești
se
află,
conform
site:
http://www.igsu.ro/documente/seveso/IINVENTAR_SEVESO-31.12.2014.pdf 2 operatori
economici, cu risc mediu CN Romarm SA SC Tohan SA și cu risc major SC Rompetrol
Downstream SA Depozit Zărnești.

CAP. 5 ÎNVĂŢĂMÂNT
În anul 1731, în Tohan, funcționa o școală românească. După 1765, școala intră sub
tutela grănicerilor, Tohanul Vechi devenind sat grăniceresc. Regimentele grăniceresti formate
din români și secui au fost organizate pe tot lanțul munților Carpați, prin Patenta din 16 martie
1764, dată de Împărăteasa Maria Tereza și care viza militarizarea graniței.
Numărul copiilor înscrişi la grădiniţe a crescut în anul 2009 la 804 (faţă de 762 din
anul precedent) după care în anul 2010 a scăzut (782), continuând să scadă ușor în fiecare an,
astfel încât în anul 2015 sunt înscriși un număr de 531 copii.
În schimb în perioada 2008-2010 a scăzut numărul elevilor de la 2784 din 2008 la 2663 în
2010. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar a crescut (de la 1015 în 2008 la 1024 în
2010), la fel şi numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal (de la 518 în 2008 la 665 în
2010). Numărul elevilor înscrişi în învăţământul gimnazial a scăzut (de la 1022 în 2008 la 929
în 2010). Cea mai spectaculoasă scădere s-a înregistrat la nivelul numărului elevilor înscrişi în
învăţământul de arte şi meserii (de la 229 în 2008 la 45 în 2010). În prezent numărul copiilor
care urmează cursurile învățământulului obligatoriu este similar cu cel al elevilor din anul
2012, respectiv 1382 persoane. Numărul elevilor care urmează cursurile liceale în Zărnești este
în scădere, de la 1382 în anul 2012, la 1270 în anul 2015/2016. Acest fapt are drept cauze atât
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scăderea efectivă a numărului de elevi care urmează cursurile liceale , cât și faptul că o parte
din elevi aleg să urmeze cursurile liceale în Brașov.
În prezent, oraşul Zăneşti nu dispune de unităţi de învăţământ superior. Pe raza
oraşului funcţionează 2 licee (Liceul Teoretic „Mitropolit I. Meţianu” și Liceul Tehnologic „
Malaxa”), 4 şcoli generale şi 7 grădiniţe. Elevii pentru fiecare unitate se distribuie astfel:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unitatea şcolară
Şcoala Gimnazială nr. 1
Gheorghe Crăciun
Şcoala Gimnazială nr. 2
Şcoala Gimnazială nr. 3
Pompiliu Dan
Liceul Teoretic
Mitropolit I. Meţianu
Şcoala Gimnazială nr. 4
Liceul Tehnologic Malaxa
Grădiniţa cu Program
normal Albinuţa nr. 1

Grădiniţa cu Program
normal Voinicelul nr. 2
9. Grădiniţa cu program
prelungit Furnicuţa nr. 3
10. Grădiniţa cu program
prelungit Bobocel nr. 4
11. Grădiniţa cu Program
normal nr. 2 SG Zărneşti
12. Grădiniţa cu Program
normal nr. 1 SG Zărneşti
8.

PJ/
AR
PJ

Adresa
Str. Carpaţi nr. 1

Nr.
clase
26

Nr. elevi
An 2014
593

PJ

Str. Piaţa Morii nr. 1

17

400

PJ

18

319

38

930

AR
PJ
PJ

Str. Mitr. I. Meţianu nr. 87 şi
115
Str. Dr. I. Şenchea nr. 23
Str. DR. T. Sparchez nr. 4
Str. Libertăţii nr. 2
Aleea Uzinei nr. 2
Str. Mitr. I. Meţianu nr. 11

8
18
3

90
380
45

PJ

Str. Dr. I. Şenchea nr. 61

4

73

PJ

Str. Carpaţi nr. 1 bis

8

150

PJ

Str. Grui nr. 1

6

120

AR

Str. Şcolii nr. 132

3

75

AR

Str. Libertăţii nr. 2
Str. Mihai Eminescu nr. 2

5

90

PJ

În ceea ce priveşte cadrele didactice, per total numărul acestora a scăzut (de la 230 în
2008 la 197 în 2010). Scăderi remarcabile s-au înregistrat la nivelul cadrelor didactice din
învăţământul primar şi gimnazial (de la 151 în 2008 la 129 în 2010).
Tabel:Evoluţia numărului de elevi / copii înscrişi în unităţile de învăţământ
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Copii înscrişi in crese
Copii înscrişi în grădiniţe 632
535
553
531
Elevi / copii înscrişi în 1388
1358
1402
1382
şcoli generale
Elevi înscrişi în licee
1382
1360
1310
1270
Sursa: Serviciul de Urbanism
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Pe raza orașului Zărnești se regăsesc de asemenea două săli de sport acoperite,
pretabile pentru activități sportive precum fotbal, volei, baschet, handbal, tenis, ping-pong, etc.
Pe lângă aceste spații acoperite au fost create și alte spații dedicate activităților sportive în aer
liber, spații amplasate în diferite zone ale orașului.
Pentru dezvoltarea activităţii sportive, s-a înfiinţat Asociaţia Sportivă de Fotbal
Zărneşti, în cadrul căreia funcţionează mai multe secţii, respectiv : fotbal, tenis, box, schi.
Primăria oraşului Zărneşti, împreună cu Consiliul Local Zărneşti a derulat un amplu
program de investiţie în reabilitarea şi modernizarea fostei clădiri a Băii Comunale.
Clădirea preluată în proprietatea publică a oraşului, şi care era într-o stare deplorabilă, a
fost reabilitată total şi adăpostește astăzi “Centru multifuncţional”, în care se organizează
cursuri de înot cu personal specializat în bazinul de înot dotat cu instalaţiile şi accesoriile
necesare, respectiv sistemele de încălzire şi filtrare a apei, instalaţiile de dezumidificare ale
încăperilor precum şi instalaţiile sanitare necesare. Proiectul a avut o valoare de 387339,37
RON (fără TVA) și adăpostește următoarele funcţiuni:
-Parter – bazin de înot
-Etaj 1 – sală de fitness şi servicii de întreţinere
-Etaj 2 – zonă destinată exclusiv copiilor, adăpostește o sala de organizare evenimente şi
petreceri pentru cei mici.
De asemenea se reabilitează ştrandul orăşenesc situat pe stadionul Torpedo, fapt de
natură a creea noi oportunităţi pentru petrecerea timpului liber.

CAP. 6 SĂNĂTATE
În ceea ce privește infrastructura de sănătate, până la construirea unor unități sanitare
corespunzătoare, după anul 1950, activitatea rețelei sanitare s-a desfășurat în unele spații mai
puțin adecvate, dar au rezolvat de moment problemele din acest domeniu. Putem aminti unele
dintre aceste spatii:

Spital: între anii 1950-1956 pe strada Mitropolit Ioan Mețianu nr.41, iar între anii
1956-1984 pe strada Profesor Pompiliu Dan, bl. 22 și 8 sub numele de Spitalul
Orășenesc Tiberiu Spârchez;

Casa de naștere: între anii 1950-1953 pe strada Mitropolit Ioan Mețianu nr.17; între
anii 1953-1956 pe strada Mitropolit Mețianu nr.41 (în cadrul spitalului);

Spitalul de Neurologie: între anii 1956-1988, pe strada Mitropolit Ioan Mețianu
nr.41, iar din anul 1988 pe strada Pompiliu Dan, bl. 8, cu două secții: psihiatrie și
neurologie.
În prezent, pe raza oraşului Zărneşti activează ca unităţi de stat: două spitale, o
policlinică, un dispensar, un dispensar veterinar şi 7 cabinete medicale, iar ca unităţi private 8
cabinete medicale. În cadrul acestor unităţi sanitare sunt angajate 7 cadre sanitare, 21 de
medici, iar personalul mediu are un efectiv de 158 de angajaţi.
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Conform datelor de la INS, în perioada 2008-2010 în sectorul public a crescut cu 5
unităţi numărul medicilor şi a scăzut cu 4 unităţi numărul personalului mediu sanitar, cu 15
unităţi numărul paturilor de spital, cu o unitate numărul laboratoarelor de tehnică dentară şi cu
o unitate numărul farmaciştilor. În rest a rămas constant numărul: cabinetelor stomatologice,
ambulatoriilor de spital, laboratoarelor medicale, farmaciilor, cabinetelor medicale individuale
de familie, cabinetelor medicale şcolare, stomatologilor şi medicilor de familie.
În ceea ce priveşte sectorul privat, a crescut: cu câte o unitate numărul punctelor
farmaceutice şi al farmaciilor, cu câte două unităţi numărul cabinetelor stomatologice şi al
stomatologilor; dar a scăzut: cu 5 unităţi numărul personalului mediu angajat şi cu două unităţi
numărul farmaciştilor. În schimb, a rămas constant numărul: farmaciilor şi cabinetelor medicale
de specialitate.
Spitalul orășenesc Dr. Tiberiu Spârchez împreuna cu ambulatoriul de specialitate au
trecut printr-un proces de modernizare fiind la ora actuală unele dintre cele mai competitive din
punct de vedere al serviciilor medicale şi de spitalizare din zonă. Unitatea sanitară dispune de o
locațtie pentru o capacitate maxima de 155 paturi , în spații concepute sa respecte normele
sanitare actuale de funcționare.
Serviciul de urgență este organizat și funcționează cu o linie de gardă în specialitatea
medicină generală asigurată de medicii încadrați în spital și ambulator precum și cu o
microstație de ambulanțe subordonată SAJ Brașov.
Spitalul orăşenesc “Dr. Tiberiu Spârchez”, aflat în administrarea Primăriei Oraşului
Zărneşti, a fost supus în ultimii ani unui proces de reabilitare, modernizare şi dotare .
Tot în acest scop s-au făcut demersuri în vederea parcurgerii etapelor în vederea accesării
de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul spitalului.

Spitalul Orășenesc Dr. Tiberiu Spârchez Zărnești
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S-a încheiat un contract în vederea elaborării Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii (DALI) pentru accesarea de finanţări europene, sesiunea 2014-2020. Documentaţia
va include şi refuncţionalizările secţiilor şi secţiunilor componente prin propunerile de
recompartimentări, reabilitări şi dotări ce urmăresc eficienţa, flexibilitatea în timp şi, nu în
ultimul rând, respectarea legilor, ordonanţelor şi normelor în vigoare convergente în acreditarea
spitalelor.
Numărul accidentaţilor în muncă
Judeţul Braşov
Nr
2004
2005
2006
2007
accidentați
Total, din
246
214
163
165
care:
-mortal
16
28
15
„3
-Incapacitate
230
186
148
152
temporară de
muncă
-Accidente
3
6
1
1
colective
SURSA: Ministerul Muncii, Solidarităţii Socialeşi Familiei

2008

2009

2010

2011

2012

2013

211

126

121

137

154

151

„8
193

17
109

11
110

9
128

7
147

9
142

2

2

1

2

2

1

În luna noiembrie 2015, în Zărnești sunt 13 medici de familie care au contracte cu Casa de
Asigurări de Sănătate Județul Brașov : Dr. Adam Iulia, Dr. Andrei Carmen, Dr. Carstoc
Gheorghe , Dr. Cobiltean Viorica, Dr. Coca Alexandru, Dr. Cristea Stefania, Dr. Csiki Ana, Dr.
Csiki Dionisie, Dr. Dinca Camelia, Dr. Georgeta Gutui Mihailescu, Dr. Lupu Constantin, Dr.
Radacina Gabriel, Dr. Savescu Monica.

CAP. 7 ASISTENŢĂ SOCIALĂ
La nivelul Primăriei Zărnești funcționează un Compartiment Public de Asistență Socială, în
care își desfășoră activitatea 4 persoane. Acest Compartiment are rolul de a identifica şi
soluţiona problemele sociale ale comunităţii, de aplicare a politicilor şi strategiilor de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, cu venituri mici, a persoanelor victime ale violenţei în familie,
precum şi a oricăror persoane aflate însituaţie de risc social.
Așa cum rezultă și din tabelul de mai jos, se înregistrează creșterea numărului de persoane care
beneficiază de ajutoare de urgență penntru situații de necesitate, beneficiind de acest sprijin un
număr de 73 persoane în anul 2015 față de 46 persoane în anul 2013, creșterea numărului
persoanelor care beneficiază de indemnizații pentru handicap grav , de la 82 în anul 2013 la
116 în anul 2015 și creșetrea numărului de persoane care beneficiază de gratuitate pe
transportul în comun, de la 260 persoane în anul 2013 la 300 persoane în anul 2015.
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Tabel: Asistență socială și protecție socială
Nr Persoane asistate
Nr Persoane beneficiare ale serviciilor de cantină
de ajutor social
Nr. ajutoarelor de urgenţă pentru situaţii de
necesitate
datorate
calamităţilor/naturale,
incendiilor, pentru probleme grave de sănătate,
rechizite şcolare
Nr îndemnizaţii cuvenită persoanelor cu handicap
grav
nr. ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică
nr. persoane care beneficiaza de gratuitate pe
transportul local

2013
378

2014
430

2015
410

-

-

-

46

55

73

82

99

116

-

-

-

260

265

300

Sursa: Primăria Zărnești

CAP. 8 TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC
8.1 Potențialul turistic natural
Resursele turistice naturale ale orașului Zărnești prezintă pe de o parte atracții turistice pretabile
pentru vizitare, iar pe de alta parte ele pot fi valorificate direct în activitatea de turism, intrând
în componența diferitelor produse turistice, generând anumite forme de turism. Resursele
turistice naturale oferite de cadrul natural deosebit în care este poziționat orașul Zărnești sunt
relieful montan, conditiile climaterice, vegetația și fauna, ce au un rol principal în dezvoltarea
turistică locală, constituind „oferta primară potențială”.
Această ofertă primară se transpune prin:
a.
b.
c.
d.

Valoare peisagistică, estetică și recreativă;
Valoare climaterică – bioclimat tonic stimulativ;
Suport al activităților turistice ce generează forme de turism specifice;
Valoarea cognitivă din cadrul Parcului Național Piatra Craiului și a rezervațiilor
știintifice și monumente ale naturii.

OBIECTIVE TURISTICE MAJORE IN ORAȘUL ZĂRNEȘTI
1. PARCUL NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI
Teritoriul aferent oraşului Zărneşti cuprinde o mare parte din Parcul Naţional Piatra
Craiului care este o arie protejată. Munţii Piatra Craiului reprezintă o zonă importantă de
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practicare a turismului şi alpinismului având o valoare peisagistică excepţională. Este un masiv
calcaros cu fundament cristalin. Peste cristalin sunt suprapuse roci sedimentare, calcare mai
puţin conglomerate. Stratul de calcare puternic stratificate are o grosime medie de 800 de metri.
Piatra Craiului formează o creastă, lungă de aproape 25 km, desfăşurată între Podu
Dâmboviţei şi Zărneşti. Localitatea cea mai importantă pentru accesul în partea nordică a
masivului este Oraşul Zărneşti.

Scopul desemnării Masivului Piatra Craiului ca și parc naţional a fost acela de a asigura
conservarea biodiversităţii şi a peisajului, a speciilor valoroase, promovarea şi încurajarea
turismului, conştientizarea şi educarea publicului în spiritul protejării naturii şi a valorilor sale.
Conservarea biodiversităţii, peisajului şi speciilor valoroase presupune inventarierea, cartarea şi
monitorizarea acestora şi totodată măsuri de management adecvate pentru protejarea acestora.
Promovarea şi încurajarea turismului are la bază asigurarea unei infrastructuri care să permită
vizitarea parcului într-un mod care să nu aducă prejudicii principiilor de conservare a
biodiversităţii, dar totodată să conduca la generarea de servicii şi activităţi specifice în sânul
comunităţii locale, care sa contribuie la dezvoltarea pe baze durabile a acestora.
Masivul Piatra Craiului a devenit rezervație naturală în 28 martie 1938 (Jurnalul
Consiliului de Miniștri nr. 645). Consiliul de Miniștri a luat această decizie "datorită
caracterului unic al masivului unde se găsesc specii rare ca Dianthus callizonus, Hesperis nivea,
Minuatia transilvanica, Leontopodium alpinum, ca și datorită frumuseții peisajului". În anul
1990 Piatra Craiului este desemnat parc naţional, alături de alte 12 parcuri din România. Astăzi,
Parcul Naţional Piatra Craiului beneficiază de o echipă managerială proprie şi de programe de
management privind conservarea biodiversităţii.
Parcul National Piatra Craiului este situat în Carpații Meridionali incluzând Creasta
Pietrei Craiului, în totalitate şi spaţii din culoarele intramontane limitrofe, Rucăr-Bran şi RucărZărneşti. Parcul Naţional Piatra Craiului se extinde pe raza judeţelor Braşov şi Argeş, incluzând
suprafeţe aparţinând localităţilor Zărneşti, Moeciu (satele Măgura şi Peştera), Bran, Rucăr şi
Dâmbovicioara. Suprafaţa totală a Parcului Naţional Piatra Craiului este de 14773 ha din care
2600 ha se află pe teritoriul aferent oraşului Zărneşti. Aceste 2600 de ha cuprind ambii versanţi
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ai crestei nordice şi întregul versant vestic al Pietrei Craiului Mari, cât şi zona de creastă şi
anumite porţiuni ale versantului estic, ca şi zona stâncoasă a Pietrei Craiului Mici. Zărneştiul
este baza de plecare spre cele mai frumoase trasee montane din Piatra Craiului, care este un
veritabil brand, cu mari şanse de a spori într-un viitor apropiat turismul braşovean şi
dezvoltarea economică a zonei.
În parc sunt incluse mai multe rezervații naturale, dintre care:
 Peștera Dâmbovicioara (0, 50 ha)
 Peștera Liliecilor (4,78 ha)
 Cheile Zărneștiului - Cheile Vlădușca (109,80 ha)
 Zona carstică Dâmbovicioara - Brusturet (2.000 ha)

2. REZERVAȚIA DE URȘI LIBEARTY
Mai nou a apărut în pădurea din apropierea orașului ”Rezervația de Urși Libearty” unde
sunt aduse diverse exemplare din această rasă răspândită pe meleagurile noastre, care au fost
agresați sau prost îngrijiti în grădinile zoologice.
LiBEARty Zărnești, cu o suprafaţă de aproximativ 60 hectare de pădure, este prima
rezervaţie naturală pentru urşii captivi din România. Este situată în pădurea de pe dealul de la
intrarea în Zărnești din intrarea dinspre Braşov. Sanctuarul Libearty a fost creat în memoria
ursoaicei Maya şi este astăzi căminul a 55 de urşi bruni europeni şi a unui urs negru asiatic, toţi
urşii fiind salvaţi de la o viaţă crudă şi abuzivă de captivitate. Cei mai mulţi urşi din rezervaţie
au fost salvaţi din cele mai mizerabile şi minuscule cuşti fiind doar motiv de distracţie pentru
restaurante, hoteluri, fabrici, benzinării, circuri sau chiar mănăstiri.

LiBEARty a început în 2005 când Cristina Lapis, preşedintele asociaţiei Milioane de Prieteni,
împreună cu WSPA (World Society For The Protection Of Animals) şi cu ajutorul Primăriei
Zărneşti, care a concesionat terenul necesar, au pus bazele acestui proiect. În perimetrul
parcului urșii au locuri pentru adăpost, pentru hrănire, copaci de căţărat şi bazine cu apă. În
acest an a fost inaugurat un nou ţarc crescând astfel capacitatea de găzduire pentru un număr
mai mare de urşi. Aceasta rezervatie este deschisă vizitelor publicului având un orar prestabilit
pe timpul verii, iar în restul anului poate fi vizitată printr-o programare telefonică.
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3. PRĂPĂSTIILE ZĂRNEȘTILOR
Prapastiile Zărneștilor reprezintă un impresionant defileu lung de 3-4 km situat în partea
de nord-est a masivului Piatra Craiului. Accesul în defileu se face din localităţile Zărneşti,
Peştera. În apropierea cheilor se află situată cabana Curmătura, importantă bază de plecare în
turele din Piatra Craiului. În plus, pereţii ce mărginesc valea au o înălţime ce variază între 100
m şi 200 m. Traseul prin Prăpăstii impresionează prin sălbăticia peisajului şi spectaculozitatea
pereţilor de stâncă în care alpiniştii au deschis numeroase trasee alpine. Cei care ajung aici vor
fi impresionaţi de atracţiile turistice ale defileului: peşterile (peştera Mare din Prăpăstii, Peştera
Mică din Prăpăstii) precum şi cele câteva izbucuri, din care amintim Fântâna lui Botorog şi
Fântânile Domnilor.

Grup de turiști în Prăpăstiile Zărneștilor

8.2 Potențialul turistic antropic
Suprafaţa spaţii verzi – 620 000 mp
Parcuri amenajate în oraşul Zărneşti , dotate cu mobilier specific, locuri de joacă pentru copii
- Tohanul Nou – Parcul G-ral Traian Moşoiu – 1331,60 mp
- Tohan Blocuri – 6633,47 mp
- Grui – 1013,46 mp
- Caraiman – 563,22 mp
- Centru – Parcul Mitr. I. Meţianu - 720,980 mp
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Resursele socio-culturale ale orașului Zărnești
Schitul de la Colțul Chiliilor
Schitul de la Colţul Chiliilor este cel mai vechi aşezământ religios atestat pe
teritoriul Zărneştenilor (1421). A fost construit sub colţul muntelui ca loc de refugiu din calea
turcilor şi tătarilor, fiind incendiat împreună cu chiliile în anul 1718 din ordinul autorităţilor
imperiale. Localnicii, însă, au continuat tradiţia, venind în fiecare an la schit împreună cu
preoţii satului; în peştera de sub stâncă amenajându-se un altar şi o toacă din şină de fier.
În prima parte a secolului al XX-lea, schitul va purta numele “Capela Sfintei Cuvioase
Paraschiva”, cu hramul pe 14 octombrie. În prezent pe locul fostului schit este ridicată o
frumoasă mănăstire.

În munții Piatra Craiului, într-o stâncă aflată pe înălțimi, există o peșteră în care se află
o bisericuță străveche. Până a se ajunge la schitul propriu-zis există într-o poiană, din
mijlocul căreia țâșnește un izvor, despre care se spune că este cu apă vindecătoare, că a
tămăduit prin vreme o mulțime de oameni bolnavi. Credința locală, veche de secole, spune că
"veneticul care soarbe cu poftă din apa cristalină a izvorului nu va uita niciodată Colțul
Chiliilor". În bisericuța din peștera stâncile sunt crăpate, pereții jilavi, grota întunecoasă, dar
cu sute de icoane agățate de pereții lucioși, cu un altar crescut precum o stalactită din piatra
muntelui, cu zidurile afumate de la milioane de lumânări care au ars aici.
Istoria spune că în primăvara anului 1723 și ultimii șapte călugări, conduși de starețul
zărneștean Mănăilă, sunt izgoniți fără milă din chiliile și din biserica lor de la Colțul Chiliilor.
Trăind în sihăstrie ascunsă, renumiți prin dumnezeirea lor, erau cautați pentru sfat de-o mulțime
de norod. Generalul Bukow nu reușise să-și ridice tunurile până la ei. Meterezele munților erau
prea înalte. Magistratul Brașovului și previzorul din Zărnesti au decis că schitul să dispară, doar
așa, spre plăcerea Împăratului. Zărneștenii au stat o zi întreagă în genunchi, de dimineața până
noaptea, în fața clădirii Magistraturii. Un sat întreg, cu bătrâni și copii, s-a rugat ca mănăstirea
lor sa nu fie arsă. După aceea, au urmat secole. Dar trecerea anilor nu le-a spulberat oamenilor
credința, dorința de a-L avea lângă ei pe Hristos. Arzătoare, halucinantă, trecerea veacurilor a
curs pe deasupra ei. Călugarii au fost alungați, unii s-au risipit prin țară, alții s-au ascuns mai în
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adâncul Pietrei Craiului, pierind neștiuți. Oamenii însă n-au încetat să iubească locul. Părinții
le-au spus copiilor, copiii au spus la rându-le copiilor lor că acolo, sus, există un loc de
închinăciune, iar pelerinajul n-a murit niciodată. Secol dupa secol, zărneștenii au urcat spre
Colțul Chiliilor aprinzând lumânări, atârnând icoane și rugându-se în grota părăsită de mult.
Biserica din peșteră e ocrotită de Sfântul Pantelimon, patronul munților și al animalelor.
Pelerinajul spre Piatra Mică este, azi, una din cele mai mari procesiuni ortodoxe cu rugăciuni
pentru ploaie. Nouă cruci mari de piatră au înălțat zărneștenii pe cărarea ce duce spre peștera de
la Colțul Chiliilor.

Biserica Sfântul Nicolae a Zărneștenilor
Monument de artă veche medievală înscris în lista de patrimoniu a Academiei
Române. Este cea mai veche biserică din oraș.

“Ziditu-s-au această
sfântă biserică a
Zernescilor....la anul
1515, spre veșnica
pomenire...”
(Din Actul de Pisanie)

Ctitorul Bisericii Sfântu Nicolae a Zărneștenilor este domnitorul Țării Românești Neagoe
Basarab care a făcut această danie la 1515. Din motive neelucidate până în prezent, în pisanie
este trecut alt nume: “Ziditu-s-au această Sfântă Biserică a Zărneștenilor de Domnul Voivod al
Țarei Românești: Ioan Vasile și Voivodeasa Ecaterina cu coconii lor: Constantin, Maria,
Nicolae, George, Joița, Petre, Petre, Dimitrie, cu tot neamul lor. A se știi că am dat noi aceste
numite Sfintei Biserici Zernescilor, ca să fie de pomenirea noastră și a copiilor noștri și mai
ales a nu se atinge de dânsele partea poliției, căci noi am dat a avea preoții datorie a ne pomeni
după cum e legea noastră, la anul 1515 spre veșnica pomenire. Pomenește Doamne pre
răposații robii tăi...”.
Marele istoric Nicolae Iorga credea că biserica, pe locul pe care s-a construit la 1515
și mai apoi s-a reparat la 1810, vine din timpuri vechi, de la un domn român. Se pare că biserica
inițială avea dimensiuni destul de mici. Cum numărul locuitorilor s-a mărit de cca. 5 ori,
dimensiunile bisericii erau improprii scopului. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea biserica era
terminată, ea fiind lipită în zona pronaosului de Paraclis. În relatările transmise pe cale orală,
bătrânii satului spuneau că în urma bătăliei de la 1690, de la Zărnești, tătarii au incendiat satul,
iar aici n-a mai rămas în picioare după acel foc pârjolitor decât biserica cea nouă, ale căror
ziduri din cărămidă și piatră au rămas la locul lor. Se crede că la înălțarea acestui locaș ar fi fost
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întinsă o mână de ajutor, tot din partea unui voivod al Țării Românești, respectiv înaintașul lui
Constantin Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino.
Unele danii făcute acestei biserici veneau și de la autoritățile brașovene. Astfel că la
1574 s-au dat 2 florini. În anul 1577 s-au dat de asemenea 10 florini pentru clopote. La anul
1580 biserica e înzestrată cu alte moșii provenite de la credincioși ortodocși.
Repararea și completarea are loc în anul 1810 la inițiativa protopopului Bratu Baiul
cu sprijinul locuitorilor. Cu ocazia acestei lucrări, biserica capătă un plan un plan tricane care
imită Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Brașovului; tot de atunci datează catapeteasma și
turnul mare al clopotniței de formă pătrată, cu ziduri foarte groase, anexat pe părțile din spatele
pronaosului. Pe frontonul principal a fost montată o placă comemorativă cu următoarea
inscripție: “cu ajutorul lui Dumnezeu, înnoitu-s-au de al doilea această sfântă biserică a
Zărneștilor la anul 1810, în zilele prea înaltului împărat Franțiscus cel dintâi, cu silința și
cheltuiala ctitorilor mai jos arătați: protopop Bratu Baiul, Neacșa, erei Stan Crăciun, erei
Ioan…”.
Mai precizăm că și paraclisul ca și toată biserica au fost repictate, astfel:
 În anul 1872, Paraclisul, picturile murale fiind realizate de zugravii Alexandru,
Nicolae și Pantelimon;
 În anul 1810, de către Gavril Andronescu, de loc din părțile Branului, stabilit
ulterior în Zărnești;
 În anul 1964 – 1965, lucru consemnat în înscrisul din tinda bisericii: “Zugrăvitus-a această Sfântă biserică în anul mântuirii 1964 – 1965 de către pictorul Iosif
M. Vasu, ajutat de Vasile Muntean și Leca Aurel”.
Mai menționăm pisania de la 1515, al cărui original se află la Academia Română.
După acesta s-au făcut trei copii: una la 1804 făcută de logofătul Mihail Munteanu; alta la
1881, aparținând lui Constantin Ioanoviciu, aflată la arhiva Protopopiatului din Zărnești; ultima
făcută în 1973 de către Vasile Găimar, odată cu hramul bisericii.
În perioada 1992 – 1995 s-au făcut reparații la toată biserica, înlocuidu-se complet
acoperișul și tencuiala exterioară, instalația electrică, dotându-se cu paratrăznet. A fost
confecționat sistemul de asigurare la ferestre și au fost dublate ferestrele, a fost reparată
podeaua și s-a realizat drenarea exterioară.
Această biserică a intrat în patrimoniul național ca a treia biserică din piatră
construită în Țara Bârsei. În anul 2015 Biserica Sf. Nicolae din Zărnești va avea 500 de ani de
atestare documentară.

Biserica “Nașterea Maicii Domnului”
Este construită în anul 1791, iar în jurul său s-a organizat și dezvoltat în timp
cimitirul ortodox din Zărnești, fiind ctitoria protopopului Bratu Baiul. Ținând seama de
creșterea populației localității, luminatul preot s-a gândit să organizeze un cimitir ortodox și să
construiască biserica. În acest sens se adresează magistratului, cerându-i aprobarea construirii,
“pe un loc anume cumpărat în acest scop, iar spesele le va suporta singur, fără a cere
locuitorilor nici o contribuție și că materialul de construcție l-a adunat și cu meșterii s-a învoit”.
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Magistratul îi dă probarea cuvenită. La vremea respectivă cimitirul și biserica erau situate la
periferia localității.

Amplasamentul găsit pe un deal deasupra albiei râului Bârsei, este ideal. Prin
strădania preoților trecuți și prezenți, cimitirul ortodox și cocheta biserică renovată cu hramul
Nașterea Maicii Domnului, curate și întreținute gospodărește ne oferă o mostră privind
respectul zărneștenilor pentru înaintași.

Biserica ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”
La zece ani de la înființarea satului se construiește această biserică în anul 1779, și care este
ctitoria marelui negustor român din Brașov, Ioniță Boghici. Amintim aici dârzenia preoților
Bucur și Mihai, care au îndrumat credincioșii în păstrarea cultului ortodox și neacceptarea
unirii cu Roma și care au fost părtași la calvarul celor 60 de familii stabilite în inscripția:
“Făcutu s-au această sfântă biserică de dumnealui jupân Boghici, întru vecinica pomenire, anul
1779”.
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Negustorul brașovean a mai făcut și alte donații către biserică, astăzi mai există patru icoane
împărătești pictate la 20 februarie 1779 de Constantin Popovici și un sfeșnic de alamă cu două
brațe, din anul 1723. Din obiectele valoroase aduse din Tohanul Vechi de preoții Mihai și
Oprea a existat o evanghelie deosebit de prețioasă, tipărită la București la 1682, din porunca și
pe cheltuiala lui Ion Șerban, nepotul domnitorului Șerban Basarab. Această evanghelie a fost
dăruită inițial bisericii din Tohanul Vechi de către preotul Vasile, având următoarea însemnare
în alfabetul chirilic: “Anul 1720, mai 20 .Cumpărătura aceasta e sfîntă și dumnezeiască
evanghelie de preotul Vasile și s-a dăruit sfintei biserici din Tohan, la această sfîntă biserică, ca
sa-l pomenească la sfînta pomenire, în veci”.
Printr-o administrare chivernisită, prin donațiile unor enoriași ca Bucur Băncilă,
Răduțoiu, Iosif Hamzea și alții, biserica din Tohanul Nou devine bogată și înființează o serie de
fundații ca: Fundația Iosif Hamzea, în anul 1885; Fundația Moise Moșoiu, în anul 1905;
Fundația Ilarie Plotogea, în anul 1920.
În anul 1915 autoritățile militare ungurești demontează clopotul bisericii și îl trimit la topit.

Personalități ale Zărneștiului
Printre oamenii de seamă care s-au născut sau au trăit în Zărnești, Tohanul Vechi și Tohanul
Nou, se numără mari personalități din diverse domenii ale creației artistice, culturale sau
științifice, dintre care enumerăm:
Ioan Bran de Lemeny (1811 – 1899), jurist, om politic, patriot, adept al curentului
iluminist îmbrățișat de tineretul studios român din țară și străinătate, a fost un personaj legendar
al Revoluției de la 1848. După revoluția de la 1848, a îndeplinit funcția de Inspector domenial,
apoi pe cea de Comite al Districtului Făgăraș, într-o perioadă foarte grea, când a trebuit să lupte
pentru folosirea limbii române în relațiile oficiale. Deputat în Dieta de la Sibiu, a fost numit
reprezentantul acesteia în Consiliul Imperial de la Viena.
Cavaler Ioan Alduleanu (1821 – 1871) – președinte al Tribunalului Urbanial din
Brașov a fost avocat, fiind al doilea roman care a îmbrățișat această meserie în Brașov.
Dr. Av. Ioan Șenchea (1864 – 1916) – Jurist și patriot român, militant pentru Marea
Unire, președinte al Clubului Partidului Național Român din Comitatul Făgăraș și membru al
Comitetului Central din Transilvania. A fost omorât mișelește de autoritățile austro-ungare în
ajunul întrării trupelor române în Transilvania.
Aurel Șenchea (1897 – 1916), erou al Primului Război Mondial, fiul avocatului Ioan
Șenchea. După absolvirea liceului în Brașov, trece munții și se înrolează voluntar în Armata
Română. A murit în luptele de la Turtucaia primind post-mortem gradul de sublocotenent și
Ordinul “Mihai Viteazul”.
Pompiliu Dan (1871 – 1957) – învățător și directorul școlii din Zărnești. A
contribuit la elaborarea manifestului de solidaritate a studențimii române cu privire la cauza
memorandiștilor și la Memoriul studenților români privitor la situația românilor din
Transilvania și Ungaria, de mare ecou în Europa. A scris de mână un manifest de solidaritate a
studențimii române în Europa, numit “Charta Rotunda”.
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Bratu Baiul (1760 – 1831) – preot, ctitor al Bisericii ”Sfântul Nicolae” și
promotorul înființării ”unui colegiu romano-catolic la Brașov pe seama tinerimii române
ortodoxe”
Ioan Mețianu (1828 – 1916) – unul dintre marii prelați ai Transilvaniei, a îndeplinit
din anul 1850 și până la moartea sa următoarele funcții, protonotar la Bran și Zărnești, preot la
Râșnov și Zărnești, vicar-episcop de Oradea și Mitropolit de Sibiu, greco-ortodox, pentru
Transilvania și Ungaria, fondator al Societății ”Astra”.
Bartolomeu Baiulescu (1831–1909) – învățător, preot, economist, istoric și
publicist, a scris la diverse publicații, a editat reviste în domeniul meseriilor și a întemeiat
”Asociația Meseriașilor Românilor” si autor al lucrarii ”Monografia comunei bisericești grecoortodoxe române a Sfintei Adormiri din Cetatea Brașovului cu acte și dovezi”.
George Barițiu (1812-1893) – scriitor, ziarist, istoric, întemeietor al presei
românești din Transilvania, președinte al Academiei Române (1893), fondator al ”Gazetei
Transilvaniei” în 1838 și al primului ziar literar românesc din toate timpurile ”Foaie pentru
minte, inimă și literatură
General Traian Moșoiu (1868-1932) – mare militar român și om politic, fost
ministru de război al României, titular la Ministerul Comunicațiilor și a condus comisia pentru
organizarea încoronării regelui Ferdinand I la data de 15 octombrie 1922.

8.3 Infrastructura turistică şi capacitatea de cazare

Atractiv prin prezența în apropiere a munților Piatra Craiului, Zărnești este un
excelent punct pe harta turistică în ceea ce privește frumusețea locurilor, ospitalitatea oamenilor
și a locurilor unde vă puteți caza. În prezent rețeaua de hoteluri, pensiuni turistice sau case de
vacanță este în expansiune, lucru care este benefic turismului.
În total, capacitatea de cazare ajunge la 1161 locuri de cazare. Infrastuctura turistică a orașului
este în plin proces de dezvoltare dat fiind potenţialul existent. Unitățile de primire turistică sunt
prezente într-un număr frumos și oferă servicii de cazare în acord cu normele europene în
domeniu. În prezent sunt înregistate 5 hoteluri, 25 pensiuni acreditate, 9 cabane şi 2 vile.
Datorită poziției geografice, orașul Zărnești are mari posibilități de dezvoltare în
domeniul turismului montan. Masivul Piatra Craiului este principala atracție turistică a zonei
Zărneștiului, fiind bază de plecare spre cele mai frumoase trasee turistice ale masivului. Alte
atracţii turistice sunt Cheile Zărneştiului, zona turistică Plaiul Foii, Schitul Colţul Chiliilor,
Muzeul din Biserica Sf. Nicolae, monumentele naturii – capra neagră, floarea de colţ, garofiţa
Pietrei Craiului, rezervaţia de urşi. De asemenea evenimentele culturale “Floarea de colţ”zilele oraşului Zărneşti, festivalul de muzică pentru copii şi tineri “Ecoul Pietrei Craiului” etc.
În prezent infrastructura de cazare se prezintă astfel:
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LISTA STUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE CLASIFICATE 1
(actualizare 10.12.2012)
TIP UNITATE
Nr.
NUMĂR
TURISTICĂ
NUME UNITATE
CATEGORIE SPAȚII LOCURI
ADRESA
PENSIUNE
PENSIUNE

ANNAMARIA
BETTINA

3 STELE
3 FLORI

5
12

10
24

HOSTEL
CABANA
PENSIUNE
CABANA
APART. de
ÎNCHIRIAT
PENSIUNE
PENSIUNE

BRAN
CASA CRAITA
CASA DODE
CASA NOSTALGIA

2 STELE
2 STELE
2 STELE
3 STELE

4
3
5
10

10
12
11
20

CASA PESTE RAU
CASA TOHĂNEANĂ
COLIBA LUI ZAMOLXE

2 STELE
5 STELE
2 STELE

2
11
9

8
28
18

CABANA

CRAIUL CRAILOR

3 STELE

13

26

STR SUB BORTILA
ZONA PLAIUL FOII, NR TOP
10204/2/1-2

PENSIUNE

CRISTAL

4 STELE

13

26

STR. BRANULUI NR. 125

PENSIUNE

CRISTINA

2 STELE

5

10

CABANA

CURMĂTURA

1 STEA

7

46

STR. M.I. METIANU, NR. 60
MASIV PIATRA CRAIULUI,
ALT. 1470

CABANA
CABANA

DIANTHUS
EDELWEISS

2 STELE
2 STELE

10
4

20
8

PENSIUNE
PENSIUNE

3 STELE
5 STELE

13
15

30
36

STR. PIATRA CRAIULUI, NR.
43
STR. TOHĂNIȚA, NR. 27A

2 STELE

5

10

STR. G.A. BARITIU, NR. 17

PENSIUNE
PENSIUNE
VILA
PENSIUNE
PENSIUNE
HOTEL
HOTEL
HOTEL
PENSIUNE
PENSIUNE
PENSIUNE
PENSIUNE

ELENA
EMIRE
GAROFITA PIATRA
CRAIULUI
HANUL CURTEA
VECHE
HORA CU BRAZI
HORA CU BRAZI
IRINA 1
IRINA 2
LA DOLCE VITA
MARIDOR - CORP A
MARIDOR - CORP B
MARINA
MIR
MOTOROM
OPTIM

3 STELE
2 STELE
3 STELE
1 STEA
2 STELE
3 STELE
4 STELE
4 STELE
3 STELE
3 STELE
3 STELE
3 STELE

10
5
21
10
4
45
50
43
10
5
9
12

24
10
48
31
8
90
100
86
20
15
18
24

CABANA

PLAIUL FOII

2 STELE

18

36

CABANA
PENSIUNE

3 STELE
3 STELE

18
10

36
22

PLAIUL FOII, FN

3 STELE
2 STELE
4 STELE
3 STELE

16
3
9
11

32
6
18
22

STR PLEASA
STR. MARE, NR. 168
STR. TOHĂNIȚA
STR. CIUCAȘ, NR. 9.

PENSIUNE

POPASUL CRAIULUI
RIFF
TAVERNA PIETREI
CRAIULUI
TINION
TOHĂNIȚA
TRANSILVANIA
ȘURA PIETREI
CRAIULUI

3 STELE

5

14

STR.AVRAM IANCU, NR. 54

HOTEL

WOLF

3 STELE

18

36

STR. BRANULUI, NR. 36BIS

HOTEL

WOLF 2

4 STELE

58

112

STR. BRANULUI, NR. 36BIS

PENSIUNE

CABANA
PENSIUNE
PENSIUNE
HOTEL

1

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și a Turismului
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STR. BRAZILOR, NR. 51
STR SOHODOLULUI, NR 117
STR. BRANULUI, NR.45, CASA
NR. 2
STR TAMAS, NR 20
STR. RAULUI, NR. 58
STR BRANULUI, NR FN
STR 1 MAI, NR 4
STR. BRANULUI, NR.59

ZONA PLAIUL FOII, FN, CF nr.
5569
ZONA PLAIUL FOII

STR BRANULUI, NR 141
STR RAULUI, NR 28
STR. RÂULUI, NR.34
STR. RÂULUI, NR.62
STR. RÂULUI, NR.64
STR. BRANULUI, NR. 78
STR BRANULUI
STR BRANULUI, NR 55
STR BRANULUI, NR.55
STR TOHANITA, NR. 28
STR BRANULUI, NR 145
ZONA TURISTICA PLAIUL
FOII

STR BRANULUI, FN
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Infrastuctura turistică a orașului este în plin proces de dezvoltare dat fiind potenţialul
existent. Unitățile de primire turistică sunt prezente într-un număr frumos și oferă servicii de
cazare în acord cu normele europene în domeniu. În prezent sunt înregistrate 5 hoteluri, 25
pensiuni acreditate, 9 cabane şi 2 vile.
Tipuri de structuri
de primire turistică

Județ

Total

Brașov

Hoteluri

Brașov

Cabane turistice

Brașov

Pensiuni turistice

Brașov

Localități

ORAȘ
ZĂRNEȘTI
ORAȘ
ZĂRNEȘTI
ORAȘ
ZĂRNEȘTI
ORAȘ
ZĂRNEȘTI
ORAȘ
ZĂRNEȘTI

Pensiuni
Brașov
agroturistice
© 1998 - 2013 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Ani
Anul 2009
Anul 2010
UM: Număr persoane
Număr
Număr
persoane
persoane
22491
24688

Anul 2011

Anul 2012

Număr
persoane
25051

Număr
persoane
29928

12667

15364

10743

14297

5099

5706

9705

10241

4725

3618

4262

4480

-

-

341

910

Atracțiile turistice sunt astfel din ce în ce mai bine puse în valoare, crecând oferta turistică care
atrage după sine creșterea numărului de locuri de cazare, inclusiv în hoteluri. Acest fapt
contribuie la satisfacerea cerințelor unor grupuri din ce în ce mai mari de turiști și, în ultimă
instanță asigură creșterea numărului de înnoptări.
Innoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri
Înnoptari
Categorii de
clasificare

Grad de ocupare

Tipuri de structuri de
cazare

ANUL 2012

români

străini

români

străini

ZĂRNEȘTI

4 stele

Hoteluri

10047

1200

34,58

4,13

ZĂRNEȘTI

3 stele

Hoteluri

17043

3697

32,34

7,01

ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI
ZĂRNEȘTI

3 stele
2 stele
1 stea
Neclasificate
4 stele
3 stele
2 stele
1 stea
3 flori
2 flori
5 flori

Cabane
Cabane
Cabane
Cabane
Pensiuni turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Pensiuni agroturistice
Pensiuni agroturistice

7213
921
1879
3419
1301
2110
6615
470
1127
160
76
52381

431
0
15
632
84
281
1004
29
42
0
11
7426

18,41
11,36
13,09
11,77
13,75
7,45
13,30
2,31
7,58
71,04
1,12

1,10
0,00
0,10
2,18
0,89
0,99
2,02
0,14
0,28
0,00
0,16
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8.4 Produse şi servicii turistice sau circulația turistică
Serviciile turistice sunt diversificate, fiind o consecințăfirească a resurselor turistice deosebite,
caracterizate prin:





Valoare peisagistică, estetică și recreativă;
Valoare climaterică – bioclimat tonic stimulativ;
Suport al activităților turistice ce generează forme de turism specifice;
Valoarea cognitivă din cadrul Parcului Național Piatra Craiului și a rezervațiilor
știintifice și monumente ale naturii.

În orașul Zărnești se practică mai multe forme de turism îmbinate armonios, astfel
regăsind din totalitatea formelor la nivel național:
1. Turism montan:
a. De odihnă;
b. De sporturi de iarnă: schi alpin, schi fond, snowboard;
c. Drumeții;
d. Alpinism;
e. Cunoaștere;
f. Științific.
2. Turism sportiv și de agrement;
3. Turism cultural;
4. Turism de afaceri și congrese.
Aceste forme de turism se realizează în funcție de anumite aspecte și factori:
1. În funcție de fluxurile turistice:
a. Turism intern (național) - 85%
b. Turism extern (internațional) - 15%
2. În funcție de gradul de mobilitate:
a. Turism de sejur
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i.
Lung - 15 %
ii.
Mediu - 40 %
iii.
Scurt - 45%
b. Turism itinerant
c. Turism de tranzit
3. În funcție de perioada anului:
a. Turism continuu - 5 %
b. Turism sezonier - 30%
c. Turism ocazional (de weekend) - 60%
4. În funcție de mijloacele de transport folosite:
a. Drumeție
b. Rutier
c. Feroviar
5. În funcție de modul de angajare a prestărilor turistice:
a. Turism organizat
b. Turism semi-organizat
c. Turism neorganizat, individual

CAP. 9 ECONOMIA
9.1 Cadrul general /scurt istoric
Pe teritoriul de astăzi al orașului Zărnești se pare ca au locuit oameni din cele mai vechi
timpuri. Mai apoi, în perioada romană, se pare că aici au fost înmormantați soldați ai Legiunii
XIII Gemina. Pe teritoriul Zărneștiului s-au gasit două pietre funerare și unele cărămizi pe
suprafețele cărora se află imprimată ștampila legiunii a XIII-a Gemina. O altă descoperire
importantă o reprezintă tezaurul monetar descoperit la Zărnești-Bran constând din monede mici
de bronz datând din secolele III-IV e.n., având pe ele efigia mai multor împarați romani.
Legenda locală vorbește de existența unei “Villa Zernensis”, care se tragea de la un baci pe
nume “Zerne”, și al cărui fiu ar fi închegat o așezare pe nume “satul lui Zerne” în memoria
tatălui lui. La începutul mileniului trecut Transilvania formată din mici voivodate devine o
pradă
ușoară
pentru
invazia
maghiara.
Secolele XIII-XIV cuprind perioada colonizărilor săsești în Transilvania, Banat, respectiv țara
Bârsei și primele atestări documentare ale Tohanului (1294), respectiv Zărnești (1367) sub
denumirile de “Tuhan” și “Zernehaza”. Tohanu Nou este atestat documentar de abia in 1769 și
apare ca rezultat al expulzării locuitorilor Tohanului din vechea vatră deoarece nu vroiau să-și
schimbe religia strămoșească. Orașul Zărnești s-a dezvoltat pe vechiul asezământ al localității
Zărnești, atestarea documentară a orașului fiind din anul 1367. Localitatea Tohan, care astăzi
intră în componența orașului, a fost atestată documentar în anul 1294, situându-se printre cele
mai vechi așezări din România care și-au păstrat un fond național nealterat.
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Epoca medie este marcată de o serie de năvăliri în Țara Bârsei care nu au ocolit localitățile
Zărnești și Tohan. De asemenea este semnalat interesul marilor latifundiari maghiari și sași de a
intra în posesia asezarilor mai sus amintite până în secolul al XVI-lea. Prima invazie turceasca
în Țara Bârsei are loc în 1421 când satele Tohan și Zărnești sunt incendiate. Populația se
retrage în zona unde se află astăzi schitul de la “Colții Chiliilor”. Ulterior mai au loc și alte
invazii, populația retragându-se în munți din calea năvălitorilor. În 1660 locuitorii din zona îl
sprijinș pe Gheorghe Rakoczi la cucerirea cetății Bran. Ultima incursiune turcească are loc în
1690 când are loc “Lupta de la Zărnești”. Tinerii din Zărnești vor participa și ei la evenimentele
din 1877-1878 împotriva Imeriului Otoman. Perioada interbelica este caracterizată prin
stabilitate, liniște și prosperitate economică, culminând cu anii 1938. Al doilea razboi mondial
răpește numeroși tineri din localitate, iar alții vor fi luați prizonieri.
Începutul secolului al XX-lea gasește Zărneștiul în plin avânt economic, având un număr de 4
fabrici (spirt, hârtie, celuloză și hârtie, construcții de mașini, mașini – unelte s.a.). În momentul
trecerii la economia de piața și începerea procesului de privatizare, o mare parte din populația
activă a fost antrenată în sectorul privat, alcătuind 360 de societăi comerciale cu variate obiecte
de activitate, dintre care amintim comerțul, prestările de servicii, transport intern și
internațional, prelucrarea lemnului, materiale de construcții etc.
Populația este formată, în funcție de naționalități, din români, maghiari, germani, romi și
ucrainieni, care, chiar în condițiile unei zbuciumate istorii au conviețuit în deplină liniște și
pace, fără conflicte interetnice. Până a se ajunge la porțile marii industrii capitaliste,
întreprinderile manufacturiere au jucat un rol deosebit de important în evoluția economică a
acestor așezări bârsene. Ele au fost acelea care au pregătit terenul acelor consorții ce aveau să
apară începând din a doua jumatate a secolului al XIX-lea.
Procesul de industrializare a localității a început în jurul anilor 1800, cu înființarea
manufacturilor, apoi a fabricii de hârtie în 1852 (ulterior „Celuloza”, azi „Celohart —
EcoPaper”. Acest lucru a făcut ca tipul localității să se schimbe de la unul preponderent rural la
unul urban. Redăm câteva din cele mai importante manufacturi existente în secolul amintit:
1810 Fabrica de spirt; 1852 Fabrica de hârtie; 1889 Fabrica de celuloza; 1937 Uzina Malaxa.
Ulterior, se dezvoltă comerțul cu cherestea și mobilă polarizând întreaga activitate de acest fel a
zonei; Prima școală apare în anul 1731 – Tohanul Vechi, 1764 – Zărnești, iar în anul 1764
funcționau 3 școli, în 1936 – 1937 se înființează Școala Profesională ”Malaxa“. În primavară
anului 1984 se dă în folosința Spitalul Orășenesc ”Dr. Tiberiu Sperchez“ cu 240 de locuri.
În anul 1951, Zărnești a fost declarat oraș, din el facând parte și localitatea Tohanu Vechi. În
anul 1968 în componența orașului Zărnești a intrat și localitatea Tohanu Nou. Datorită
diversității formelor de relief existente pe teritoriul și în jurul localității, practicarea meseriilor
legate de agricultură și creșterea animalelor au fost principalele îndeletniciri ale zărneștenilor
până acum nu foarte mulți ani. Orașul Zărnești s-a dezvoltat în special în perioada comunistă
făcând ca numărul locuitorilor să atingă cifra de aproximativ 25.000 de persoane și ducând la
lărgirea lui cu câteva cartiere de blocuri de locuințe. După Revoluția Româna din 1989 situația
s-a schimbat. La început a urmat tendința de dezindustrializare naționala care a dus la
închiderea fabricilor, urmând ca ulterior acestea să fie transformate în asa zisele parcuri
industriale sau să fie vândute bucată cu bucată către cumparătorii lor.
În prezent Zărneștiul este în plină ascensiune, absența locurilor de muncă nu mai reprezintă o
problemă majoră. Turismul începe să se dezvolte, iar tendința este una buna în ceea ce privește
viitorul orașului.
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9.2 Dinamica economică /agenți economici, antreprenori

Numărul firmelor din oraşul Zărneşti în anul 2012 era de 502, ceea ce situa oraşul pe al VI-lea
loc în cadrul judeţului, după mun. Braşov, Făgăraş, Săcele, Codlea și Râșnov.2
Specificul teritoriului, al climei şi relieful zonei a determinat ocupaţiile locuitorilor:
agricultura (culturi specifice zonelor montane, creşterea vitelor- economia având un puternic
caracter pastoral şi prelucrarea lemnului. Un loc important a fost deţinut de ocupaţile legate de
pădure şi exploatarea lemnului.
Industria a început să se dezvolte la începul sec. al XIX-lea, prin deschiderea unei
fabrici de arnici, a unei întreprinderi de lumânări şi a uneia de postav.
Industrializarea începe propriu-zis cu înfiinţarea unei filaturi de bumbac în anul 1840.
Cronologic, prezentăm procesul de industrializare a localităţii Zărneşti :
 1810 înfiinţarea fabricii de spirt;
 1840 înfiinţarea fabricii de tors bumbac;
 1852 se construieşte fabrica de hârtie mecanică Letea, momentul cel mai important al
procesului de industrializare de care a depins într-o mare măsură evoluţia populaţiei şi
dezvoltarea oraşului Zărneşti;
 1889 ia fiinţă fabrica de celuloză;
 1937 ia fiinţă o fabrică de muniţii la Tohanul Vechi, denumită mai târziu uzina
mecanică de construcţii de maşini “6 Martie Zărneşti”.
În afara acestor unităţi economice în zonă s-au mai dezvoltat industrii locale cum ar
fi întreprinderea de industrializarea a lemnului, întreprinderea de exploatare a pietrei de calcar
şi obţinerea varului, balastriere, ateliere ale cooperaţiei meşteşugăreşti, o secţie de covoare,
întreprinderi de panificaţie, etc. La impulsionarea procesului de industrializare a localităţii
Zărneşti a contribuit în mare măsură şi înfiinţarea căii ferate Zărneşti-Braşov în anul 1891.
Orașul Zărnești s-a dezvoltat în special în perioada comunistă când numărul
populaţiei a atins 23288 locuitori la Recensământul din 1977, dezvoltare care a condus la
crearea a câtorva cartiere de locuinţe colective. După 1989, procesul de restructurare şi
dezindustrializare a dus la închiderea fabricilor, unele din acestea fiind transformate în parcuri
industriale. Integrarea unei părţi din teritoriul oraşului în Parcul Naţional Piatra Craiului a
deteminat intensficarea dezvoltării infrastucturii turistice şi creşterea ocupării în aceast
domeniu economic.




2

În prezent cei mai importanţi agenţi economici sunt :
SC Ecopaper SA-societate comerciala specializata in producerea hartiei pentru
carton ondulat, folosind ca materie prima 100 % deseuri de hartie şi carton;
S.C. TOHAN S.A.–cu activitate în domeniul construcţiei de maşini, bunuri de larg
consum, accesorii, maşini unelte şi echipamente de produse speciale;

Zonificare preluată din Strategia de dezvoltare a Județului Brașov

64

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025










SC Dip Gip SRL-prefabricate lemn, comerţ cu amănuntul şi cu ridicata;
SC Vectra SRL- transport intern şi international, prestări servicii, construcţii;
SC Morani Impex SRL- captarea, tratarea şi distribuţia apei;
SC Luk Oil SA- staţie alimentare en-gros produse petroliere;
SC Buganis Prod SRL- fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie;
SC Ymilrom Prod SRL-gater;
SC Yvor Prod SRL-gater ;
SC Alabastru SRL- exploatare masă lemnoasă.

De asemenea, în Parcul Industrial Zărneşti sunt amplasate 3 companii italiene
specializate în producţia de hale industriale prefabricate din beton armat şi metal. Bucurându-se
de un bun amplasament, respectiv 16 km de viitorul aeroport şi la 6 km de viitoarea autostradă
Comarnic-Braşov, parcul industrial are reale şanse de dezvoltare a activităţilor industriale
nepoluante. Un alt atu important îl constituie specializarea forţei de muncă din zona Braşov în
domeniul metal-mecanic, existând structuri de învăţământ cu profil industrial, respectiv un
liceu industrial în oraşul Zărneşti şi Universitatea Tehnică la Braşov.
Luând în considerare potenţialul turistic al zonei cât şi obiectivele de dezvoltare ale
administraţiei locale preconizăm că se vor dezvolta activităţile turistice, activităţile conexe
turismului, respectiv serviciile de cazare, comerţul, agrementul, transporturile.
Dezvoltarea sustenabilă a oraşului Zărneşti porneşte de la potenţialul natural al zonei.
Perspectiva dezvoltării turismului recomandă crearea de activităţi în domeniile industriei
alimentare, agriculturii, creşterii animalelor şi mai puţin în domeniile industriei, ne referim la
cele poluante, acestea fiind incompatibile dezvoltării turismului.
În anul 2015 numărul agenților economici atinge cifra de 534, dintre acestia, în baza bilanțului
la 31.12.2014 enumerăm câteva firme aflate in top:
 CISIMA INVEST SA- cea mai mare firmă din România, localitatea ZĂRNEȘTI,
domeniul 70: Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate;
activități de management și de consultanăț în management
 PIATRA CRAIULUI SA- Locul 1 in Top Afaceri România, localitatea ZĂRNEȘTI,
domeniul 68: Tranzacții imobiliare
 BREM COMPANY SA în domeniul construcțiilor de clădiri
 TOHAN SA în domeniul construcțiilor metalice și a produselor din metal:
 ECOPAPER SA-în domeniul fabricării hârtiei
 MORANI IMPEX SR-în domeniul captarea, tratarea și distributia apei
 SEVEN ARX SRL-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 DIP&GIP SRL-prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și pluta, cu
excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
 ROM OIL SA se află pe primul loc în topul celor mai mari firme din județul Brașov în
domeniul comerțului cu combustibili
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9.3 Analiza sectorială

În prezent, sunt active 534 societăţi comerciale cu capital privat având ca obiect de activitate:
silvicultura, exploatarea forestieră, tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de constructii
metalice, fabricarea de mobilă, lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale,
lucrări de instalaţii sanitare, electrice, lucrări de tâmplarie şi dulgherie, comerţ cu amănuntul,
producţia de pâine, transporturi rutiere de mărfuri, hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,
activităţi de inginerie şi consultanţa tehnică legate de acestea, etc.
Cele mai importante activităţi economice care au contribuit la realizarea vânzărilor
din oraşul Zărneşti au fost comerţul cu 65,8 % din cifra de afaceri realizată în 2010, urmat de
industria prelucrătoare 22 % şi construcţii 4,6 %. Analiza pe domenii de activitate a firmelor a
relevat mai multe aspecte:
 agricultura este un domeniu în care este angajat un număr mic de persoane însă acest
domeniu tinde să se dezvolte;
 silvicultura este un domeniu important pentru economia locală având în vedere cifra de
afaceri realizată şi creşterea numărului de angajaţi în această activitate (1,2% din CA
totală în 2010);
 industria prelucrătoare şi-a dublat numărul de angajaţi, fiind cel mai important domeniu
de activitate ca nivel de absorbţie a forţei de muncă pe plan local (43,2% în anul 2010).
Totuşi, volumul cifrei de afaceri este mai redus comparativ cu volumul vânzărilor din
activităţile comerciale, doar 22% din total;
 domeniul construcţiilor a luat amploare în intervalul analizat şi deţine o pondere
importantă în cifra de afaceri, respective 4,6%;
 activităţile de cazare participă cu 0,3% din volumul cifrei de afaceri, fiind în creştere ca
importanţă economică.
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CAP. 10 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
10.1Primăria și Consiliul Local

Administraţia publică este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului
Local. Administraţia publică din localitate se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de
interes deosebit. Structura organizatorică a administraţiilor publice locale reprezintă
formalizarea şi repartizarea misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble (direcţii,
departamente, servicii, birouri, etc.) definite cu această ocazie, precum şi relaţiile stabilite între
subansamblele în cauză. Organigrama este reprezentarea vizuală a structurii organizatorice.
Sub administrarea autorităţilor publice locale se afla:
- Spitalul public Ct. Spârchez
- Regia Publică Locală a pădurilor Piatra Craiului
- Compania Servicii Publice Zărnești
Primarul, viceprimarii, secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie
o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, în
numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile
legii.
În administraţia publică locală, primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este
şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum
şi în justiţie.
În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate, după caz.
Orașul Zărnești are un primar și un viceprimar,un secretar și un director executiv. Numărul
total de funcții publice este de 79, din care 9 de conducere și 70 de execuție, la care se
adaugă15 funcții contractuale de execuție.
La nivelul Primăriei Zărnești există următoarele servicii și compartimente:
-compartimentul relații publice
-compartimentul de asistență socială
-serviciul public comunitar de evidență a persoanelor
-Direcția Economică, în structura căreia se regăsesc: compartiment de managementul resurselor
umane, serviciul venituri încasare creanțe-executare silită, control fiscal, biroul cheltuieliachiziții publice
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-biroul fond funciar-registrul agricol
-serviciul transport public local-administrativ
-arhitect șef- servicul urbanism- amenajarea teritoriului –gospodărire, proiecte cu finanțare
externă
De asemenea mai există un cabinet școlar, un compartiment consilieri, compartimentul juridic,
compartimentul audit intern, situații de urgență și voluntariat.
În cadrul Serviciului de Poliție Locală se află compartimentul de ordine, liniște publică, pază
bunuri și Biroul dispecerat-baze date, disciplină în construcții, protecția mediului, circulația pe
drumurile publice.

CAP. 11 ANALIZA SWOT PE DOMENII

Analiza SWOT este o metodă foarte utilă de colectare a datelor despre cadrul general,
operațional și intern al unei organizații sau, în cazul de față, al unei comunități. Spre deosebire
de analiza PEST, analiza SWOT colectează date nu numai despre mediul extern al comunității
ci și despre mediul intern al acesteia.
Acronimul SWOT vine de la termenii in limba engleză Strenghts (Puncte Tari),
Weaknesses (Puncte Slabe), Opportunities (Oportunități) și Threats (Amenințări). În mod
practic, prin aplicare la cazul de față, prin efectuarea analizei SWOT ne dorim să evidențiem
punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările componente ale contextului actual al
Orașului Zărnești. Analiza SWOT are rolul de a evidenția problemele majore cu care se
confruntă Orașul Zărnești, creându-se astfel premisele găsirii unor soluții eficiente și relevante
la acestea. Analiza SWOT joacă un rol foarte important în identificarea și rezolvarea
problemelor strategice. Acest tip de analiză ajută factorii de decizie locali să înțeleagă care sunt
cele mai importante elemente care trebuie stimulate pentru a genera prosperitate.
Dezvoltarea strategică este considerată a fi o provocare majoră pentru autoritățile locale
care își doresc să își sporească nivelul de competitivitate și atractivitate. A fi competitiv pe plan
economic înseamnă a fi în stare să creezi și menți un climat de trai favorabil pentru comunitatea
locală și atractiv pentru investitori.
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1. CADRUL GENERAL
PUNCTE TARI
 Poziționarea orașului Zărnești într-un
mediu natural deosebit care abundă în
resurse naturale și peisagistice de
excepție.
 Pozițioanarea geografică a orașului
într-o zonă extrem de populară în
rândul turiștilor.
 Poziționare geografică constituie un
avantaj competitiv în raport cu alte
unități administrativ teritoriale în ceea
ce privește gradul de atractivitate față
de investitori: poziționare la 16 km de
viitorul aeroport internațional de la
Ghimbav și la 6 km de viitoarea
autostrada Comarnic-Brașov.
 Orașul Zărnești este membru al Zonei
Metropolitane Brașov.
 Grad ridicat de urbanizare.
 Existența unei arii naturale protejate,
respectiv Parcul Național Piatra
Craiului pe teritoriul orașului.
 Existența unor servicii turistice și a
unor facilități de cazare certificate
după
normele
naționale/
internaționale.
 Mediu de viață sănătos cu un grad de
poluare nesemnificativ.
 Existența unor datini și obiceiuri
tradiționale.
 Demararea
unor
proiecte
de
reabilitare a infrastructurii rutiere și
tehnico-edilitare.
 Nivelul scăzut al ratei de criminalitate
face din orașul Zărnești un loc sigur
pentru a locui sau a-ți petrece timpul
liber.
OPORTUNITĂȚI
 Posibilitatea de accesare a fondurilor
guvernamentale și europene pentru
demararea de proiecte de dezvoltare
locală.
 Crearea unor asociații ale prestatorilor







PUNCTE SLABE
Insuficienta dezvoltare a serviciilor
turistice la nivelul orașului.
Existența rețelelor de utilități doar în
anumite zone ale orașului.
Multe din străzile secundare ale
orașului sunt neasfaltate.
Promovare resurselor turistice ale
orașului este insuficientă.
Numărul mic de proiecte finanțate
prin fonduri structurale.

AMENINȚĂRI
 Alocarea insuficientă de fonduri de la
bugetul de stat
poate pune sub
semnul
incertitudinii
realizarea
proiectelor vitale pentru oraș.
 Tradițiile locale și produsele locale ar
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locali de servicii turistice și ale
producătorilor locali în vederea
dezvoltării unor produse locale.
Existența unor suprafețe de teren

situate în apropierea rețelelor de
utilități care pot fi puse la dispoziția
investitorilor cu planuri de investiții
în servicii turistice sau industrii

nepoluante.
Datorită tradiției agricole la nivelul
orașului și datorită mediului nepoluat,
orașul are oportunitatea de a-și

dezvolta pe latura producției agricole
ecologice.
Prin resursele naturale de care
dispune, orașul Zărnești se constituie
într-o alternativă la stațiunile turistice
din vecinătate, respectiv Râșnov și
zona Bran-Moeciu.
Oportunitatea creării unui brand local
puternic care să înglobeze serviciile și
produsele locale.
Oportunitatea creării unei imagini
unitare a orașului ca și destinație de
turism și demararea unor campanii de
marketing eficiente.
Posibilitatea
dezvoltării
unei
cooperări și dezvoltarea unor proiect
regionale integrate cu localitățile
vecine.
DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ
PUNCTE TARI
Numărul populației stabile a orașului

nu a fost afectat astfel încât să se

creeze
anumite
dezechilibre
funcționale
semnificative
de

fenomenul migrației.
Dezvoltarea economică a zonei în
care este amplasat orașul Zărnești a
condus la diversificarea ofertei de
muncă.
Numărul total de angajați din rîndul
populației a crescut constant în ultimii
4 ani.
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putea să dispară în timp în lipsa unor
măsuri concrete de susținere a
acestora.
Numărul mare de persoane asistate
social se poate constitui într-un
consumator semnificativ de resurse
bugetare .
Lipsa unei culturi ecologice și
antreprenoriale la nivel local poate
afecta direcția de dezvoltare a
orașului într-un sens negativ.
Criza economică începută în 2009
pare să fi avut un impact negativ
asupra investițiilor noi.

PUNCTE SLABE
Sporul natural este negativ.
Scăderea
continuă
a
ponderii
populației tinere din totalul populației.
Concentrarea mare în unele zone ale
orașului a etnicilor rromi fără venituri
și cu un grad scăzut de integrare în
comunitatea locală.
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 Numărul șomerilor în anul 2013 era
de 421 comparativ cu 1214 în anul
2009.
 Număr mare al unităților de
învățământ.
OPORTUNITĂȚI
 Crearea de noi locuri de muncă prin
atragerea directă de investitori sau
prin dezvoltarea socio-economică a
zonei metroplotane Brașov poate
influența migrația tinerilor.
 Specializarea tinerilor în domeniul
serviciilor turistice si în industriile
nepoluante.
 Introducerea în școli a unor programe
educaționale extracuriculare în arii
precum
antreprenoriat
local,
ecoturism, marketing de produs,
managementul proiectelor, etc.
3. TERENURI ȘI LOCUINȚE
PUNCTE TARI
 Numărul de locuințe la nivel local a
cunoscut pe parcursul ultimilor ani o
creștere ușoară, dar constantă.
 Îmbunătățirea condițiilor de locuire
prin
ridicarea
noilor
proiecte
rezidențiale.
 Oferirea tinerilor sub 35 ani a unor
parcele de teren în vederea construirii
de locuințe in zona Musceluț.
 Existența unui serviciu de transport
public local care face legătura între
cartierele orașului.
 Implicarea autorităților în rezolvarea
problemelor de echipare edilitară.
OPORTUNITĂȚI
 Construirea unur blocuri de tip A.N.L.
 Oferirea de locuințe pentru medici și
specialiști în diverse domenii ale
economiei ca un factor motivator
pentru stabilirea acestora în Zărnești.
 Posibilitatea finanțării proiectelor de
infrastructură urbană din fonduri
nerambursabile.

AMENINȚĂRI
 Situația demografică a orașului
Zărnești înregistrează un trend
negativ
datorită
îmbătrânirii
populației și a reducerii numărului
populației active.
 Accentuarea gradului de dependență
(raportul dintre persoanele vârstnice
și cele active) cauzată de procesul de
îmbătrânire a populației.
 Emigrarea tinerilor poate afecta
segmentul format din populația activă
a orașului și economia locală în
ansamblul ei.
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PUNCTE SLABE
Existența rețelelor de utilități doar în
anumite zone ale orașului.
Zona Musceluț, destinată construirii
de locuințe pentru tinerii sub 35 de
ani nu beneficiază de rețele de
utilități.
Se
înregistrează
diferențe
de
dezvoltare rezidențială între anumite
zone ale orașului.
Paletarul de culori extrem de
diversificat ales pentru decorarea unor
imobile din cartierele de blocuri
generează discomfort vizual și aspect
inestetic.
AMENINȚĂRI
Dezvoltare imobiliară haotică.
Încetinirea/neimplementarea
proiectelor de dezvoltare urbană a
orașului.
Nerespectarea
standardelor
de
costrucție în zona de arie protejată a
orașului.
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4. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Accesibilitatea facilă a orașului din
 Mai mult de jumătate din suprafața
punct de vedere rutier și feroviar.
totală a drumurilor publice de la
nivelul orașului nu sunt asfaltate.
 Traversarea orașului de către DN 73
 Drumul Zărnești-Plaiul Foii care se
și DN 73A.
bucură de un interes considerabil din
 Traficul rutier se desfășoară în
partea turiștilor nu este asfaltat.
condiții normale fără a se înregistra
 În ceea ce privește legătura cea mai
blocaje în trafic.
scurtă a orașului Zărnești cu comuna
 Trendul ascendent înregistrat în
Bran via Predeluț mai lipsesc 2.5 km
ultimii ani ai străzilor orășenești
de asfalt pentru ca drumul să fie
modernizate.
reabilitat în întregime și redat fluxului
 Existența unui transport public local
turistic.
și a unor operatori privați care asigură
 Lipsa unei centuri ocolitoare a
legătura rutieră și feroviară cu orașul
orașului face ca tot traficul greu să se
Brașov.
desfășoare prin Tohanul Vechi ceea
 Segmentul din DN 73A care leagă
ce afectează imobilele din zonă și
orașul Zărnești de Râșnov a fost
implicit traficul auto.
recent reabilitat.
 În majoritatea zonelor din oraș
 Existența rețelelor de alimentare cu
rețelele de utilități se află la suprafață.
gaz metan, curent electric, cât și a
rețelelor de canalizare.
 Traficul la nivelul orașului a fost
sistematizat în ultimii ani prin
limitarea traficului pe un singur sens
pe
anumite
străzi
și
prin
semaforizarea unor intersecții și
treceri de pietoni, ceea ce a condus
implicit la reducerea numărului de
accidente.
 Existența unui număr extins de locuri
de parcare în majoritatea cartierelor
din Zărnești (excepție zona de transit
Str. Mare – Tohanul Vechi).
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 Astfaltarea drumurilor Zărnești-Plaiul
 Prelungirea actualei crize economice
Foii și a porțiunii de 2.5 km din
poate genera reducerea surselor
drumul Zărnești-Predeluț și redarea
proprii de venituri și implicit
acestora fluxului turistic.
reducerea sumelor alocate investițiilor
în infrastructură.
 Accesarea de fonduri structurale
pentru construcția unei centuri
 Dezvoltarea imobiliară haotică poate
ocolitoare a orașului și sistematizarea
genera probleme în realizare unor căi
traficului în Tohanul Vechi prin
de acces modernizate.
crearea de străzi cu sens unic.
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 Crearea unei zone pietonale cu scop
recreativ în centrul orașului și
redirecționarea traficului din zonă
spre străzile adiacente zonei centrale
în urma reabilitării acestora.
 Realizarea autostrăzii BucureștiBrașov.
5. SERVICII PUBLICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Asistență socială
Asistență socială
 Experiență în domeniul serviciilor
 Servicii
comunitare
insuficient
sociale.
dezvoltate
pentru
persoane
vârstnice/cu handicap, pentru victime
 Existența a două centre de îngrijire
ale violenței domestice, etc.
bătrâni pe raza orașului.
 Lipsa unor cantine sociale.
 Existența centrului de plasament
pentru minori ”Casa Bamba”.
 Număr mic de asociații și fundații
care activează în domeniul social.
 Semnarea contractului de finanțare
pentru înființarea unui centru de zi
pentru copiii aflați în situații de risc Servicii publice
(abandon școlar).
 Infrastructura serviciilor publice este
insuficientă și necesită investiții in
 Existența unui protocol de colaborare
dezvoltarea acesteia.
între U.A.T. Orașul Zărnești și
Agenția
Adventistă
pentru
 Lipsa locurilor de agrement amenajate
Dezvoltare, Refacere și Ajutor
corespunzător.
”ADRA” pentru ajutorare persoanelor
 Mutarea Trezoreriei de la Zărnești la
aflate în dificultate. În cocret, unui
Râșnov le crează anumite neplăceri
grup de persoane asistate social li s-a
contribuabililor care doresc să își
construit două complexe de locuințe
achite dările la bugetul de stat.
și solarii în care plata se face în
produsele crescute. Tot prin acest
protocol se prevede inchirierea unei
camere pentru incluziunea socială a
persoanelor care au săvârșit fapte de
natură penală.
Servicii publice
 Existența serviciului public de
transport local.
 Amenajarea stațiilor de autobuze de
pe teritoriul orașului.
 Amenajarea parcurilor si locurilor de
joacă pentru copii.
 Existența
și
funcționarea
în
paramentrii normali ai Politiei Locale
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Zărnești
prin
specializarea
permanentă a angajaților din această
structură.
Înființarea în anul 2014 a Companiei
de Servicii Publice al cărei acționar
este Orașul Zărnești cu scopul
administrării
serviciilor
de
salubrizare, întreținere parcuri și zone
verzi și întreținerea iluminatului
public.
Înființarea în anul 2014 a adăpostului
pentru câini a redus numărul câinilor
comunitari.
Existența unui punct de lucru al
Serviciului de Cadastru și Carte
Funciară.
Asocierea dintre Asociația ”Milioane
de Prieteni” și Primăria Orașului
Zărnești a dus la realizarea celei mai
mari rezervații de urși din Europa,
care se întinde pe o suprafață de 60 ha
teren.
Existența unei judecătorii pe raza
orașului Zărnești.
Existența unui serviciu de voluntari
pentru intervenții în situații de
urgență.
Înființarea Asociației Animale Fără
Stăpân care se ocupă de administrarea
adăpostului de câini.

Învățământ și cultură
 Existența unei rețele dezvoltate de
unități de învățământ care acoperă
toate etapele educaționale ale ciclului
preuniversitar.
 Existența a 6 terenuri de sport, dintre
care 2 acoperite.
 Organizarea a minimum 5 evenimente
artistice și culturale în fiecare an.
 Existența pe teritoriul orașului a
Bisericii Sfântul Nicolae, care este un
monument istoric cu o vechime de

Învățământ și cultură
 Lipsa unor instituții de tip ”afterschool”.
 Lipsa din școli a unor programe
educaționale extracuriculare în arii
precum
antreprenoriat
local,
ecoturism, marketing de produs,
managementul proiectelor, etc.
 Există spații dedicate activităților de
învățământ care nu sunt în
proprietatea orașului.
 Număr insuficient și dotare slabă a
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500 de ani de la prima atestare și a
Schitului de la Colțul Chiliilor.
Funcționarea Casei de Cultură a
orașului are un rol important în
organizarea activităților culturalartistice.
Existența
a
patru
ansambluri
folclorice cu activitate permanentă și
care au în palmares premii la
festivalurile folclorice naționale și
internaționale.
Existența unei grădinițe private.
Personal didactic specializat.
Existența unui contract între Primăria
Orașului Zărnești și unii profesori de
limbi străine prin care se prevede
predarea altor limbi străine decât cele
prevăzute în curricula școlară.
Existența Asociației Sportive de
Fotbal Zărnești care a fost creată cu
scopul de a sprijini activitățile
sportive pe următoarele ramuri:
fotbal, ciclism, box, tenis și schi
sărituri.
Existența unei biblioteci virtuale în
cadrul Casei de Cultură.

laboratoarelor școlare.
 lipsa unei baze sportive integrate cu
spatii pentru cazare

Sănătate
 Existența unui spital orășenesc și a
unui ambulatoriu de specialitate, care
s-au bucurat de investiții susținute pe Sănătate
 Dotarea insuficientă a spitalului și a
parcursul ultimilor ani.
ambulatoriului de specialitate cu
 Existența punctelor de lucru ale unor
echipamente medicale.
operatori cu renume pe piata privată a
 Se poate constata lipsa medicilor
serviciilor medicale.
specializați pe anumite specializări
 Existența mai multor farmacii în oraș.
medicale.
 Existența în cadrul spitalui a unei
 Mare parte din aparatura medicală nu
camere de tele-asistență SMURD.
mai corespunde normelor actuale, mai
 Existența Asociației Vila Zernessis
ales când vine vorba de Secția
care are ca scop susținerea serviciilor
Chirurgie, Terapie Intensivă și
medicale oferite de spitalul orășenesc,
Ginecologie.
prin colectarea cotei de 2% din
 Circuitele funcționale din spitalul
impozitul pe venit/profit.
orășenesc
și
ambulatoriul
de
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specialitate trebuie refăcute pentru a
corespunde standardelor actuale din
domeniu.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Asistență socială
 Obținerea de finanțări externe pentru
dezvoltarea de servicii comunitare Asistență socială
pentru categoriile defavorizate.
 Tendința de îmbătrânire a populației.
 Realizarea unor parteneriate public Insuficiența locurilor de muncă pentru
private în vederea realizării unor
grupurile vulnerabile.
proiecte care vizează categoriile
 Populația
asistată
preferă
să
defavorizate.
primească
sprijin
public
în
detrimentul desfășurării unor activități
generatoare de venituri.
 Plecarea din sistemul asistenței
sociale a personalului calificat.
Servicii publice
 Lipsa personalului specializat în
Servicii publice
vederea implementării de proiecte cu
 Obținerea de finanțare pentru proiecte
finanțare europeană.
ce vizează crearea unor noi locuri de
 Slaba reprezentare la nivel local a
agrement.
sectorului non-guvernamental care
 Schimbarea sistemul de iluminat
vizează oferirea de servicii publice.
public actual cu unul de tip ecologic.
 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat
cu societatea civilă pentru sprijinirea
și îmbunătățirea serviciilor publice.
 Specializarea resurselor umane din
cadrul instituțiilor furnizoare de
servicii publice.
 Accesarea de finanțare comunitară
pentru achiziționare unor mijloace
ecologice de transport public local.
 Amenajarea
unui
centru
multifuncțional care să cuprindă spații
de spa, piscină, fitness și loc de joacă
Învățământ și cultură
pentru copii.
 Dezinteresul pentru educație și
scăderea calitativă a învățământului
Învățământ și cultură
românesc.
 Accesarea fondurilor comunitare sau
 Slaba finanțare a învățământului.
încurajarea sectorului privat în
vederea creării unor instituții de tip
 Lipsa condițiilor atractive pentru
76

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025











after-school.
Introducerea în școli a unei oferte
diversificate de materii și activități
extracuriculare, opționale, care să
conducă la o conștientizare în rândul
elevilor a resurselor locale, a modului
corect de utilizare a acestor resurse și
să ajute la dezvoltarea spiritului civic
al acestora.
Dezvoltarea activităților școlare care
să stimuleze înclinația spre cultură a
populației tinere.
Accesarea fondurilor europene pentru
amenajare de laboratoare noi și pentru
reabilitarea și dotarea cu echipament
didactic modern a clădirilor care
găzduiesc unitățile de învățământ.
Încurajarea mediului privat să
investească în unități private de
învățământ.
Programe școlare internaționale care
permit școlilor locale să stabileacă
parteneriate cu unități de învățământ
internaționale.

cadrele didactice tinere (salarizare,
condițiile din școli, locuințe).
 Creșterea ratei abandonului școlar ca
urmare a instabilității financiare a
mediului familial.
 Lipsa de interes a cetățenilor față de
cultură.
 Insuficiența fondurilor alocate pentru
instituțiile culturale și investițiile în
acest domeniu.

Sănătate
Sănătate
 Subfinanțarea sistemului medical.
 Posibilitatea de continuarea lucrărilor
 Scăderea calității serviciilor medicale.
de reabilitare și dotare a spitalului
 Fenomenul de emigrare a medicilor
orășenesc și a ambulatoriului de
specialitate din cadrul acestuia prin
tineri.
accesarea de finanțare externă.
 Politica slab motivantă de salarizare
 Oferirea de locuințe pentru personalul
în domeniul medical.
medical specializat.
 Dezvoltarea mediului privat medicosanitar
(susținerea
dezvoltării
cabinetelor medicale de specialitate).
6. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
PUNCTE TARI
 Creșterea numărului de persoane
juridice active economic în ultimii
ani.
 Dispersarea teritorială uniformă a
firmelor la nivelul orașului.

PUNCTE SLABE
 Numărul insuficient de investiții
publice sau private în infrastructura și
serviciile de agrement specifice
destinațiilor turistice.
 Insuficiența
fondurilor
pentru
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 Dezvoltarea constantă a turismului
local din ultimii ani.
 Potențialul turistic este unul ridicat
utilizabil pe tot parcursul anului.
 Existența unei arii protejate pe
teritoriul orașului și certificarea ca
destinație de ecoturism sporesc gradul
de atractivitate al orașului.
 Existența unui parc industrial la
nivelul orașului.
 Orientarea industriei spre prelucrarea
resurselor și produselor existente în
regiune.
 Forța de muncă calificată.
 Infrastructură rutieră și feroviară
avantajoasă pentru transportul de
persoane și mărfuri.
 Concentrarea investițiilor străine
directe în regiunea centru.
 Crearea de către Primaria Orașului
Zărnești a unor sere pentru cultivarea
produselor agricole ecologice.
 Orașul dispune de un fond forestier de
proporții considerabile.

realizarea investițiilor necesare pentru
dezvoltarea zonei.
 Lipsa unui incubator de afaceri.
 Lipsa unui parc logistic.
 Lipsa
formelor
de
asociere
transsectorială sau sectorială între
antreprenorii locali pentru realizarea
unor proiecte comune.

OPORTUNITĂȚI
Certificarea orașului Zărnești ca fiind
prima destinație de ecoturism din
România crează premisele unei
dezvoltări durabile axate în principal
pe turism.
Obținerea unor finanțări interne sau
externe pentru realizarea unor
facilități de agrement unice în
România sau în zona centrală a țării.
Obținerea de finanțare și demararea
unor campanii de promovare a
potențialului investițional al zonei.
Crearea unui brand local și
comercializarea produselor locale
care îndeplinesc standardele de
calitate sub acest brand.
Identificarea
și
încurajarea
producătorilor locali prin facilitarea

AMENINȚĂRI
 Impactul crizei economice asupra
mediului de afaceri din România.
 Modificarea frecventă a legislației
care
reglementează
activitatea
agenților economici.
 Încetinirea/neimplementarea
proiectelor de dezvoltare a orașului.
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accesului acestora la finanțări și
cursuri de perfecționare.
Demararea
unor
campanii
de
marketing coerente pentru resursele
turistice ale orașului.
Realizarea autostrăzii BucureștiBrașov.
MEDIU
PUNCTE TARI
Zărneștiul dispune de suprafețe
considerabile de zone verzi și zone
împădurite.
Industria prezentă pe piața locală are
un nivel foarte scăzut de poluare.
Realizarea unor acțiuni de ecologizare
a terenurilor de pe teritoriul orașului.
Monitorizări locale și emiterea de
raportări anuale către Agenția pentru
Protecția Mediului.
Existența Serviciului pentru Situații
de Urgență dotat cu mai multe
autospeciale de intervenție.
Există proiecte în derulare pentru
extinderea rețelei de canalizare la
nivelul întregului oraș.
Desfășurarea unor campanii de
colectare a deșeurilor ce constau în
echipamente electronice și electrocasnice la nivel local.
Existența unei hotărâri de Consiliu
Local prin care Administrația
Națională Apele Române este
împuternicită să întreprindă acțiuni de
decolmatare a cursurilor râurilor de pe
raza orașului.
Existența unei stații de epurare a
apelor uzate la nivel local.

PUNCTE SLABE
 Existența unor zone neacoperite de
rețeaua de canalizare, zone în cadrul
cărora fosele septice poluează pânza
freatică prin scurgeri.
 Depozitarea necontrolată a gunoaielor
în unele zone verzi sau în albia râului
Bârsa.

OPORTUNITĂȚI
 Obținerea de finanțare pentru
reabilitarea și modernizarea stației de
epurare a orașului.
 Derularea unor campanii de informare
în
rândul
cetâțenilor
privind

AMENINȚĂRI
 Realizarea de investiții locale care să
afecteze mediul înconjurător, cum ar
fi: baraje, microhidrocentrale, cariere,
exploatări necontrolate ale fondului
forestier.
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 Schimbările climaterice din ultima
perioadă pot cauza fenomene
meteorologice care să conducă la
inundații sau alunecări de teren.

importanța păstrării curate a naturii și
colectarea selectivă a deșeurilor
menajere.
 Existența fondurilor europene pentru
proiecte
ce
vizează
protecția
mediului.
 Existența unor programe de finanțare
în domeniul energiei regenerabile.
 Existența programelor de finanțare
susținute de Fondul pentru Mediu
precum: Programul Rabla, programul
de îmbunătățire a calității mediului
prin realizarea de spații verzi în
localități, etc.

Analiza PESTEL este acronimul englezesc de la Political, Economic, Social, Technical,
Environment și Legislative. Analiza PESTEL este o metodă de evaluare a expunerii orașului
Zărnești la influența factorilor contextuali.
Acest tip de analiză are în vedere influențele externe generate de factorii politici și legislativi,
de mediul socio-economic, de modificările tehnologice și de mediu la nivel regional, național și
chiar internațional asupra dezvoltării orașului Zărnești.

Factorul politic
Unul dintre cei mai importanți factori externi de ordin politic/administrativ este reorganizarea
administrativă. În prezent România cuprinde 8 regiuni de dezvoltare cu 41 de județe, la care
se adaugă municipiul București. Reorganizarea administrativă este un subiect important pe
agenda partidelor parlamentare, toate partidele fiind de acord cu necesitatea acesteia, însă până
la momentul actual negocierea efectivă pe propunerile de reorganizare a eșuat. Cert este că
toate scenariile de reorganizate vehiculate plasează orașul Zărnești în aceeași regiune și același
județ ca în prezent, respectiv Regiunea Centru și județul Brașov. Prin urmare, regionalizarea nu
ar avea efecte semnificative în ceea ce privește administația publică, a mediului de afaceri sau a
locuitorilor din orașul Zărnești.
Un alt factor extern este reprezentat de formațiunile politice aflate la guvernare și programul
de guvernare al acestora. Programul de guvernare pentru intervalul 2013 - 2016 prevede
următoarele obiective pe componenta Administrație Publică:
 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene;
 Prioritizarea investițiilor și lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale
durabile și echilibrate;
 Regionalizare și descentralizare administrativă și financiară;
 Modificarea legislației în vederea eficientizării și debirocratizării administrației publice;
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 Promovarea unor politici stimulative pentru stimularea performanței profesionale a
personalului din administrația publică.
Îndeplinirea acestor obiective va avea efecte multiple asupra orașului Zărnești.
O influență importantă este resimțită și în urma reformei salarizării bugetare. Conform art.
41, alin.(1) din legea-cadru nr. 330/2009, începând cu 1 ianuarie 2011 și până la 31 decembrie
2012 sistemul public de salarizare și ierarhizare va fi reformat și simplificat printr-un proiect de
lege, care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcții din sectorul bugetar, trecerea
treptată la salarii nominale, îmbunătățirea ierarhiilor în cadrul ierarhiilor bugetare și a
sistemului de grade, gradații și trepte salariale.
Descentralizarea administratiei publice are și ea mai multe sectoare precum: cultură,
educație, sănătate sau agricultură. Argumentul principal al descentralizării administrației
publice este dat de faptul că administrația publică locală este cea mai în măsură să răspundă
cerințelor fiecărei comunități locale beneficiare.
Și relațiile bilaterale – parteneriate strategice și relații speciale pot avea un impact asura
dezvoltării orașului Zărnești. În prezent România are relații bilaterale cu peste 110 țări de pe
toate continentele. Practic, relațiile bilaterale dintre două state pot avea un impact semnificativ
inclusiv asupra dezvoltării economice, contribuind la notorietatea a Zărneștiului în fața
investitorilor străini.
O decizie politică locală care a influențat pozitiv trendul de dezvoltare a orașului și care crează
premisele dezvoltării locale continue a fost hotărârea Consiliul Local prin care orașul Zărnești
devine parte a Zonei Metropolitane Brașov. Astfel, în următorii ani orașul Zărnești va fi
deservit de sistemul de transport public metropolitan și va fi beneficiar al tuturor proiectelor
care vizează zona metropolitană. În plus, apartenența orașului la zona metropolitană are ca
rezultat indirect creșterea atractivității acestuia în raport cu investitorii privați.
Factorul economic
Criza economică mondială reprezintă unul din cei mai importanți factori economici care pot
interveni în dezvoltarea orașului Zărnești. Resimțită în România începând cu trimestrul III al
anului 2008, criza a produs o serie de evenimente nefaste la nivelul economiei locale: creșterea
ratei inflației, creșterea numărului de șomeri, scăderea numărului întreprinderilor active,
diminuarea investițiilor, etc. Intrarea României în perioada de recesiune a reprezentat o
amenințare la adresa dezvoltării orașului Zărnești, repercursiunile economice fiind resimțite în
toate sectoarele de interes (cultură, sănătate, educație, infrastructură, etc.)
Guvernul României prin politica macroeconomică adoptată joacă un rol foarte important în
dezvoltarea orașului Zărnești. Intervenția guvernului poate influența atât mediul public cât și
mediul privat. Provocările de politică macroeconomică se mențin în perioada 2012-2016 ca
efect al constrângerilor asupra cererii interne agregate, pe de o parte, și al unui mediu
internațional neprietenos, al persistenței crizei în zona euro, pe de altă parte. Guvernul propune,
în acest context, un mix potrivit de politică macroeconomică, format din:
 Reforme structurale care să favorizeze procesul investițional ca factor determinant al
creșterii economice. Prioritare sunt reformele în administrarea companiilor de stat, în
colectarea veniturilor fiscale, în managementul cheltuielilor publice, în educație și
sănătate.
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 Îmbunătățirea substanțială a ratei de absorbție a fondurilor structurale, cea mai ieftină
sursă de finanțare externă și un instrument de protejare a nivelului cheltuielilor publice
în condițiile creșterii efectului de antrenare al acestora.
 Continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară pe cele două trasee. Pe partea de
venituri, urmărim creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor prin
combaterea evaziunii fiscale. Pe partea de cheltuieli, urmărim în continuare creșterea
eficienței acestora.
 Creșterea ocupării prin măsuri active de creare de noi locuri de muncă și de stimulare a
dezvoltării mediului de afaceri.
 Menținerea unui nivel adecvat al stocului tampon al bugetului public.
 Un management prudent al datoriei publice.
 Fundamentarea unui ansamblu de politici macroeconomice (monetare, valutare, fiscalbugetare) care să prevină derapaje, dezechilibre mari.
Politica macroeconomică internă nu poate fi disociată de guvernanța economică din Uniunea
Europeană. România va participa la mecanismele de coordonare a politicilor economice
europene.
Nu trebuie omise din lista factorilor economici nici alte reglementări care constrâng mediul de
afaceri, precum salariul minim brut pe economie.
Pentru administrația publică locală modificarea principalilor indicatori macroeconomici pe
parcursul anului bugetar poate determina rectificări ale bugetului inițial aprobat pentru anul în
curs.
Pentru dezvoltarea orașului Zărnești este important de luat în considerare și sistemul bancar,
în special politica de creditare adoptată de bănci. Accesul la creditare a reprezentat una din
principalele bariere ale antreprenorilor din România în ultimii ani. De asemenea, accesarea
unor credite este de o importanță crescută si pentru unitățile administrativ teritoriale în vederea
realizării proiectelor de investiții care nu au acoperire bugetară.
Factorul socio-cultural
Unul dintre cei mai importanți factori socio-culturali este politica demografică adoptată de
România, deși sintagma de politică demografică este impropriu utilizată în prezent existând
doar măsuri izolate de susținere a natalității. Odată cu reducerea bugetară cauzată de criza
economică o serie de măsuri de susținere au fost eliminate. Spre exemplu s-a renunțat la
subvenționarea tinerelor familii ori la subvenționarea tinerelor mame la naștere.
Un alt factor socio-cultural reprezentativ pentru dinamica dezvoltării locale este reprezentat de
emigrația populației tinere. Măsurile guvernamentale și politicile publice locale care vizează
acest aspect sunt insuficiente la ora actuală. Emigrația populației tinere poate avea un efect
daunător economiei locale.
Legea educației este un alt factor important care poate afecta guvernarea locală prin
modificările aduse față de vechile reglementări. Trecerea clasei pregătitoare de la nivelul
preșcolar la învățământul primar obligă administrația publică locală la adoptarea unor măsuri
adaptive din punct de vedere logistic.
Factorul tehnologic
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Din multitudinea de factori tehnologici care pot influența dezvoltarea sustenabilă a orașului
Zărnești, îi amintim pe următorii: nivelul de dotare tehnologică, tehnologia informației și
comunicării și accesul la rețelele electronice de comunicare rapidă.
Reglementările europene și naționale cu privire la nivelul minim de dezvoltare tehnologică
existentă în întreprinderi reprezintă un factor extrem de importanți în dezvoltarea orașului.
Respectarea acestor standarde tehnologice presupune eficiență economică și reducerea
impactului asupra mediului înconjurător.
În ceea ce privește tehnologia informațională, majoritatea gospodăriilor de pe raza orașului
Zărnești au acces la un computer conectat la internet sau folosesc serviciile de date mobile.
Acest fapt impune o adaptare a administrației publice locale la noul context tehnologic prin
transferul unor servicii in mediul virtual. În ceea ce privește agenții economici de pe raza
orașului, aceștia sunt avantajați de tehnologia informațională de care dispun prin prisma
faptului că își pot crește vizibilitatea și implicit schimburile comerciale în mediul virtual.
Orașul Zărnești, fiind o destinație ecoturistică certificată, are nevoie de o promovare eficientă.
Prestatorii locali de servicii și produse turistice se folosesc cu succes de tehnologia
informațională de care dispun pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști înspre serviciile
sau produsele oferite de ei. Este indubitabil faptul că tehnologia informațională are un efect
extrem de benefic asupra dezvoltării economiei locale și implicit a orașului.
În ceea ce privește accesul la rețelele electronice de comunicare rapidă, orașul Zărnești se
bucură de prezența pe piața locală a celor mai importanți furnizori de servicii de telefonie și
internet de pe piața românească.
În ceea ce privește acoperirea celor mai mari operatori de telefonie mobilă și fixă, respectiv
Orange, RDS-RCS, Vodafone și Telekom, aceștia oferă acoperire 3G pe suprafață întregului
oraș, ceea ce presupune viteze rezonabile de navigare pe internet de pe dispozitivele mobile. Pe
de altă parte, majoritatea rețelelor fixe de telecomunicații și date, funcționează prin fibră optică,
rezultatul fiind o comunicare facilă între entitățile locale și între acestea și exteriorul orașului.

Factorul mediu
Orașul Zărnești dispune de un fond forestier ce se întinde pe o suprafață de 9449 ha, ceea ce se
traduce prin exitența unui mediu prielnic vieții. Pentru protejarea mediului înconjurător se
încurajează intrarea pe piața locală doar a industriilor prietenoase cu mediul.
Pe teritoriul administrativ al orașului se găsește și o mare parte din Parcul Național Piatra
Craiului, arie protejată prin lege.
Din rândul factorilor de mediu ce pot influența dezvoltarea viitoare a orașului Zărnești amintim
seismele, fenomenele meteorologice extreme, dar și investițiile economice neconforme
specificului local, reprezentat de turism, cum ar fi exploatarea irațională și ilegală a resurselor
naturale prin acțiuni de genul defrișărilor de pădure, construcția carierelor de piatră sau a
microhidrocentralelor pe râul Bârsa.

Factorul legislativ
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Un prim factor este legislația europeană în vigoare, cele mai importante documente care trebuie
avute în vedere în acest sens fiind: Constituția Europeană, Tratatul de aderare a României la
Uniunea Europeană și Tratatele Uniunii Europene. Un alt factor juridic este reprezentat de
legislația națională.

CAP.12 - CADRUL STRATEGIC ŞI PROGRAMATIC
12.1 Strategia Europa 2020 – priorități, inițiative, obiective
Europa 2020 reprezintă strategia UE de crestere economică pentru următorii zece ani.
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreste să devină o economie inteligentă,
durabilă si favorabilă incluziunii. Aceste trei priorități se sprijină reciproc si sunt în măsură să
ajute UE si statele membre să obțină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de
productivitate si de coeziune socială.
Textul integral al Strategiei Europa 2020, link http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
Noutăți aduse de Strategia Europa 2020:
 Stimularea unui nou tip de creștere (inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii), prin:
o creșterea nivelului competențelor și consolidarea educației de-a lungul vieții,
o încurajarea cercetării și inovării,
o folosirea mai eficientă a rețelelor inteligente și a economiei digitale,
o modernizarea industriei,
o promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei și resurselor.
 Consolidarea guvernanței prin:
o monitorizare periodică și transparentă
o luarea deciziilor la cel mai înalt nivel politic – Consiliul European
 Coordonare economică mai strânsă
Prioritățile strategiei:
o creștere inteligentă;
o creștere durabilă;
o creștere favorabilă încluziunii;
o ieșirea din criză.
Creșterea inteligentă presupune îmbunătățirea prestației UE în următoarele domenii:
o educație (încurajarea procesului de învățare și de îmbunătățire a competențelor)
o cercetare și inovare (crearea de noi produse și servicii care să genereze creștere
economică și noi locuri de muncă și să ne ajute să facem față provocărilor de
ordin social)
o societatea digitală (utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor)
Obiectivele UE pentru o creștere inteligentă:
- un nivel al investițiilor publice si private în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul
UE
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condiții mai bune pentru cercetare, dezvoltare si inovare; rată de ocupare a forței de
muncă de 75 % în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 si 64 de ani, până
în 2020 (prin crearea de condiții favorabile inserției profesionale, în special pentru
femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate și imigranți legali)
- rezultate mai bune pe plan educațonal, în special:
 reducerea abandonului scolar la mai puțin de 10%,
 creșterea până la cel puțin 40% a ponderii absolvenților de studii superioare
 sau echivalente în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani
Inițiative majore pentru stimularea creșterii inteligente:
- agendă digitală pentru Europa, prin care își propune să creeze o piață digitală unică,
bazată pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicații interoperabile:
 până în 2013: acces universal la internet în bandă largă,
 până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel puțin 30Mbps)
 până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuințele
din Europa.
- Uniune a inovării, prin care îsi propune:
 să reorienteze politica în materie de cercetare, dezvoltare și inovare către domenii
 care prezintă provocări majore pentru societate (schimbări climatice, utilizarea
 eficientă a energiei și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației etc.)
 să consolideze toate verigile din lanțul inovării, de la cercetarea fundamentală la
comercializare.
- Tineretul în miscare, prin care îsi propune:
 să-i ajute pe studenți și pe stagiari să studieze în străinătate
 să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piața muncii
 să îmbunătățească performanțele universităților europene și să le facă mai
atractive pe plan internațional,
 să amelioreze toate aspectele legate de educație și formare (excelență
academică,
egalitate de sanse etc.)
-

Creștere durabilă
Pentru a asigura o crestere economică durabilă, trebuie:
 să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de CO2, care să utilizeze
resursele în mod eficient și durabil
 să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să stopăm
pierderea biodiversității
 să profităm de poziția Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii si metode de
producție ecologice
 să introducem rețele electrice inteligente si eficiente
 să valorificăm rețelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special micilor
producători) un avantaj competitiv suplimentar· să îmbunătățim mediul de afaceri, în
special pentru IMM-uri,
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să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse și servicii, în cunostință de cauză.

Obiectivele UE pentru o crestere durabilă:
- reducerea cu 20%, până în 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelul
din 1990 - UE este dispusă să reducă emisiile chiar și cu 30%, cu condiția ca și alte țări
dezvoltate să își asume angajamente similare și ca țările în curs de dezvoltare să
contribuie, în măsura posibilităților, în cadrul unui acord global,
- creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%.
- creșterea cu până la 20% a eficienței energetice.
Inițiative majore pentru stimularea cresterii durabile:
- Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor .
Pentru a trece la o economie care utilizează resursele în mod eficient si emite mai puțin CO2,
trebuie să reducem dependența creșterii economice de resurse si energie, în special prin:
 reducerea emisiilor de CO2
 îmbunătățirea securității energetice
 reducerea cantității de resurse utilizate
- politică industrială adaptată erei globalizării.
UE are nevoie de o politică industrială care să sprijine întreprinderile, în special pe cele mici, în
eforturile lor de adaptare la globalizare, de depăsire a crizei economice și de trecere la o
economie cu emisii scăzute de CO2:
 sprijinind spiritul antreprenorial, pentru ca întreprinderile europene să devină mai
performante și mai competitive
 acoperind toate elementele lanțului valoric din ce în ce mai globalizat, de la accesul la
materii prime la serviciile post-vânzare.
O astfel de politică poate fi elaborată doar în strânsă cooperare cu întreprinderile, sindicatele,
mediul academic, ONG-urile si organizațiile de consumatori.
Creștere favorabilă incluziunii – O economie cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă,
asigurând coeziunea economică, socială si teritorială.
Cresterea favorabilă incluziunii presupune:
 rată mai mare de ocupare a forței de muncă - locuri de muncă mai bune și mai
numeroase, în special pentru femei, tineri și lucrători de peste 55 de ani ,
 creșterea capacității de anticipare și gestionare a schimbării prin investiții în formare
profesională și îmbunătățirea competențelor ,
 modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială ,
 garantarea accesului tuturor la beneficiile creșșterii economice.
Obiectivele UE pentru o creștere economică favorabilă incluziunii:
- rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul populației cu vârste cuprinse
între 20 și 64 de ani până în 2020 (prin crearea de condiții favorabile inserției
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-

profesionale, în special pentru femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate și
imigranți legali).
rezultate mai bune pe plan educațional, în special reducerea abandonului scolar la mai
puțin de 10% .
cresterea până la cel puțin 40% a ponderii absolvenților de studii superioare sau
echivalente în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani.
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să
sufere de pe urma sărăciei si a excluziunii sociale.

Inițiative majore pentru stimularea creșterii favorabile incluziunii:
- agendă pentru noicompetențe si noi locuri de muncă prin care îsi propune:
 să ajute cetățenii să dobândească noi competențe, să se adapteze la schimbările de pe
piața muncii și să se reorienteze profesional ,
 să modernizeze piețele muncii, pentru a spori productivitatea muncii și rata de ocupare
a forței de muncă, pentru a reduce somajul și pentru a asigura durabilitatea modelelor
sociale europene.
- Platformă europeană de combatere a sărăciei, prin care își propune:
 să asigure coeziunea economică, socială și teritorială,
 să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care suferă de pe
urma sărăciei și a excluziunii sociale și să le asigure acestora un trai demn și un rol activ
în societate,
 să sprijine măsurile care favorizează integrarea în comunitate, formarea si inserția
profesională si accesul la protecție socială.
De asemenea, UE sprijină creșterea favorabilă a incluziunii prin proiectele și investițiile în
domeniul dezvoltării regionale, prin care reduce discrepanțele dintre regiuni și asigură accesul
tuturor europenilor la beneficiile creșterii economice.
Obiective europene pentru 2020 sunt:
 Ocuparea forței de muncă - o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul
populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.
 Cercetare, dezvoltare si inovare - un nivel al investițiilor publice și private în
cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul UE
 Schimbări climatice și energie - reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
(sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990 :
 creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
 creșterea cu 20% a eficienței energetice
 Educație
 reducerea abandonului scolar la sub 10%
 creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii superioare în rândul
populației în vârstă de 30-34 de ani
 Sărăcie si excluziune socială- reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale
Instrumente
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o Inițiative majore: agendă digitală pentru Europa, uniune a inovării, tineretul în miscare,
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, politică industrială pentru era
globalizării, agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă, platformă europeană pentru
combaterea sărăciei, folosirea instrumentelor existente: piața unică, bugetul UE, instrumente
de politică externă.

12.2 România în Europa 2020
Perspectiva economica
Referitor PIB: Datele prezentate de către Institutul Naţional de Statistică (INS) releva că
România a iesit din criza declanșată de căderea Lehman Brothers de la 15 septembrie 2008 şi
îngheţarea pieţelor financiare, PIB-ul real de pe trimestrul I 2015, ajustat sezonier, a fost pentru
prima dată mai mare decât cel din trimestrul III 2008, vârful de după Revoluţia din 1989.
Legea bugetului pe 2015 s-a fundamentat pe o creştere economică de 2,5%, PIB-ul estimat
fiind de 709 mld. lei. Creşterea anticipată pentru anul 2015 este de 3,5 - 4%, PIB-ul estimat
fiind de 720 mld. Pentru anul 2016 creşterea economică prognozata se situeaza între 3 şi 4%.
România va avea in anul 2015 o creştere a PIB de 3,3% şi o inflaţie medie anuală de 0,3
procente, potrivit unei analize realizate de COFAS, lider mondial în asigurări de credit.
Creșterea internă este urmare relaxării politicii fiscale, reevaluarea pensilor şi a salariilor din
sectorul public la care se adaugă veniturile din sectoarele private, reducerea evaziunii fiscale,
economia subterană fiind estimată la 30% din PIB şi de o gestionare mai bună a companiilor de
stat.

Referitor deficitul bugetar:
Bugetul consolidat la nouă luni 2015 este pe excedent – 0,9% din PIB. Legea bugetului pe 2015
prevede un deficit bugetar de 1,8% din PIB.
88

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025

In ceea ce priveste prognoza de inflaţie pentru sfârşitul anului 2015, aceasta a fost readusă
de Banca Naţională la nivelul stabilit anterior la 0,3% (în august 2015 o scăzuse de la 3,2% la
2,2%)
FMI pledează pentru un deficit bugetar de 1% în 2016, însă România alege să opteze ca
prioritate pentru o creştere economică robustă, de durată și va construe bugetul pe un deficit de
2,95%
În octombrie 2015 inflaţia a fost de minus 1,6% şi se estimeaza ca va fi negativă si în prima
parte a lui 2016.Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/bugetul_pe_2016
Conform unui articol de Iulian Anghel publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de
13.11.2015 cităm:”Datoria publică totală (internă şi externă) era în august de 275 de miliarde
de lei. Datoria publică externă era, la finele lui octombrie, de aproape 30 mld. euro. Este o
datorie mai mare cu peste 40 mld. lei faţă de momentul în care PSD a preluat guvernarea, dar,
cum PIB-ul a crescut în fiecare an de atunci, datoria publică s-a menţinut sub nivelul de 40%
din PIB(respective 38%).
Rata şomajului BIM se învârte în jurul valorii de 6%, dar specialiştii vorbesc de un şomaj
ascuns din cauza felului în care acesta este raportat. Raportările nu includ totalul populaţiei care
ar putea intra în categoria şomerilor. De aceea sentimentul privind statisticile este că România
stă bine la acest capitol. Pe de altă parte, plecările masive în străinătate au slăbit presiunea pe
piaţa muncii. În trimestrul al doilea economia înregistra peste 450.000 de şomeri. În octombrie
rata şomajului era de 6,9%. În ultimii ani exporturile de bunuri au bătut record după record,
dar au fost depăşite mereu de importuri, iar deficitul comercial s-a adâncit. Contul curent al
balanţei de plăţi a fost echilibrat de exportul de servicii, care este pe excedent. Anul trecut
România a exportat bunuri de aproape 53 mld. euro şi servicii de 15 mld. euro. Anul acesta, la
nouă luni, exportutile de bunuri erau în creştere cu 5% an/an, ceea ce oferă premisa unor
exportui de bunuri de peste 55 mld. euro pe tot anul. Exporturile totale ar putea depăşi, astfel,
70 mld. euro.Specialiştii agenţiei estimează însă că investiţiile în sectorul public vor continua
să fie destul de scăzute, din cauza complicaţilor birocratice pentru accesarea fondurilor
europene disponibile şi a lipsei unei structuri locale adecvate.
Investițiile publice și absorbția fondurilor europene sunt încă mult sub așteptări și sub
nivelul dorit. În 2015, rata de absorbție a fondurilor UE a fost de aproximativ 75%, sumele
decontate de Comisia Europeană în același ani atingând suma de 19 miliarde EURO. , rata de
absorbție a fondurilor UE a fost de aproximativ 75%, sumele decontate de Comisia Europeană
în același ani atingând suma de 19 miliarde EURO. Cele mai bune performanțe au fost
înregistrate de Programele Operaționale Dezvoltatrea Resurselor Umane și Competitivitate, cu
cca 86%, cea mai mică rată de absorbție fiind de 70,8% pentru Programul Operațional de
Mediu.

12.3 Progresul de programare strategică
Statele membre, inclusiv România, au responsabilitatea de a transpune țintele strategiei Europa
2020 în ținte naționale și de a adopta propriile strategii și programe naționale menite să
contribuie la îndeplinirea acestora.
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Tinte Europa 2020:
INDICATOR

OBIECTIV
EUROPA
2020

TINTA
ROMANIA
2020
VALOARE
INITIALA

1. Rata de ocupare
a populatiei cu
varsta de 20-64 ani
2.Investiţii în
cercetare şi
dezvoltare (%din
PIB)

75%

3%

3.Energie si schimbari climatice
Reducerea
emisiilor cu efect
20%
de sera (fata de
anul 1990)
Ponderea energiei
din surse
regenerabile in
20%
consumul final de
energie
Cresterea eficientei
energetice
(exprimata ca
20%
reducere a
consumului de
energie primara)
4.Educatie
Educatie: rata
parasirii timpurii a
10%
scolii
Rata populatiei cu
varsta de 30-34 ani
absolventa a unei
40%
forme de educatie
tertiara
5.Promovarea
incluziunii sociale,
in special prin
reducerea saraciei –
reducerea cu cel
20.000.000
putin 20 milioane a
numarului de
personae aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala

70%

2%
surse
publice

2010

2011

2012

2013

2014

-

63,3%

62,8%

63,8%

63,9%

61,0%

0,47%
surse
publice

0,46%
(0,28%
surse
publ+0,1
8% surse
private)

0,50%
(0,31%
surse
publ+0,1
7% surse
private)

0,49%
(0,30%
surse
publ+0,1
9% surse
private)

0,39%(
0,27%
surse
publ+0,12
% surse
private)

n.a

n.a
21%

0/
An 1990

52,29%

49,54%

52,06%

49,74%
n.a

24%

17,8%

23,2%

21,2%

22,9%

n.a

16,6%
(7,3
Mtep)

n.a

17,4%

19%
(10
Mtep)

-

n.a

16,9%
(7,25
Mtep)

11,3%

15,9%
(an 2008)

18,4%

17,5%

17,3%

n.a

n.a

n.a
26,7%

16%
(an 2008)

18,1%

20,4%

21,8%

22,8%

n.a

560.000
față de
an 2008

4.988.00
0 an
2008
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Ţinte Sursa - Programul Național de Reformă 2014-2020; Pentru anul 2013 datele sunt cf. Hotărârea
Camerei Deputaților nr. 69/09.sept. 2015.

România şi-a asumat pentru un singur indicator, ”Creşterea eficienţei utilizării resurselor de
energie” o ţintă valorică egală cu media europeană, practic un spor de eficiență energetică în
valoare de 20% comparativ cu anul 2005. Pentru alți doi indicatori ”Consumul final de energie
din surse regenerabile” și ”Nivel emisii GES faţă de 1990”, România şi-a fixat ținte mai
ambițioase față de media europeană, respectiv 24% față de 20% și 21% față de 20%. Pentru alți
patru indicatori, România şi-a asumat ținte mai modeste comparativ cu media UE, astfel: ”Rata
de ocupare a forţei de muncă ” este 70% față de 75%, ”Cheltuieli CDI ca procent din PIB”
asumat 2% față de 3% la nivelul UE, ”Creşterea numărului de absolvenţi cu studii superioare
din totalul populaţiei sub 35 ani” 26,7% față de 40% și ”Reducerea abandonului şcolar din total
populaţie sub 24 ani” 11,3% față de 10%.
În ceea ce privește ”Reducerea populaţiei cu risc de excluziune socială”, acesta este exprimat
ca o valoare globală pentru toate statele membre, respectiv 20 mil. persoane din care România
şi-a asumat obligația ca un număr de 560.000 persoane să îşi îmbunătățească starea materială şi
să nu mai fie considerate cu risc de excluziune socială la finalul perioadei curente de
programare europeană.
În legătură cu țintele asumate de România pentru cei opt indicatori de rezultat care vor măsura
eficiența implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020,
care se va încheia efectiv la 31 decembrie 2023 (regula n+3), se impun câteva precizări:
Pentru nivelul emisiilor GES, ținta este deja îndeplinită, fiind în fapt depăşită, având în vedere
restructurarea profundă a economiei româneşti din ultimii 25 de ani concretizată în principal
prin închiderea marilor companii energofage şi poluante din industrie, reducerea drastică a
activității din minerit etc. O consecință a scăderii semnificative a activităților industriale a
reprezentat-o diminuarea considerabilă a consumului de energie electrică, rezultatul fiind
închiderea/diminuarea producției în centralele clasice pe bază de combustibili fosili, efectul
pozitiv fiind reducerea emisiilor de carbon. Cu toate acestea, se impune continuarea eforturilor
de scădere a emisiilor la nivelul fiecărei activități economice, întrucât începând cu anul 2014 sau schimbat regulile în UE în acest domeniu, prin internalizarea costurilor aferente emisiilor de
carbon la nivelul fiecărui agent economic.
Concret, statele membre nu mai sunt evaluate în funcție de rezultatul însumat al tuturor
activităților economice, agenții economici sunt caracterizați în funcție de performanțele proprii,
fiind penalizați dacă depăşesc nivelul maxim acceptat de emisii de carbon. Din acest motiv,
chiar dacă din perspectivă macro România şi-a îndeplinit ținta asumată, din punct de vedere
micro situația existentă necesită investiții majore care vor avea ca rezultat şi reducerea
consumului de resurse neregenerabile.
Consumul final de energie din surse regenerabile se apropie de 20% şi estimările arată că ținta
asumată de 24,1% la orizont 2020 va fi depăşită. În acest context trebuie menționat faptul că
producerea de energie electrică din surse regenerabile, în special eoliană şi solară, a beneficiat
în perioada 2007-2013 de o schemă generoasă de stimulare atât pe partea de investiții - prin
alocarea de fonduri europene nerambursabile (co-finanțare publică/privată 50%50% pentru
toate regiunile țării) - cât şi pe partea de operare, energia provenită din surse regenerabile fiind
considerată prioritară (este preluată în sistem înaintea oricărui alt tip de producător, excepție
co-generarea) şi având asigurat un anumit număr de certificate verzi care conferă investitorilor
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o stabilitate şi predictibilitate a veniturilor. În plus, energia din surse regenerabile fiind
declarată prioritară, lucrările necesare pentru evacuarea în rețeaua de transport şi distribuție a
acestei energii au fost susținute din bugetul operatorilor naționali, fiind astfel incluse în tarifele
aprobate de către autoritatea de reglementare.
Din considerentele enumerate mai sus, este important de reținut faptul că România nu va mai
aloca în perioada 2014-2020 (cu închidere la 31 decembrie 2023) fonduri europene
nerambursabile către proiecte pe bază de energie eoliană şi solară, întrucât acestea au devenit
comerciale nemaifiind necesară susținerea lor publică. Totuşi se vor intensifica eforturile
publice pentru promovarea altor surse de energie neregenerabilă, respectiv energia geotermală
şi biomasa, acestea având şi avantajul amplasării descentralizate, spre deosebire de resursele
eoliene şi solare exploatate foarte concentrat, cu precădere în sud-estul țării -pentru eolian
județul Tulcea şi pentru solar județul Giurgiu.
Referitor la indicatorul privind creşterea eficienței utilizării resurselor de energie, România a
adoptat în 2012 al doilea Plan Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice care a
trecut în revistă realizările şi neajunsurile primului plan, evidențiind necesitatea continuării
programelor de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale şi a celor publice, care în final va
conduce la o scădere cu 50% a consumului energetic actual din sectorul locuințelor. Alte
măsuri de creştere a eficienței energetice se referă la introducerea distribuției şi contorizării
inteligente pentru energia electrică, utilizarea oriunde este posibil a energiilor regenerabile
pentru încălzire şi apă caldă, trecerea la lămpi cu consum redus de energie pentru iluminatul
public etc.
În plus, Legea 121/2014 privind eficiența energetică (publicată în Monitorul Oficial în august
2014) prevede îndeplinirea unor obligații din partea autorităților administrației publice locale și
centrale în ceea ce privește eficiența energetică, pentru ca România să-și atingă ținta asumată
prin Strategia Europa 2020, adică reducerea cu 19% a consumului de energie la finalul anului
2020 comparativ cu nivelul mediu al anilor dinainte de 2013. Astfel, Art. (9) al legii amintite
mai sus, stipulează faptul că autoritățile locale din orașe cu o populație mai mare de 20.000 de
locuitori trebuie să îndeplinească următoarele obligații:
a. să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ măsuri pe
termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani;
b. să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un
contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii sau cu o
persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.
O propunere legislative de la finele anului 2015 va oblige Autoritățile Publice dar și operatorii
de transport și chiar întreprinderile care realizează activități de transport pentru angajații
proprii, să achiziționeze până în anul 2020 două mijloace de transport electrice.
Având în vedere evaluarea efectuată la nivel local, Guvernul va trimite către CE o evaluarea
națională cuprinzătoare în ceea ce privește potențialul de cogenerare de înaltă eficiență pentru
încălzirea și răcirea centralizată.
c.În ceea ce privește sectorul CDI(cercetare-dezvoltare-inovare), coroborată cu numărul de
absolvenți cu studii superioare, România şi-a asumat pentru 2020 angajamente semnificativ
sub media UE, angajamente care însă sunt greu de realizat dacă analizăm situația cheltuielilor
cu CDI în total PIB care, mai rău, a scăzut în anul 2013 comparativ cu anul 2012, de la 0,49%
la 0,39% pe fondul reducerii acestor cheltuieli atât în domeniul public cât și în domeniul
privat. Procentul de absolvenți cu studii superioare în totalul populației între 30-34 de ani era în
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2014 de 22,8%, chiar dacă se menține în creștere aceasta este una foarte mică, baza de selecție
pentru învățământul terțiar se află într-o continuă descreştere, numai circa 50% din absolvenții
de liceu reuşind să promoveze bacalaureatul, etapă obligatorie pentru înscrierea la facultate.
Mai mult, evaluările actuale arată că în România numărul de absolvenți ai specializărilor
universitare cu profil ştiințific se află mult sub media europeană, situație care ridică şi mai
multe semne de întrebare cu privire la capacitatea țării noastre de a-şi îndeplini angajamentele
asumate şi de a mai juca un rol activ în CDI la nivel European.
Trebuie să menționăm însă că investițiile în domeniul CDI, sunt stimulate pentru mediul privat
prin două PROGRAME OPERAŢIONALE: COMPETITIVITATE Axa 1 și REGIONAL
Axele 1 și 2, iar infrastructura de cercetare de stat beneficiză de finanțare prin POC Axa 1.
d.Cu privire la abandonul şcolar şi reducerea populației cu risc de sărăcie este important de
reținut că definiția sărăciei la nivelul mediei UE poate fi privită ca parțial exagerată, fiind
oricum relativă la cultura și stilul de viață al fiecărei țări. Pe de altă parte, atrage atenția nivelul
actual extrem de ridicat al abandonului şcolar de circa 17-18% cu o reducere foarte lentă pe
parcursul ultimilor 15 ani, ceea ce ridică de asemenea semne de întrebare cu privire la
capacitatea României de a-şi îndeplini angajamentul asumat. Sărăcia şi lipsa de educație se
determină reciproc, de unde rezultă că acțiuni directe de îmbunătățire a condiției materiale a
populației şcolare defavorizate pot avea efecte benefice în sensul diminuării abandonului
şcolar.
e.Referitor la rata de ocupare a forței de muncă, perioada de tranziție prelungită excesiv a
determinat costuri sociale şi bugetare imense, unul dintre acestea cu efecte pe termen lung fiind
şi explozia numărului de beneficiari ai pensionărilor anticipate, mai ales din cauza restructurării
forțelor armate prin reducerea substanțială a numărului de angajați permanenți prin pensionare,
restructurării prin închidere a marilor unități industriale şi a sectorului minier şi pensionării
anticipate, posibilității pensionării anticipate după îndeplinirea criteriului de vechime minimă în
câmpul muncii, dar fără îndeplinirea baremului de vârstă, lejerității acordării certificatelor
medicale pentru diverse dizabilități, în fapt minore, care nu justificau pensionare anticipată etc.
S-a ajuns astfel ca, deşi vârsta legală de pensionare să fie la bărbați de 65 de ani şi la femei de
63 de ani, în realitate aceasta să fie plasată în jur de 58 de ani la bărbați şi 56 de ani la femei.
Consecința acestui lung şir de conjuncturi nefavorabile conduce la unul dintre cele mai scăzute
grade de ocupare din UE(61% în 2014).
Pentru Guvernul României reprezintă astfel o prioritate implementarea de politici publice
menite să conducă la creşterea gradului de ocupare, stimularea pensionarilor în vederea
reîncadrării în câmpul muncii, reducerea abandonului şcolar precum şi creşterea numărului de
absolvenți de studii universitare din domeniul ştiințelor şi tehnologiei.
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12.4 Programe de finanţare în vederea implementării strategiei











PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020
FONDUL DE MEDIU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL URBACT III
PROGRAMUL DE COOPERARE INTERACT III 2014-2020
PROGRAMUL DE COOPERARE NORVEGIANO-ROMÂN
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARINE 20142020
 BUGETUL DE STAT

CAP. 13 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE - VIZIUNE , PRIORITĂŢI
DE DEZVOLTARE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE

Stabilirea unei viziuni, a misiunii si a obiectivelor strategice pentru dezvoltarea
orașului în următorii 10 zece ani constituie un prim pas pentru asigurarea unei administrații
locale eficiente care să genereze dezvoltare durabilă.
Percepția clasică conform căreia actul administrativ este compus dintr-o serie de decizii politice
adaptate unor circumstanțe mereu schimbătoare în lipsa stabilirii unei direcții clare de
dezvoltare este total neproductivă.
O strategie de dezvoltare durabilă rezultată în urma unui proces serios de analiză a
mediului intern și extern și prin consultarea tuturor factorilor de interes va ajuta întotdeauna o
autoritate publică locală să înfrunte un viitor nesigur.
Viziune unei organizații exprimă perspectiva de dezvoltare pe termen lung al acesteia.
Practic, când ne referim la strategia de dezvoltare a orașului Zărnești, aceasta reprezintă
viziunea comunității asupra direcțiilor strategice de urmat în perioada 2015-2025, o proiectare
mentală a ceea ce se dorește a deveni orașul la finalul acestei perioade.
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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
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activitate 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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Tabel: Priorităţi, obiective specifice, măsuri- corelarea cu analiza SWOT
Priorităţi

Obiective
specifice

Măsuri

Corelarea cu analiza SWOT

Domeniul Infrastructură şi echiparea
teritoriului:
-Mai mult de jumătate din suprafaţa
totală a drumurilor publice nu sunt
asfaltate;
-lipsa unei centuri ocolitoare face ca
tot traficul greu să se desfăşoare prin
Tohanul-Vechi afectând imobilele din
1.1.1
Asigurarea zonă şi traficul auto
mobilității
în -multe din străzile secundare ale
1.1.
interiorul oraşului
oraşului sunt neasfaltate
1.
Asigurarea Construcţia,
-dezvoltarea imobiliară haotică poate
conectivităţii
şi dezvoltarea şi
genera probleme în realizarea unor căi
mobilităţii
la modernizarea
de acces modernizate
nivelul
Oraşului infrastructurii
-oportunitatea creării unei zone
Zărneşti
rutiere
şi
pietonale cu scop recreativ în centrul
pietonale
orașului și redirecționarea traficului
din zonă spre străzile adiacente zonei
centrale în urma reabilitării acestora.
-Drumul Zărneşti-Plaiul –Foii nu este
asfaltat
1.1.2.Asigurarea
-Drumul Zărneşti via Predeluţ
mobilităţii între oraş
necesită 2,5 km asfaltare
şi
localităţile
învecinate
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Proiecte
1. Modernizarea și dezvoltarea tuturor drumurilor locale.
2. Realizarea Planului de Mobilitate Urbană
3. Construirea unei șosele de centură care să scoată traficul
greu din oraș.
4. Construirea de locuri de parcare in cartierele orașului.
5. Realizarea unei zone pietonale, de promenadă și
comercială, în centru orașului Zărnești.
6. Modernizarea serviciului de transport public local prin
achiziția de mijloace de transport noi, eficiente energetic

7. Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor
forestiere pentru accesibilizarea pădurilor.
8. Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor de
acces agricol
9. Asfaltarea drumului Zărnești – Plaiul Foii DC50A
10. Asfaltarea în colaborare cu Consiliul Județean a drumului
Zărnești-Predeluț.
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11. Extinderea rețelei de transport public local către satele și
comunele limitrofe orașului Zărnești.

1.2.1.
Asigurarea
accesului
tuturor
locuitorilor
comunității
la
reţelele de apă şi
canalizare

1.2.
Dezvoltarea
infrastructurii
tehnicoedilitare

1.2.2.
Asigurarea
accesului
tuturor
locuitorilor
comunității
la
reţelele de energie
electrică și termică
1.2.3.
Asigurarea
accesului
tuturor
locuitorilor
comunității
la
reţelele de gaze
naturale

Domeniul Cadrul general şi Domeniul
Terenuri şi locuinţe:
-Existenţa reţelelor de utilităţi doar în
anumite zone ale oraşului
-zona Musceluţ destinată construirii
de locuinţe pt. Tinerii sub 35 ani nu
beneficiază de reţele de utilităţi
Domeniul Infrastructură şi echiparea
teritoriului:
-în majoritatea zonelor reţelele de
utilităţi se află la suprafaţă
Domeniul Mediu:
-Existenţa unor zone neacoperite de
reţeaua de canalizare
Domeniul Cadrul general şi Domeniul
Terenuri şi locuinţe:
-Existenţa reţelelor de utilităţi doar în
anumite zone ale oraşului
-zona Musceluţ destinată construirii
de locuinţe pt. Tinerii sub 35 ani nu
beneficiază de reţele de utilităţi
-se
înregistraeză
diferenţe
de
dezvoltare rezidenţială între anumite
zone ale oraşului
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12. Extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare,
astfel încât să se ajungă la o acoperire de 100%,
funcționale
13. Extinderea rețelelor de utilități în zona rezidențială a
familiilor tinere, Muscel
14. Reactualizarea planului urbanistic general

15. Introducerea de surse alternative pentru producerea
energiei electrice

16. Extinderea și modernizarea reţelei de alimentare cu gaze
naturale
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2.1.
Dezvol
tarea
infrastructurii
turistice

2.
Creşterea
atractivităţii
arealului
pentru
locuitori şi turişti

2.1.1. Construirea
și reabilitarea căilor
de acces şi marcarea
traseelor turistice si
a unităţilor de cazare
şi servire a mesei
2.1.2. Valorificarea
patrimoniului
natural, antropic și
cultural
şi
promovarea
turismului
2.1.3 Asigurararea
accesului la facilităţi
de recreere pentru
localnici şi turişti

2.1.4 Promovarea şi
asigurarea accesului
la cultură

Domeniul Cadrul general
-numărul mic de proiecte finanţate
prin fonduri structurale
-alocarea insuficientă de fonduri de la
bugetul de stat pune sub semnul
incertitudinii realizarea de proiecte
vitale pt. oraş
Domeniul Cadrul general
-insuficienta dezvoltare a serviciilor
turistice
Domeniul Dezvoltarea economică:
-nr. insuficient de investiţii în
infrastructura de agrement specifice
destinaţiilor turistice
-insuficienţa fondurilor pt. realizarea
invstiţiilor necesare dezvoltării zonei
Domeniul Servicii publice:
-lipsa
locurilor
de
agrement
amenajate corespunzător
Domeniul educatie
-lipsa unei baze sportive integrate cu
spatii pentru cazare
Domeniul Servicii publice:
-lipsa de interes a cetăţenilor faţă de
cultură
-insuficienţa fondurilor alocate pentru
instituţiile culturale şi investiţiilor în
acest domeniu
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17. Construcția unui hangar pentru avioane de mici
dimensiuni pe Aerodromul Zărnești
18. Reabilitarea căilor de acces către punctele de atracție
turistică.
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
20. Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în
zona Brebina.

21. Realizarea a 40 de km de trasee de biciclete
22. Construirea unui complex sportiv/de agrement
23. Dezvoltarea și modernizarea Serviciului Salvamont,
inclusiv asigurarea de echipament
24. Construirea de noi posturi Salvamont moderne și
reabilitarea/modernizarea și dotarea postului Salvamont
de la Plaiul Foii.

25. Promovarea evenimentelor culturale “Floarea de colţ”zilele oraşului Zărneşti, festivalul de muzică pentru copii
şi tineri “Ecoul Pietrei Craiului”, etc
26. Reanimarea meșteșugurilor specifice zonei
27. Inventarierea si reanimarea mesteșugurilor specifice zonei
28. Consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor
istorice și a clădirilor de patrimoniu
29. Amenajarea unor spații cu scop cultural si recreativ
(pentru expunere opere de artă ale artiștilor locali și nu
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2.2.1. Promovarea Domeniul Cadrul general
2.2.
punctelor de atracţie -promovarea insuficientă a resurselor
Promovarea
turistice
punctelor de turistică
atracţie
turistică
2.2.2. Promovarea Domeniul Cadrul general
tradiţiilor
şi -tradiţiile locale ar putea să dispară în
produselor locale
lipsa măsurilor de susţinere a acestora

2.3.1
Protejarea
biodiversităţii,
peisajului
şi
asigurarea calităţii
factorilor de mediu
2.3.Asigurarea
managementul
ui durabil al
mediului

2.3.2
Realizarea
unei
culturi
ecologice
şi
antreprenoriale
la

Domeniul Mediu:
-depozitarea necontrolată a gunoaielor
în zonele verzi sau în albia râului
Bârsa
-realizarea de investiţii locale care să
afecteze mediul înconjurător: baraje,
microhidrocentrale,
cariere,
exploatare necontrolată a pădurilor
-schimbările climaterice din ultima
perioadă pot cauza fenomene
meteorologice care să conducă la
inundații sau alunecări de teren.
Domeniul Cadrul general
- lipsa unei culturi ecologice şi
antreprenoriale la nivel local
Domeniul Servicii publice
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numai, care să asigure și o zonă de relaxare acoperită
pentru turiști și localnici)
30. Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de
realizare de muzee în aer liber
31. Practicarea unui sistem unitar de promovare la nivel local,
național și internațional-realizarea brandului turistic local.
32. Producția de materiale promoționale tipărite cu informații
depre obiectivele turistice: Parcul Național Piatra
Craiului, Rezervația de urși LiBearty, Biserica Sfântul
Nicolae, etc.
33. Promovarea evenimentelor culturale locale și a
obiectivelor turistice prin intermediul internetului.
34. Semnalizarea corespunzătoare la nivelul orașului a
obiectivelor turistice, a locurilor de cazare și unităților de
servire a mesei
35. Igienizarea cursului râului Bârsa și înăsprirea sancțiunilor
pentru factorii poluatori.
36. Campanii de conştientizare şi programe de educare pentru
protecția biodiversității
37. Reabilitare şi extindere spaţii verzi, publice şi de agrement
si dezvoltarea perdelelor de protecție și a aliniamentelor
stradale
38. Împădurirea terenurilor degradate și neproductive
reconversia functionala si reutilizarea terenurilor si
sprafetelor abandonate

39. Investiții în mecanizarea serviciului de salubrizare de la
nivelul orașului Zărnești.
40. Introducerea transportului public de călători cu autobuze
ecologice (pe bază de biogaz sau alți combustibili
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nivel local
- Infrastructura serviciilor publice este
insuficientă și necesită investiții in
dezvoltarea acesteia.
2.3.3.Creşterea
Domeniul Mediu
eficienţei energetice -Existența unor programe de finanțare
şi
promovarea în domeniul energiei regenerabile
energiilor alternative

3.1.1.
Sprijinirea Domeniul Dezvoltarea economică:
competitivităţii
-Lipsa unui incubator de afaceri.
întreprinderilor
-Lipsa unui parc logistic.
-Lipsa
formelor
de
asociere
transsectorială sau sectorială între
antreprenorii locali pentru realizarea
unor proiecte comune.
3.2.
Sprijin 3.2.1. Dezvoltarea Domeniul Dezvoltarea economică:
infrastructurii
de -Numărul insuficient de investiții
irea
iniţiativelor de sprijinire a afacerilor publice sau private în infrastructura și
serviciile de agrement specifice
business
şi şi inovării
destinațiilor turistice.
atragerea
-Insuficiența
fondurilor
pentru
investitorilor
realizarea investițiilor necesare pentru
străini
dezvoltarea zonei

3.1.Stimularea
dezvoltarii
antreprenoriat
ului local

3. Creşterea
competitivităţii
economice

102

ecologici)
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
42. Schimbarea lămpilor clasice de iluminat stradal cu lămpi
de ultimă generație caracterizate printr-un consum scăzut
de energie electrică.
43. Introducerea unor corpuri de iluminat alimentate din surse
alternative în zonele mai izolate
44. Eficientizarea energetică a clădirilor publice
45. Eficientizarea energetică a cladirilor rezidentiale de pe
raza orașului Zărnești (in functie de acordul si interesul
asociatiilor de proprietari).
46. Reactivarea domeniilor de activitate inactive in prezent
47. Sprijinirea operatorilor economici care demarează proiecte
privind construirea unui accelerator de afaceri/incubator
de afaceri
48. Transferul tehnologic în domenii de specializare
inteligentă
49. Îmbunătățirea competitivității economice a intreprinderilor
50. Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești - Proiectul
implică construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie socială de
inserţie
51. Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești- 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
52. Dezvoltarea facilităților de infrastructură pentru
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4. Îmbunătăţirea
capitalului
social;
asigurarea
creşterii
calității vieții
pentru toţi
locuitorii
oraşului

3.3. Practic
area
unui
marketing
performant

3.3.1.Asistenţă
şi
suport în relaţia cu
clienţii şi investitorii
străini

4.1.
Moder
nizarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii
de sănătate

4.1.1Asigurarea
accesului
la
infrastructură
şi
servicii de sănătate
de calitate pentru
toţi
locuitorii
comunității

Domeniul Dezvoltarea economică:
-Lipsa unui incubator de afaceri.
-Lipsa unui parc logistic.
-Lipsa
formelor
de
asociere
transsectorială sau sectorială între
antreprenorii locali pentru realizarea
unor proiecte comune.
Domeniul Servicii publice:
Sănătate
-Infrastructura si dotarea insuficientă
a spitalului și a ambulatoriului de
specialitate cu echipamente medicale.
-Se poate constata lipsa medicilor
specializați pe anumite specializări
medicale - fenomenul de migrare a
medicilor tineri.
-Mare parte din aparatura medicală nu
mai corespunde normelor actuale, mai
ales când vine vorba de Secția
Chirurgie, Terapie Intensivă și
Ginecologie.
-Circuitele funcționale din spitalul
orășenesc
și
ambulatoriul
de
specialitate trebuie refăcute pentru a
corespunde standardelor actuale din
domeniu.
-Subfinanțarea sistemului medical.
-Scăderea
calității
serviciilor
medicale.
-Fenomenul de emigrare a medicilor
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conferințe, ateliere tematice, expoziții și cazare
53. Un mod unitar și constant de promovare a produselor și
serviciilor locale-utilizare brand turistic local
54. Oferirea de asistență și suport activ investitorilor locali in
relația cu investitorii străini sau potențialii clienți din
străinătate

55. Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii de sanatate –Spitalul orășenesc Dr. Tiberiu
Spârchez
56. Reabilitarea si modernizarea spitalului de neuropsihiatrie
în colaborare cu Ministerul Sănătății și/sau Consiliul
Județean
57. Achiziționarea de noi ambulante
58. Modernizarea cabinetelor medicale de pe raza orașului.
59. Construirea unui Centru de recuperare medicală,
psihologică și socială pentru persoane cu dizabilități,
copii și adulți
60. Crearea de unități mobile de furnizare de servicii pentru
îngrijirea medicală la domiciliu
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
62. Constituirea unui GAL si elaborarea strategiei de
dezvoltare locala
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4.2.
Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
educaţionale

4.3.
Îmbunătăţirea

4. 2.1. Asigurarea
accesului la
infrastructură şi
servicii de educaţie
și formare
profesională de
calitate pentru toţi
locuitorii

4.3.1Asigurarea
accesului la

tineri.
-Politica slab motivantă de salarizare
în domeniul medical
Domeniul
Servicii
publice
Învățământ și cultură
-Lipsa unor instituții de tip ”afterschool”.
-Lipsa din școli a unor programe
educaționale extracuriculare în arii
precum
antreprenoriat
local,
ecoturism, marketing de produs,
managementul proiectelor, etc.
-Există spații dedicate activităților de
învățământ care nu sunt în
proprietatea orașului.
-Număr insuficient și dotare slabă a
laboratoarelor școlare.
-Dezinteresul pentru educație și
scăderea calitativă a învățământului
românesc.
-Slaba finanțare a învățământului.
-Lipsa condițiilor atractive pentru
cadrele didactice tinere (salarizare,
condițiile din școli, locuințe).
-Creșterea ratei abandonului școlar ca
urmare a instabilității financiare a
mediului familial.
-Lipsa de interes a cetățenilor față de
cultură
Domeniul Cadrul general
-Numărul mare de persoane asistate
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63. Înfiinţare de grădinițe si/ sau creşe
64. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si
achizitionarea de echipamente si dotari specifice pentru
grădinițele de pe raza orașului.
65. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si
achizitionarea de echipamente si dotari specifice pentru
scolile de pe raza orașului
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.
67. Dotarea corespunzătoare a atelierelor școlilor profesionale.

68. Implementarea de proiecte educationale pentru elevii din
categorii defavorizate
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infrastructurii
şi a serviciilor
sociale

infrastructură şi
servicii sociale de
calitate şi
combaterea sărăciei

social poate deveni consumator de
resurse bugetare
Domeniul Demografie şi forţă de
muncă
-concentrarea mare în unele zone a
etnicilor rromi fără venituri şi grad
scăzut de integrare în societate
- Situația demografică a orașului
Zărnești înregistrează un trend
negativ
datorită
îmbătrânirii
populației și a reducerii numărului
populației active
Domeniul Servicii publice:
Asistență socială
-Îmbătrânirea populaţiei
- Servicii comunitare insuficient
dezvoltate
pentru
persoane
vârstnice/cu handicap, pentru victime
ale violenței domestice, etc.
-Lipsa unor cantine sociale.
-Număr mic de asociații și fundații
care activează în domeniul social.
-Insuficiența locurilor de muncă
pentru grupurile vulnerabile.
-Populația
asistată
preferă
să
primească
sprijin
public
în
detrimentul desfășurării unor activități
generatoare de venituri.
-Plecarea din sistemul asistenței
sociale a personalului calificat
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69. Construirea/reabilitare/ modernizare și dotare locuinţe
sociale
70. Dezvoltarea unui centru socio – medical pentru victimele
violenței domestice
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4.4.1.Dezvltarea
capacităţii
administrative

Domeniul Servicii publice:
-Infrastructura serviciilor publice este
insuficientă și necesită investiții in
dezvoltarea acesteia.
-Mutarea Trezoreriei de la Zărnești la
Râșnov le crează anumite neplăceri
contribuabililor care doresc să își
achite dările la bugetul de stat.
-Slaba reprezentare la nivel local a
sectorului non-guvernamental care
vizează oferirea de servicii publice

4.4.2.Dezvoltarea
capacităţii de a
implementa proiecte
finanţate din fonduri
nerambursabile

Domeniul Servicii publice:
-Lipsa personalului specializat în
vederea implementării de proiecte cu
finanțare europeană

4.4.
Îmbunătăţirea
guveranaţei
locale
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71. Crearea unui sistem eficient pentru primirea si rezolvarea
petițiilor cetățenilor
72. Desfășurarea de campanii privind încurajarea participării
cetățenilor la procesul decizițional
73. Îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice
74. Modernizarea sistemului de relații publice și mutarea a cât
mai multor servicii ale administrației publice locale pe
internet.
75. Crearea de baze de date comune între serviciile din cadrul
Primăriei Orașului Zărnești și serviciile similare de la
nivel regional și național.
76. Formare şi calificare pentru personalul care va fi angajat
în serviciul de dezvoltare turistică și culturală
77. Implementarea sistemelor informatice integrate și de
eguvernare la nivelul compartimentelor Primăriei
78. Acțiuni de încurajare a schimbului de experienţă și a
networking-ului
79. Asigurarea accesului la dezvoltarea profesională continuă
a personalului din cadrul instituțiilor publice locale,
inclusiv pentru achizitii publice si managementul
proiectelor
80. Imbunatatirea functiei de dezvoltare strategica
81. Creșterea numărului de parteneriate la nivel local
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PRIORITATEA 1
ASIGURAREA CONECTIVITĂŢII ŞI MOBILITĂŢII LA NIVELUL
ORAŞULUI ZĂRNEŞTI
Detalierea obiectivelor specifice:
Obiectiv specific 1.1. Construcția, dezvoltarea și modernizare infrastructurii rutiere și
pietonale

a. Justificare

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu
succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale oraşului, asigură creşterea mobilităţii persoanelor şi
a mărfurilor, creșterea accesibilității și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor edilitare,
contribuind nemijlocit la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea
izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport
locale şi județene. O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de
transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia
europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţii pe piaţa internă.
De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport determină creşterea gradului de mobilitate a
persoanelor şi bunurilor, iar corelarea cu investiţiile în sănătate, educaţie şi servicii sociale va
determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de muncă de la nivel
local/judeţean.
Proiectele de investiții în infrastructura de transport vor determina creșterea gradului de mobilitate
a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu proiectele de îmbunătăţire a infrastructurii
educaţionale, de sănătate şi de asistenţă socială va determina o creștere a adaptabilității populației
la nevoile pieței forței de muncă de la nivel local dar și de la nivel regional. Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea reţelelor secundare de transport vor facilita, de asemenea, cooperarea inter şi intraregională şi vor putea contribui la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi a mobilităţii forţei
de muncă, şi prin urmare la o dezvoltare mai rapidă a României în ansamblu, dar şi a fiecărei zone
în parte. Așezarea spațială a orașului în vecinătatea viitorelor rețele de transport de mare viteză,
respectiv situarea la 16 km de viitorul aeroport internațional de la Ghimbav și la 6 km de viitoarea
autostradă Comarnic-Brașov, va permite orașului și locuitorilor săi să aibă o mobilitate sporită la
nivel regional și național.
În special prin asfaltarea drumurilor publice, de toate categoriile, fie ele principale, secundare,
drumuri forestiere sau drumuri agricole de interes național sau județean ori local, se va asigura
dezvoltarea economică și socială care să conducă pe termen lung la creșterea calității vieții
locuitorilor și la transformarea orașului într-o destinație ecoturistică a cărui renume poate depăși
granițele naționale.
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Astfel, modernizarea infrastructurii de transport existente în Zărneşti va crește capacitatea de
transport, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele grele prin construirea unei
centuri ocolitoare sau a unor drumuri de acces agricol ori drumuri forestiere.
Creșterea siguranței rutiere se va realiza prin modernizarea sistemelor de semnalizare, înființarea
pistelor speciale pentru biciclişti și modernizarea trotuarelor pentru pietoni precum şi prin
asigurarea şi amenajararea de noi spaţii de parcare.
Dinamica spaţială continuă, manifestată în localităţile urbane de cele mai multe ori sub forma
expansiunii necontrolate, a accentuat problema traficului și folosirea intensivă a autovehiculelor
proprii în detrimentul transportului public urban. De aceea sunt susținute proiectele de
modernizare a transportului public în comun prin dotarea cu mijloace de transport noi și
reabilitarea infrastructurii de transport.
Pentru realizarea de investiții care pot primi finanțare nerambursabilă, este necesară elaborarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
Obligativitatea realizării unui Plan de Mobilitate Urbană Sustenabilă concomitent cu Planul
Urbanistic General al unei localități a fost instituită prin prevederile Legii nr. 190 din 26/06/2013
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (art. 46).
Pentru asigurarea sustenabilității, (capacitatea unui sistem de a oferi un serviciu/produs mai bun
calitativ cu un consum diminuat de resurse, în special din categoria celor neregenerabile şi
poluante), creșterea calității vieții locuitorilor se va face prin furnizarea de servicii preponderent
bazate pe energii regenerabile sau cu un grad redus de poluare.
Trebuie să subliniem că Orașul Zărnești, prin faptul că se află la 16 km de viitorul aeroport
Ghimbav și la 6 km de viitoarea autostradă Comarnic-Brașov, are nevoie și de proiecte care să
asigure legături directe, pe drumuri modernizate, cu acestea, dar și de crearea de puncte de transfer
modal (între transportul local şi cel periurban, între bicicletă / maşină / transport public etc.).

b. Posibilităţi de finanţare

În Strategia de Dezvoltare a Judeţului Brașov și în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Polului
de creștere Brașov, în domeniul infrastructurii de transport sunt propuse proiecte incluse care
vizează în mod expres Orașul Zărnești sau proiecte intregratoare, cu efect multuplicator,
contribuind la creșterea mobilității și asigurarea accesului facil la obiectivele economice și
turistice ale orașului. Din lista de proiecte incluse în PIDU amintim:
 Autostrada Bucureşti-Braşov
 Autostrada Braşov-Borş
 Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav
 Constructia centurilor ocolitoare din localitatile traversate de trafic greu – Zona
Metropolitana Brasov
o Ocolitoarea Municipiului Brasov – Faza I
o Ocolitoarea Municipiului Brasov – Faza III
o Ocolitoarea mare a Municipiului Sacele
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o

Ocolitoarea Municipiului Codlea
o Sosea de centura Cristian – Rasnov, cu racord la autostrada
o Constructie drum Carpinis – Prejmer
o Pasaj rutier – subtraversare cale ferata – str. Independentei
o
Drumuri de legatura in Zona Metropolitana
o
Modernizare nod trafic la intrarea in Municipiul Sacele dinspre Brasov
În strategia de dezvoltare a judeţului sunt incluse următoarele proiecte:
1. Construirea – dezvoltarea infrastructurii majore de transport
 1.1. Construcţia aeroportului internaţional Braşov – Ghimbav
 1.2. Construcţia unui terminal intermodal de cale ferată în nordul municipiului Braşov şi
construcţia centrului logistic integrat în proximitatea aeroportului Braşov, care să permită
conectarea teminalului de pasageri şi terminalului de marfă a aeroportului internaţional
Braşov – Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale viitorului centru logistic şi la reţeaua
rutieră (autostrăzi şi drumuri de categorie inferioară).
2. Fluidizarea circulaţiei pe drumurile naționale și europene
 2.1. Modernizarea drumului naţional Braşov – Sibiu – ca drum rapid/expres
 2.2. Realizarea traseelor ocolitoare pentru localităţi (finalizarea unora, lărgirea şi
consolidarea părţilor carosabile pentru cele existente, respectiv centura ocolitoare pentru
orașele Râșnov, Ghimbav, Codlea, Zărnești )
3.Reabilitare drumuri cu impact strategic la nivel judeţean şi anume:
 - DJ 104 (Şercaia – Hoghiz),
 - DJ 104 A (Perşani – Victoria – Ucea de Jos),
 - DN 73 A ( Tohanu Vechi – Şinca Veche)
 - DJ 105 A (Rupea – Cincu – Toarcla – Sibiu),
4. Modernizarea și reabilitarea căilor de circulație locale (județene și comunale) cu mare
impact turistic: DC 56 Moeciu-Peștera cu prelungire în DC 57 Peștera-Măgura- Zărnești, și
conexiune cu un viitor drum turistic care să lege Peștera de Șirnea și de Argeș în paralel cu
masivul Piatra Craiului, DC 59 (Predeluț-Zărnești); DN 73A care se suprapune cu traseul
autostrăzii pe porțiunea Predeal-Zărnești)
Problemele sectorului rutier sunt complexe şi se referă atât la infrastructura propriu-zisă, cât şi la
întreţinerea infrastructurii existente, siguranţa traficului cât şi la reglementările şi politicile din
domeniu. Lungimea totală a reţelei de transport rutier de interes naţional la începutul anului 2013
era de 16.887 km, din care 550 km de autostradă. România se situează pe ultimul loc în Europa în
ceea ce priveşte numărul de km de autostradă la 100.000 locuitori. Reţeaua de transport rutier este
compusă în proporţie de aprox. 90% din drumuri cu 2 benzi, ce reprezintă risc crescut de
accidente, de 4 ori mai mare decât riscul de accidente pe autostrăzi. Starea deficitară a
infrastructurii de transport rutier conduce la o slabă interconectare cu principalele centre
economice şi urbane şi cu alte noduri de transport intermodal, cum ar fi porturile şi aeroporturile.
Obiectivele propuse sunt în conformitate cu obiectivele POR, Axa prioritară 6-Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, obiectivul Creşterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
judeţene. Precizăm că pe această axă se pot depune proiecte numai pentru drumuri județene și
numai în parteneriat cu UAT de la nivel județean și municipal. Investițiile care pot fi realizate cu
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finanțare POR vizează: modernizarea şi reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanțicreșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigură
conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene
legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum
național modernizat) cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu
statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de
sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației; construirea/ modernizarea/
reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii directe la
autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;
construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.
 realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee
pietonale și piste pentru biciclişti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica
verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
 realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții
meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) –
inundații, viscol etc.
Chiar dacă nu sunt proiecte mari de infrastructură care sunt finanțate prin Programul Operațional
Infrastructură Mare, obiectivele strategice incluse în această strategie asigură mobilitatea prin
conectarea la rețeaua rutieră și feroviară TEN-T și eficientizarea sistemelor de transport, inclusiv
prin măsuri de reformă.
POR Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public, 3.2. Promovarea
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în
particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor
măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor asigură finanțare pentru acele drumuri străbătute de
transportul în comun.
Prin POR 3.2 se poate asigura finanțare pentru:
 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; modernizarea materialului rulant
electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric
public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; 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; realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători;
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.);
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B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură
necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice);
construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a
infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete
etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în
anumite zone, etc.);
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de
sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management
al traficului; 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). Prin intermediul acestei priorităţi de investiţie, se vor considera eligibile
cheltuielile cu realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte
implementate prin POR 2014 – 2020.

Finanțarea este între 85% și 100% și valoarea unui proiect este de la minim 100.000 euro la
maxim 5 milioane euro.
Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport
public) pot depune proiecte pentru realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de
transport public.
Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submasura 4.3 INVESTIŢII PENTRU
DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE
ŞI SILVICE, sunt sprijinite investițiile în modernizarea și înființarea de drumuri pentru
accesibilizarea pădurilor și în investiţii în infrastructura agricolă de acces.
Realizarea unor astfel de investiții vor asigura accesul la zonele și obiectivele turistice aflate în
zona împădurită, va asigura îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor și va avea un efect
pozitiv prin îmbunătățirea condițiilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, prevenirea și
stingerea incendiilor și pentru exploatarea pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate.
Prin realizarea și implementarea de proiecte finanțate prin PNDR; Submăsura 4.3, componenta
”Infrastructura de acces agricolă” se asigură îmbunătățirea performanței economice a tuturor
fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii
participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole.
Creșterea competitivităţii sectorului agricol se asigură prin îmbunătăţirea accesibilităţii
exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurându-se o bună
aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
Drumurile de exploatație agricolă vor asigura acces la rute alternative/preluarea traficului realizat
de mașinile agricole , și asigură accesul direct la obiective turistice, agroturistice și alți agenți
economici non-agricoli.
De asemenea prin intermediul POR Axa 5, DMI 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, în vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi
finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:
• demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
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• realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
• amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului.; plantarea/gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
• crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
• Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,
grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene (cu condiția ca suprafața cumulată a
acestora să nu depașească 10% din suprafața totală a spațiului verde si numai pe baza unei
documentații de urbanism, conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și
administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare);
• instalare Wi-Fi în spațiile publice;
• sisteme de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect
• dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
împrejmuire etc);
• modernizarea străzilor urbane care conduc in mod direct la terenul supus intervenției (Străzile
urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și în limita de maxim 15%
din valoarea a cheltuielilor eligibile finanțate prin proiect.)
• înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investitiei.
• Realizare sistem de irigații /sistem de iluminat

Măsura 1.1.1:Asigurarea mobilității în interiorul oraşului se va implementa prin acțiuni de
tipul: reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, parcări, sisteme de management și
monitorizare a traficului, extinderea și modernizarea sistemului de transport în comun, inclusiv cu
dotarea cu noi mijloace de transport, amenajarea de piste de biciclete, etc. Este necesară
elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, PMUD, în conformitate cu Ghidul
Jaspers din februarie 2015 privind Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (finanțat
prin POR 3.2).
Una dintre principalele caracteristici ale planurilor de mobilitate urbană este nevoia de a asigura și
proteja spațiile publice pentru locuitorii unui oraș.
PMUD este structurat astfel:
Partea 1
1. Introducere
1.1. Scopul și rolul documentației;
1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială;
1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale;
1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru natural din
documentele de planificare ale UAT
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2. Analiza situaţiei existente
2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a activităților
economice
2.2. Reţeaua majoră de circulații
2.3. Transport public
2.4. Transport de marfă
2.5. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu
mobilitate redusă)
2.6. Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de
transport, signalistică)
2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone
logistice,poli ocazionali de atractie/generare de trafic, zone intermodale-gări, aerogări,
etc)
3. Evaluarea impactului actual al mobilității
3.1. Impactul asupra elementelor de mediu
3.2. Siguranța în trafic și impactul asupra cadrului social
3.3. Nivel de accesibilitate si tendințe de dezvoltare
3.4. Capacitate de transport
4. Dezvoltarea si calibrarea modelului de transport urban multimodal
4.1 Generare și atragere deplasări
4.2 Distribuție între zone
4.3 Distribuție între modurile de transport
4.4 Afectare pe rețea
Partea 2
5. Obiective si directii de actiune
5.1. La scara periurbană/metropolitană
5.2. La scara localitaţilor
5.3. La nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate
6. Scenarii de mobilitate pe baza modelului de trafic
6.1. Scenariu de mobilitate la scara periurbană/metropolitană
6.2. Scenariu de mobilitate la scara localităţii
6.3. Scenariu de mobilitate la nivelul cartierelor /ariilor cu nivel ridicat de complexitate
Partea 3
7.
Planul de actiune
a) Interventii majore asupra infrastructurii de circulaţii
b) Transport public
c) Transport de marfă
d) Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane cu
mobilitate redusă)
e) Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport,
signalistică)
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f) Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice,poli
ocazionali de atractie/generare de trafic, zone intermodale-gări, aerogări, etc)
g) Structura intermodală și operaţiuni urbanistice necesare
8. Monitorizarea implemenentării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
Măsura 1.1.2 Asigurarea mobilităţii între oraş şi localităţile învecinate se va implementa prin
acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea sistemului de transport în comun și interurban,
inclusiv cu dotarea cu noi mijloace de transport dar și cu drumuri forestiere și/sau de acces la
fermele agricole,etc. Asigurarea de locuri de parcare, în special în zona de tranzit Str. MareTohanul Vechi, dar și în centrul orașului, este necesară chiar dacă abia se finalizează parcarea din
zona Casei de Cultură.
c. Proiecte propuse Măsura 1.1.1. Asigurarea mobilității în interiorul oraşului







Modernizarea și dezvoltarea tuturor drumurilor locale.
Realizarea Planului de Mobilitate Urbană
Construirea unei șosele de centură care să scoată traficul greu din oraș.
Construirea de locuri de parcare in cartierele orașului.
Realizarea unei zone pietonale, de promenadă și comercială, în centru orașului Zărnești.
Modernizarea serviciului de transport public local prin achiziția de mijloace de transport noi,
eficiente energetic

d. Proiecte propuse Măsura 1.1.2.
 Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor forestiere pentru accesibilizarea
pădurilor.
 Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor de acces agricol
 Asfaltarea drumului Zărnești – Plaiul Foii DC 50A
 Asfaltarea în colaborare cu Consiliul Județean a drumul Zărnești-Predeluț.
 Extinderea rețelei de transport public local către satele și comunele limitrofe orașului
Zărnești

Obiectiv specific 1.2. Îmbunătățirea serviciilor de utilități publice.
a. Justificare

Conform obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru, precum şi termenelor
asumate prin Tratatul de Aderare, autorităţile naţionale trebuie să asigure epurarea apelor uzate
urbane în aglomerările cu peste 10.000 l.e. până la 22 decembrie 2015 şi colectarea și epurarea
apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2000 de locuitori echivalenţi până la 22 decembrie
2018. Totodată, România trebuie să asigure conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea
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apei destinate consumului uman, prin care se impune asigurarea calităţii apei distribuite în sisteme
centralizate, cu termen de conformare 22 decembrie 2015.
Dezvoltarea serviciilor de utilități publice este importantă atât pentru comunitatea locală cât și
pentru zonele peri-urbane, știut fiind acestea au acces mai bun la sisteme de apă şi canalizare
(efectul polarizator al orașelor, care practic permite comunităţilor învecinate să se bucure de
propria lor prosperitate). Investițiile în infrastructura de utilități publice trebuie să pună în balanță
cu atenție costurile de operare și mentenanță pe întreaga durată a investiției. În plus, pe lângă
investiţile în infrastructură nouă, este de asemenea important ca infrastructura existentă să fie
reabilitată. Multe regiuni au avut reţele mai vaste de infrastructură, dar în anii de tranziţie aceste
reţele fie s-au diminuat, fie s-au deteriorat și necesită în continuare investiții.
Dezvoltarea de noi cartiere rezidențiale, care a început prin construirea de locuințe pentru tineri în
zona Musceluț, va fi neatractivă pentru locuitorii orașului care doresc o locuință nouă, cu atât mai
puțin pentru cadre de specialitate, medici, profesori, sau eventual noi investitori, datorită lipsei de
utilități. O altă realitate cu conotații negative sete și faptul că rețelele de utilități se află la
suprafață, primul proiect de introducere a retelelor de distribuție a energiei electrice și de
comunicatii, a rețelei de distributie a gazului metan in subteran se va finaliza în acest an (2016) și
vizează strada Mitropolit Ion Metianu.

b. Posibilităţi de finanţare

Obiectivul și acțiunile propuse sunt acord cu obiectivele specifice ale Programelor Operaționale,
și finanțate prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, CLLD Acțiuni integrate prin:
crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone
pietonale și comerciale, etc.); crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate,
terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.).
Cele 2 mari proiecte finanțate prin POIM : ” Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă
uzată în judeţul Brașov” și ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţele Sibiu şi Brasov” programate a se finaliza în trim IV 2018 nu au inclus și orașul Zărnești.
Din Fondul de mediu, prin” Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare si stații de epurare”, se pot finanța proiecte privind
infrastructura de utilități.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin intermediul Companiei
Naționale de Investiții (CNI) derulează o serie de programe de investiții, printre care și proiectul
denumit Sistem integrat.
Prin acest proiect, cu respectarea unor condiții stricte și o cofinanțare din parte a Unităților
Administrativ Teritoriale de cca 30%, se pot finanța următoarele:
• Reabilitarea/extinderea/construirea de noi rețele de distribuție a apei potabile;
• Reabilitarea/construirea de stații de tratare a apei potabile și/sau a surselor de apă potabilă;
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• Reabilitarea/extinderea/construirea de noi rețele de canalizare;
• Reabilitarea/construirea de stații de epurare a apelor uzate.
În prezent se actualizează Planul Urbanistic General in scopul:
• stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si
dezvoltare urbanistica a localitatii.
• utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
• precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati
geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);
• evidentierii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in
folosul comunitatii;
• cresterii calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviiciilor;
• fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;
• asigurarii suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si
autorizatiilor de construire;
• corelarii intereselor collective cu cele individuale in ocuparea spatiului;
Schema de sprijin a proiectelor de valorificare a resurselor regenerabile de energie,
implementată prin intermediul certificatelor verzi, la care s-au adăugat alte surse de finanțare
(Fondul de Mediu și FEDR, prin POS CCE) au determinat o creştere substanţială a capacităţilor de
producere a energiei din surse eoliene şi solare. Prin compararea rezultatelor privind capacităţile
instalate la sfârşitul anului 2013 din surse regenerabile, atât pentru producerea energiei electrice,
cât şi pentru căldură (surse ANRE şi ANRSC), cu ţintele asumate pentru 2020, a rezultat
următoarea situaţie:
-Surse eoliene: instalaţi 2.459 MWe faţă de o ţintă de 4.000 MWe;
-Surse solare: instalaţi 740 MWe faţă de o ţintă de 260 MWe;
-Surse microhidro: instalaţi 505 MWe faţă de o ţintă de 729 MWe; decalaj prognozat 224 MWe
sau 31%.
-Surse biomasă (electric): instalaţi 53 MWe faţă de o ţintă de 600 MWe; decalaj prognozat 547
MWe sau 92%.
-Surse geotermal (căldură): instalaţi 40 MWt faţă de o ţintă de 120 MWt; decalaj prognozat 80
MWt sau 66%.
-Surse biomasă (căldură): sunt instalaţi 52 MWt faţă de o ţintă de 500 MWt; decalaj prognozat
448 MWt sau 89%.
Întrucât proiectele de microhidrocentrale au un impact negativ asupra mediului, acestea nu vor fi
promovate prin POIM.
În vederea atingerii obiectivului de 24% în 2020, asumat de România în contextul Strategiei
Europa 2020, valorificarea unor resurse energetice regenerabile precum biomasa forestieră se
poate realiza atât prin producerea de energie electrică în centralele de cogenerare distribuite, cât şi
prin utilizarea eficientă a biomasei/biogazului pentru producerea energiei termice pentru clădiri
rezidenţiale sau publice. Astfel prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa
prioritară 6, prioritatea de investiții 6.1 Promovarea producerii și distribuției de energie derivate
din surse regenerabile sunt sprijinite următoarele acțiuni:
-Pentru sistemele centralizate, se are în vedere realizarea alimentării cu căldură din cazane de apă
fierbinte pe bază de biomasă. Conform PNAER, se estimează ca cca. 15%, respectiv cca. 200
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MW, din puterea care trebuie instalată pentru menţinerea capacităţii de alimentare cu căldură a
consumatorilor racordaţi la sistemele centralizate (în condiţiile casării unor grupuri care şi-au
depăşit durata normată de viaţă) vor funcţiona pe bază de biomasă, prin noile tehnologii de
cogenerare cu turbine cu gaze în ciclu combinat sau cu recuperare de căldură.
-Pentru energia termică produsă din biomasă/biogaz, se au în vedere proiecte integrate care să
asigure distribuţia cât mai aproape de cosumator, inclusiv prin finanţarea dezvoltării/modernizării
reţelei de distribuţie a energiei termice pentru facilitarea evacuării căldurii.
-Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice,
în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării
SEN
Un obstacol major privind valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea de energie
electrică îl reprezintă dificultăţile de preluare în SEN aenergiei suplimentare produse prin
valorificarea resurselor regenerabile de energie. Acest obstacol este atât de natură tehnică, cât şi
economică. În majoritatea cazurilor, centralele care produc energie electrică prin valorificarea
resurselor regenerabile de energie sunt amplasate în zone cu o densitate scăzută de reţele, în areale
nelocuite sau la marginea aşezărilor urbane. Se au în vedere investiţii ale distribuitorilor în lucrări
de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice
necesare racordării centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor
regenerabile, precum şi modernizări de staţii/linii existente pentru întărirea reţelei electrice, care
conduc la reducerea consumului tehnologic propriu şi îmbunătăţirea parametrilor de calitate a
energiei distribuite în zonă, creşterea gradului de continuitate în alimentare.
În cadrul acestei acţiuni vor fi finanţate cu prioritate proiectele vizând conectarea capacităților de
producție suplimentare dezvoltate prin POS CCE 2007-2013 la rețeaua de distribuţie.
Acest tip de acţiune este dedicat beneficiarilor, din regiunile mai puțin dezvoltate ale României,
care produc energie utilizând resurse regenerabile în vederea furnizării acesteia spre
comercializare sau în sistem centralizat / consum propriu al UAT, pentru energie termică.
Acţiunile sunt dedicate următoarelor tipuri de beneficiari:
Producţie
• Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de
energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
• Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.
Distribuţie
• Operatori de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din
resurse regenerabile de energie

Măsura 1.2.1 Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la reţelele de apă şi
canalizare se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea sistemelor de apă și
apă uzată, creșterea gradului de contorizare, etc
Măsura 1.2.2 Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la reţelele de energie
electrică și termică se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea rețelei de
distribuție a energiei electrice, inclusiv a rețelei de iluminat public și creșterea eficienței energetice
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a acesteia, modernizarea rețelei de distribuție a energiei termice, etc. Vor fi de asemenea sprijinite
inițiativele private în domeniul energiei regenerabile.
Măsura 1.2.3-Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la reţelele de gaze
naturale se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea reţelei de alimentare
cu gaze naturale
c. Proiecte propuse Măsura 1.2.1. Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la
reţelele de apă şi canalizare
 Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare, astfel încât să se ajungă la o acoperire de
100% , funcționale
 Extinderea rețelelor de utilități în zona rezidențială a familiilor tinere, Muscel
 Reactualizarea planului urbanistic general
d. Proiecte propuse Măsura 1.2.2. Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la
reţelele de energie electrică și termică
 Introducerea de surse alternative pentru producerea energiei electrice
e. Proiecte propuse Măsura 1.2.3. Asigurarea accesului tuturor locuitorilor comunității la
reţelele de gaze natural
 Extinderea și modernizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale

PRIORITATEA II
CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII AREALULUI PENTRU LOCUITORI ŞI TURIŞTI
Detalierea obiectivelor specifice:
Obiectivul specific 2.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice
a.

Justificare

România este în acest moment printre primele țări care a dezvoltat un sistem de recunoaștere a
destinațiilor de ecoturism pe baza Standardului European de Ecoturism (EETLS), primul sistem
recunoscut la nivel global de Consiliul Mondial pentru Turism Durabil (GSTC) în septembie
2012, iar calitatea serviciilor și destinațiilor în ecoturism se raportează deja la acesta. Lansarea
oficială a criteriilor s-a făcut în cadrul Conferinţei Naţionale de Ecoturism, organizată de Asociaţia
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de Ecoturism din România, în luna noiembrie 2012, printre destinaţíile înscrise pentru evaluare
fiind și Oraşul Zărneşti prin Primăria oraşului Zărneşti.
Orașul Zărnești se află pe Lista zonelor cu destinații eco-turistice la nivel national, prin
Masivul Piatra Craiului, cu o suprafață de 35.065.441,09 mp din totalul de 147.813.324 mp,
respectiv 23,72%, alături de comunele argeșene Dâmbrovicioara, Dragoslavele, Rucăr și comunele
brașovene Bran, Fundata și Moeciu.
Orașul deține titlul de DESTINAȚIE ECOTURISTICĂ ,titlu acordat în cadrul Proiectului Pilot
”Desemnarea Destinațiilor Ecoturistice”, derulat de autoritatea Națională pentru Turism în
colaborare cu ministerul Mediului și SchimbărilorClimatice,asociația de Ecoturism și
InstitutulNațional de Cercetare-Dezvoltare în turism,în perioada 2013-2014.
De asemenea pe raza orașului Zărnești se află siturile arheologice Munții Făgăraș ROSCI0122
cu o suprafață de 34,91 km, Piatra Craiului ROSCI0194 34,69 km, Râul Târgului Argesel – Râușor, ROSCI0381 8328,20 mp.
Prin înscrierea sa ca destinație ecoturistică, orașul Zărnești a făcut primul pas în atestarea sa ca
stațiune turistică la nivel național, pentru care va face demersurile necesare în următoarea
perioadă, fapt ce îi aduce următoarele beneficiii:
-mediatizarea la decernarea diplomei de destinație ecoturistică
-realizarea de materiale de promovare a destinației ecoturistice
-participarea la Târgurile Naționale de Tursim ale României de la Romexpo în cadrul standului
Ministerului Turismului.
Existența ariei protejate Piatra Craiului și asigurarea accesibilității la rezervația naturală
sunt insuficiente pentru ca o zonă să fie declarată destinație ecoturistică. Pentru aceasta este
necesar ca în zonă să existe un nivel minim de oferte de servicii turistice, dintre care amintim:
existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, a căror capacitate totală să fie
de minimum 50 de locuri; existenţa unor structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de
mici dimensiuni (maximum 15 camere/spaţiu de cazare); existenţa unui plan care va determina
realizarea unei reţele de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare care să implementeaze
un sistem de bune practici în ecoturism (de exemplu Eticheta ecologică europeană, sistemul
EcoRomania etc.); existenţa unor programe turistice majoritar bazate pe natură; existenţa unor
structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie, de preferinţă cu meniuri bazate pe
produse locale şi în măsura posibilităţilor produsele pot fi obţinute în sistemul agriculturii
ecologice; existenţa unei reţele de trasee turistice pentru diverse categorii de vizitatori; existenţa
unor servicii de salvare pentru turişti specifice destinaţiei, organizate conform legislaţiei în
vigoare. De asemenea este necesară și amenajarea zonelor de recreere, fapt ce va avea menirea să
crească gradul de atractivitate a oraşului şi să ducă la dezvoltarea zonelor adiacente. Pe lângă
realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina și a unui parc de aventură,
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, sau construirea unui hangar pe Aerodromul
Zărnești, sunt oportune și proiecte care vizează revitalizarea sălilor de cinema, 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), organizare de tabere de
sculptură cu posibilitatea de realizare de muzee în aer liber.
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Referitor la patrimoniul cultural, acest ansamblu de resurse moştenite din trecut care sunt o
reflexie şi expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor în continuă evoluţie,
include toate aspectele mediului înconjurător ce rezultă din interacţiunea între oameni şi locuri dea lungul timpului. (Convenţia Cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro,
2005). În acest sens sunt avute în vedere aspecte materiale şi imateriale, cum ar fi monumentele
istorice (monumente, ansambluri şi situri arheologice, de arhitectură, monumente de for public,
monumente memoriale-funerare), muzee şi colecţii publice, manifestări şi meşteşuguri tradiţionale
etc. Se asigură o protecţie adecvată a siturilor istorice şi arheologice, dar şi a celorlalte elemente
de patrimoniu cultural identificate şi nu se împiedică accesul rezidenţilor la acestea. Inventarierea
meșteșugurilor tradiționale și sprijinirea dezvoltării inclusive a unor întreprinderi sociale cu acest
obiect de activitate este oportună, fără o sprijinire din partea autorităților astefel de activități
tradiționale pot să dispară.

b.

Programe de finanţare

Pentru implementarea de proiecte prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 7:
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, DMI 7.1- Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în
declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice se
asigură finanțare pentru proiecte care vizează:
• crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente,
• amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi
• crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
• dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
• activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
În situația în care se va obține înscrierea orașului în Lista destinațiilor turistice realizată în
conformitate cu prevederile legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice, se va putea obține finanțare pentru proiectele aferente
obiectivului specific privind dezvoltarea turismului prin POR Axa 7.
Anual, prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC
SAU SOCIAL derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A, se pot
finanța proiecte care vizează creșterea atractivității zonei,astfel:
 Subprogramul Săli de sport;
 Subprogramul Bazine de înot;
 Subprogramul Complexuri sportive;
 Subprogramul Aşezăminte culturale;
 Subprogramul Instituţii de învăţământ superior de stat;
 Subprogramul Patinoare artificiale;
 Subprogramul Unităţi sanitare din mediul urban;
 Subprogramul Săli de cinema;
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Subprogramul Lucrări în primă urgenţă;
 Subprogramul Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate.
În cadrul programului se pot realiza şi alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcţiilor care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, în condiţiile legii. Precizăm căsuma alocatăîn anul 2015 pentru acest Program a fost de
695,75 milioane lei.
Prin subprogramul Săli de sport se pot realiza după proiecte pilot, în funcţie de necesităţile
fiecărei comunităţi următoarele:
 sală de educaţie fizică şcolară;
 sală de gimastică;
 sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi
150 de locuri pentru spectatori;
 sală de sport cu tribună 180 de locuri.
 se pot finaliza lucrări de construire a unor structuri de săli de sport anterior începute însă
neterminate şi lucrări de reabilitare şi consolidare pentru sălile de sport existente
Prin subprogramul Bazine de înot -se pot realiza după proiecte pilot bazine noi de trei tipuri:
 bazin didactic de înot;
 bazin de polo (inclusiv un bazin didactic pentru antrenamente);
 bazin olimpic (cu 10 culoare şi un bazin didactic pentru antrenamente).
Subprogramul Complexuri sportive prevede construirea de noi complexuri sportive, finalizarea
structurilor începute precum şi reabilitarea celor existente cu rol în asigurarea desfăşurării
activităţilor sportive în spaţii corespunzătoare şi special amenajate, în vederea dezvoltării
armonioase a individului şi a pregătirii echipelor sportive în scopul obţinerii unor rezultate
sportive superioare.
Prin complexuri sportive se înțeleg spaţiile şi terenurile special amenajate pe care se pot desfăşura
activităţi sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe.
Se are în vedere realizarea de spaţii şi terenuri special amenajate pe care se pot desfăşura activităţi
sportive şi de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activităţi conexe care facilitează
desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor sportive.
Subprogramul Aşezăminte culturale urmăreşte creşterea calităţii vieţii culturale în mediul rural
şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale şi prin diversificarea ofertei
culturale.
Prin aşezăminte culturale se înțeleg imobilele în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural,
de informare şi de educaţie permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură,
universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale şi altele asemenea.
Prin intermediul programului se pot realiza urmatoarele tipuri de lucrări:
 reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban şi
mediul rural;
 finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi
mic urban;
 construirea şi dotarea sediilor pentru aşezăminte culturale, din mediul rural şi mic urban.
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Subprogramul Patinoare artificiale
Obiectivul subprogramului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor
începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente.
Prin patinoare artificiale se înțeleg patinoare artificiale pentru competiţii naţionale şi
internaţionale, precum şi patinoare artificiale de agrement.
Subprogramul Săli de cinema- prin săli de cinema se înțeleg spaţiile destinate proiecţiei
cinematografice.
Pentru obiectivele de interes local prin POR 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural se poate obține finanțare pentru restaurarea,
consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, respectiv:
• 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;
 Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de
patrimoniu restaurat
Obiectivul de patrimoniu trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice.
Valoarea maximă a proiectului privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural este de 5 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de
100.000 euro, finanțarea fiind acordată pentru restaurarea, consolidarea clădirii și pentru achiziția
de dotări, mobilier, dar și pentru promovarea turistică a obiectivului de patrimoniu.
Prin Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului,
program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de
Afaceri se are în vedere stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a
întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau
organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi
în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu
specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi
servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
În cadrul a 8 targuri regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii
(meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile
legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul
propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru
artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor
- covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri –
sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi
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decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea
măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea
articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier
de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc. Atelierele de lucru
menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte
modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final. Pot beneficia de prevederile
Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor
Legii nr.346/2004respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile
cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice
în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile
profesionale sau fundaţiile.
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, direct şi/sau pe bază
de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, din bugetul
alocat desfăşurării activităţilor specifice programului suportă următoarele: editare/multiplicare de
broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului,
elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol,
cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul beneficiarilor
precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor. Așadar beneficiarii selectați au
asigurată participarea gratuită la târg, decontarea cheltuielilor de transport (pentru beneficiari şi
pentru produsele acestora), cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării
evenimentului, etc.

Măsura 2.1.1 Construirea și reabilitarea căilor de acces şi marcarea traseelor turistice si a
unităţilor de cazare şi servire a mesei se va implementa prin acțiuni de extindere și modernizare
a căilor de acces către obiectivele turistice și achizitționarea de noi mijloace de transport precum și
construirea unui hangar pe aerodromul Zărnești

Măsura 2.1.2 Valorificarea patrimoniului natural, antropic și cultural şi promovarea
turismului se va implementa prin acțiuni de realizare a unor pârtii de schi cu facilitățile aferente
în zona Brebina.

Măsura 2.1.3 Asigurararea accesului la facilităţi de recreere pentru localnici şi turişti se va
implementa prin construcția unei zone pietonale de promenadă și comerciale în centrul orașului,
realizarea a 40 de km de trasee de biciclete, construirea unui complex sportiv/de agrement care să
includă și un ștrand, modernizarea serviciului Salvamont.
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Măsura 2.1.4 Promovarea şi asigurarea accesului la cultură se va implementa prin acțiuni de
promovare a evenimentelor culturale și prin reanimarea mesteșugurilor specific zonei,
consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu,
revitalizarea sălilor de cinema, 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), organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare
de muzee în aer liber

Proiecte propuse Măsura 2.1.1. Construirea și reabilitarea căilor de acces şi marcarea
traseelor turistice si a unităţilor de cazare şi servire a mesei

a.

 Construcția unui hangar pe Aerodromul Zărnești
 Reabilitarea căilor de acces către punctele de atracție turistică.
 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.

Proiecte propuse Măsura 2.1.2. Valorificarea patrimoniului natural, antropic și
cultural şi promovarea turismului

b.

 Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina.

Proiecte propuse Măsura 2.1.3 Asigurararea accesului la facilităţi de recreere pentru
localnici şi turişti

c.

 Realizarea a 40 de km de trasee de biciclete.
 Construirea unui complex sportiv/de agrement




d.

Dezvoltarea și modernizarea Seviciului Salvamont, inclusiv asigurarea de echipament
Construirea de noi posturi Salvamont moderne și reabilitarea/modernizarea și dotarea postului
Salvamont de la Plaiul Foii.

Proiecte propuse Măsura 2.1.4. Promovarea şi asigurarea accesului la cultură
 Promovarea evenimentelor culturale “Floarea de colţ”- zilele oraşului Zărneşti, festivalul
de muzică pentru copii şi tineri “Ecoul Pietrei Craiului” etc
 Reanimarea meșteșugurilor specifice zonei
 Inventarierea si reanimarea mesteșugurilor specific zonei
 Consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu
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 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)
 Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare de muzee în aer liber

Obiectivul specific 2.2. Promovarea punctelor de atracţie turistică

a) Justificare

Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) aloca în anul 2015 aproape 8 milioane euro din
fonduri europene pentru publicitatea outdoor şi pentru participarea la târgurile de turism din afara
ţării, sumele bugetate de Guvern în acelaşi scop însumând 110.000 euro (508.000 lei).
Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Turismului afirmă, că aproape nici o activitate din lume ,, nu
are nevoie de o promovare mai activă, mai ingenioasă şi mai agresivă ca turismul’’. acest lucru se
explică datorită faptului că industria ospitalităţii se adresează aproape unui miliard de beneficiari,
care trebuie să afle totul şi la timp despre oferta sa.
Strategia de promovare a turismului din ţara noastră se structurează în opinia Lector univ.dr.
Constanţa ENEA, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
Târgul-Jiu pe trei niveluri:
I. Strategia de promovare la nivel naţional este elaborată şi aplicată, în principal, de Ministerul
Turismului, având ca obiectiv central promovarea produselor turistice româneşti atât pe piaţa
internă, cât şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice birourilor de promovare şi informare
turistică din ţară şi străinătate. Programul Naţional de Marketing şi Promovare elaborat şi aplicat
anual de Autoritatea Națională pentru Turism urmăreşte promovarea României ca destinaţie de
vacanţe şi călătorii pe piaţa turistică internă şi internaţională. In afara ministerului de resort, la
realizarea promovării produselor turistice româneşti îşi aduc contribuţia şi Asociaţia Naţională a
Agenţiilor de Turism din România, Asociaţia Naţională a hotelierilor din România, Asociaţia
Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural, Asociaţia Cabanierilor din România, S.N.C.F.R.,
companiile aeriene (Tarom, Romavia).
II. Rolul conceperii şi punerii în practică a strategiei de promovare la nivel zonal revine
asociaţiilor de promovare regionale recent înfiinţate în ţara noastră.
III. La nivel micro, fiecare agent economic din industria ospitalităţii îşi stabileşte în mod
individual propriile politici de promovare a ofertei turistice. Firmele turistice mici din România nu
deţin resurse financiare substanţiale pentru susţinerea propriei imagini.
Populaţia României este supusă din ce în ce mai mult unei presiuni publicitare, care se ridică la l012 mii de impulsuri cu caracter publicitar pe zi, în timp ce atenţia unui consumator mediu nu este
capabilă să reţină decât cel mult 100 de asemenea impulsuri pe zi. Percepţia selectivă îi permite
consumatorului român să evite o supradoză de publicitate. Astfel acesta sare de la un canal de
televiziune la altul atunci când apar anunţurile publicitare (fenomenul de zapping).
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Conform opiniei marketerilor de la agenţia Marshal Turism, …. ”pentru a avea şanse să fie
remarcată, o firmă turistică autohtonă trebuie:
 să fie din ce în ce mai creativă şi spectaculoasă;
 să se limiteze la un mesaj publicitar esenţial;
 să se repete anunţul neîncetat, cu consecvenţă.
De asemenea, în turism, mesajul publicitar este indicat să fie însoţit de o fotografie de calitate,
reprodusă corespunzător din punct de vedere grafic. În asemenea condiţii are o valoare înzecită
faţă de cel mai bun text posibil (oricât ar excela acesta în superlative, în descrieri de „colţuri de
rai").
Marketerii din domeniul turismului trebuie să ţină cont şi de următoarele aspecte:
 nu mărimea anunţului publicitar sporeşte încrederea consumatorului potenţial, ci
continuitatea;
 trebuie ales un anumit format al mesajului publicitar care să fie apoi păstrat pentru
consolidarea imaginii firmei turistice;
 trebuie repetat de câte ori se poate numele unităţii turistice, fără a exagera însă;
 o ilustraţie de calitate face mai mult decât un discurs lung;
 în urma receptării mesajului publicitar, audienta ţintă trebuie să reţină agenţia de turism,
ţara, staţiunea şi tipul de program turistic promovat;
 anunţul publicitar trebuie să aibă un stil unic pentru a atrage atenţia.
Având în vedere și faptul că activitatea de turism reprezintă a doua mare ramură din domeniul
serviciilor, după comerț, în ceea ce privește efectele economice, este necesară și din punct de
vedere economic includerea în strategie a proiectelor de promovare.

b) Surse de finanțare

Prin înscrierea sa ca destinație ecoturistică, orașul Zărnești a făcut primul pas în atestarea sa ca
stațiune turistică la nivel național, pentru care va face demersurile necesare în următoarea
perioadă, fapt ce îi aduce următoarele beneficiii:
-mediatizarea la decernarea diplomei de destinație ecoturistică
-realizarea de materiale de promovare a destinației ecoturistice
-participarea la Târgurile Naționale de Tursim ale României de la Romexpo în cadrul standului
Ministerului Turismului.
Finațarea acțiunilor de promovare se va realiza și de la bugetul local până la desemnarea
orașului ca stațiune turistică, din acel moment proiectele de promovare vor putea fi finațate și
prin POR, 7.1. Promovarea realizată de Administrația Parcului Național Piatra Craiului
(subunitate cu personalitate juridica a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, coordonată de
Serviciul de Arii Protejate din cadrul RNP Romsilva, care are în coordonare înca 23 de parcuri
naționale și naturale din România) în cadrul unor proiecte finanțate prin POS Mediu: SMIS
36865(ghid tematic cu trasee de vizitare, ghid cu speciile și habitatele de interes comunitar, 12
tipuri de pliante individuale pentru diferite specii și habitate din zona Parcului Piatra Craiului,
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insigne, pliante, film documentar) va avea un impact potențator al acțiunilor de promovare
realizate de către Orașul Zărnești.

Măsura 2.2.1 Promovarea punctelor de atracţie turistică se va implementa prin acțiuni
integrate cu Autoritatea Națională pentru Turism și prin găsirea brandului distinct de promovare.
Prin prezenta strategie se propune brandul ”Zărnești- destinația ta ecoturistică”, ceea ce nu
limitează Autoritatea publică de a căuta un alt slogan, chiar în paralel cu consultarea publică a
prezentei strategii. Obiectivele de interes local și național vor fi promovate digital prin intermediul
proiectelor de pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice
care se finanțează prin Programul Operațional Regional, 5.1-Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, suma alocată strict pentru promovare
în cadrul proiectelor de reabilitare/consolidare/dotare care pot ajunge până la 5 milioane euro,
fiind limitată la 5.000 euro pentru fiecare obiectiv de patrimoniu.
Prin intermediul Ministerului Turismului, se vor produce materiale publicitare, de ex. ghiduri
turistice, oportunitate pe care o oferă faptul că orașul este declarat destinație ecoturistică.
Administrația Piatra Craiului.
O publicitate eficientă și aplicată se va realiza de către Primăria Zărnești prin intermediul site-ului
www.primaria-zarnesti.ro unde se vor putea publica: sloganul de promovare, informații privind
noul centru de informare turistică, informații privind obiectivele turistice Parcul Național Piatra
Craiului, Rezervația de urși LiBearty, Biserica Sfântul Nicolae, etc.

Măsura 2.2.2 Promovarea tradiţiilor şi produselor locale se va implementa prin intermediul
site-ului www.primaria-zarnesti.ro unde se vor publica informații privind organizarea
evenimentelor culturale locale și a obiectivelor turistice. De asemenea se va continua activitatea de
semnalizare corespunzătoare la nivelul orașului a obiectivelor turistice, a locurilor de cazare și
unităților de servire a mesei.

c.

Proiecte propuse Măsura 2.2.1. Promovarea punctelor de atracţie turistică



d.

Practicarea unui sistem unitar de promovare la nivel local, național și internațional.
Producția de materiale promoționale tipărite cu informații despre obiectivele turistice:
Parcul Național Piatra Craiului, Rezervația de urși LiBearty, Biserica Sfântul Nicolae,
etc.

Proiecte propuse Măsura 2.2.2 Promovarea tradiţiilor şi produselor locale


Promovarea evenimentelor culturale locale și a obiectivelor turistice prin intermediul
internetului.
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Semnalizarea corespunzătoare la nivelul orașului a obiectivelor turistice, a locurilor de
cazare și unităților de servire a mesei.

Obiectivul specific 2.3. Asigurarea managementului durabil al mediului

a. Justificare

Activităţile turistice trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la ariile
naturale protejate, respectiv Planul de Management şi reglementările care permit sau interzic
anumite tipuri de activităţi de agrement în ariile protejate.
Managementul mediului reprezintă metoda prin care se organizează activităţile umane care
afectează mediul, în vederea maximizării bunăstării sociale şi pentru a preveni şi micşora
posibilele efecte generate asupra mediului, prin tratarea cauzelor generatoare. Problemele
mediului nu pot fi privite în izolare, ci trebuie abordate împreună cu cele de dezvoltare, luând în
considerare importanţa esenţială a menţinerii unui echilibru adecvat între dezvoltarea economică,
creşterea demografică, utilizarea raţională a resurselor naturale, protecţia şi conservarea mediului.
Protecţia şi conservarea potenţialului turistic presupune asigurarea unui cadru juridicoadministrativ de desfăşurare, organizare administrativă, resurse economice, suport legislativ,
eficient şi o sustinută activitate de educaţie cetăţenească.
Măsurile ce se impun pe linia protecţiei potenţialului turistic şi a prevenirii degradărilor lui
urmăresc, în principal, exploatarea ştiinţifică şi raţională a resurselor turistice, astfel încât rata de
exploatare a acestora să nu depăşească rata lor de reciclare şi regenerare, iar intensitatea relaţiilor
directe sau indirecte a turismului cu factorii de mediu să nu depăşească limitele capacităţii de
suport a acestora, analizarea relaţiei dintre activitatea de turism şi activităţile economice poluante
în vederea prevenirii degradărilor provocate de factori din alte sectoare de activitate. Trebuiesc
identificate dar și semnalate sursele de poluare şi a acţiunile nocive asupra resurselor turistice, prin
sensibilizarea unităţilor economice a căror activitate poluantă afectează potenţialul turistic. Una
dintre măsurile importante de protejare şi conservare a potenţialului turistic o reprezintă:
amenajarea şi organizarea adecvată şi la un nivel superior, a zonelor, traseelor și obiectivelor
turistice. Se impun amenajări turistice care să nu afecteze mediul prin reducerea zonelor construite
(poteci, marcaje, instalare de scări sau cabluri in porţiuni dificile, amenajarea de puncte de
privelişte, dotări pentru sporturi de iarnă, conservarea pădurilor, replantări de păduri etc.).
Protecţia mediului înconjurător şi a patrimoniului turistic este influenţată în mare măsură şi
de conștiinţa ecologică a populaţiei şi a sentimentului de dragoste şi respect pentru natură și pentru
locurile istorice şi monumentele de artă şi arhitectură create de-a lungul timpului. Aceasta se poate
realiza printr-o susţinută acţiune de educaţie cu privire la mediul şi potentialul turistic, actiune care
trebuie să se facă la nivelul întregii populații rezidente și a turiștilor deopotrivă, prin insuflarea
unei atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor.
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Educatia ecologică pentru ocrotirea naturii şi a potenţialului turistic trebuie facută
permanent pentru toate vârstele și se poate desfăşura prin conferinţe, expuneri, prin radio şi TV,
presă, proiecţii, excursii, asociaţii pentru turism şi ocrotirea naturii etc.
În vederea dezvoltării unui turism durabil, s-au luat în calcul trei obiective principale:
– economic – esențial în identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor
turistice;
– social- deosebit prin permanentizarea populaţiei, creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă, susţinerea practicării unor meserii tradiționale şi atragerea populaţiei în practica
turismului;
– ecologic – important pentru evitarea degradării, a poluării mediului şi asigurarea unei exploatări
echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.
Elaborarea prognozelor şi a planurilor de dezvoltare turistică reprezintă principalul punct de
susținere a strategiei de realizare a unui turism durabil care presupune, între altele:
– conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul unei utilizari continue şi în
perioada viitoare;
– creşterea nivelului de trai al comunităților locale;
– mai buna cunoaştere şi conştientizare, atât de populaţia locală, cât şi de vizitatori, a ideii de
conservare a mediului.
Analizând toate aspectele privind mediul ambient, ca potenţial turistic, se poate stabili că
protecţia şi conservarea lui se realizează în cadrul unei concepţii de ansamblu a dezvoltării
economice a orașului, concepţie situată la acelaşi nvel de importanţă ca şi problemele de
dezvoltare generală a economiei și infrastructurii.

b. Surse de finantare

Din fondul pentru mediu, prin Programul vizând educaţia şi conştientizarea
publicului privind protecţia mediului, se poate obține finanțare pentru acțiuni care vizează
educația și conștientizare publicului privind protecția mediului. Ca beneficiar al acestui program
pot fi ONG-urile , valoarea maximă a finanțării fiind de 1.000.000 lei, asistența nerambursabilă
90%.
Sunt eligibile următoarele cheltuieli (cf. Ordinul 947/2014 ):
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;
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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, sacimenajeri, 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;
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
POR, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, DMI
3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
permite finațarea unor proiecte care să asigure:
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);
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- 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.
Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale:
- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre,
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv
măsuri de consolidare;
- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă
caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea derobinete
cu cap termostatic, etc.
- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară;
achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau
centrale termice pe biomasa, etc.;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri
de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
- implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice:
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei
electrice;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea
lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor și echipamentelor montat montate, lucrari 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.

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;
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- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
POR 3.2. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de
sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al
traficului; 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).

Măsura 2.3.1 Protejarea biodiversităţii, peisajului şi asigurarea calităţii factorilor de mediu
se va implementa prin acțiuni de igienizare a cursului râului Bârsa și înăsprirea sancțiunilor pentru
factorii poluatori, prin realizarea de campanii de conştientizare şi programe de educare pentru
protecția biodiversității pentru localnici, începând cu elevii din școli dar și pentru turiști,
reabilitare şi extindere spaţii verzi, publice şi de agrement si dezvoltarea perdelelor de protecție și
a aliniamentelor stradale pe traseele transportului în comun și împădurirea terenurilor degradate și
neproductive

Măsura 2.3.2 Realizarea unei culturi ecologice şi antreprenoriale la nivel local se va
implementa prin campanii de educare a cetățenilor privind responsabilitatea lor în ceea ce privește
gestionarea deșeurilor, montarea de camere de luat vederi în zonele critice în care în mod regulat
se încalcă regulile de colectare selective, 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, sancţionarea cu prestare de muncă (igienizare / colectare deşeuri) a
celor care nu respectă regulile privind gestionarea deşeurilor dar și prin acțiuni de în mecanizarea
serviciului de salubrizare de la nivelul orașului Zărnești și introducerea transportului public de
călători cu autobuze ecologice (pe bază de biogaz sau alți combustibili ecologici)

Măsura 2.3.3. Creşterea eficienţei energetice şi promovarea energiilor alternative se va
implementa prin proiecte care asigură schimbarea lămpilor clasice de iluminat stradal cu lămpi de
ultimă generație caracterizate printr-un consum scăzut de energie electrică, introducerea unor
corpuri de iluminat alimentate din surse alternative în zonele mai izolate, eficientizarea energetică
a clădirilor publice și a cladirilor rezidentiale de pe raza orașului Zărnești, în functie de acordul și
interesul asociațiilor de proprietari.

Proiecte propuse Măsura 2.3.1 Protejarea biodiversităţii, peisajului şi asigurarea calităţii
factorilor de mediu
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 Igienizarea cursului râului Bârsa și înăsprirea sancțiunilor pentru factorii poluatori.
 Campanii de conştientizare şi programe de educare pentru protecția biodiversității
 Reabilitare şi extindere spaţii verzi, publice şi de agrement si dezvoltarea perdelelor de
protecție și a aliniamentelor stradale
 Împădurirea terenurilor degradate și neproductive, reconversia functională si reutilizarea
terenurilor si sprafețelor abandonate
a. Proiecte propuse Măsura 2.3.2 Realizarea unei
antreprenoriale la nivel local

culturi ecologice şi

 Investiții în mecanizarea serviciului de salubrizare de la nivelul orașului Zărnești.
 Introducerea transportului public de călători cu autobuze ecologice (pe bază de biogaz sau
alți combustibili ecologici)
 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
b. Proiecte propuse Măsura 2.3.3. Creşterea eficienţei energetice şi promovarea
energiilor alternative
 Schimbarea lămpilor clasice de iluminat stradal cu lămpi de ultimă generație caracterizate
printr-un consum scăzut de energie electrică.
 Introducerea unor corpuri de iluminat alimentate din surse alternative în zonele mai izolate
 Eficientizarea energetică a tuturor clădirilor publice
 Eficientizarea energetică a cladirilor rezidentiale de pe raza orașului Zărnești(in functie de
acordul si interesul asociatiilor de proprietari).

PRIORITATEA III
CREȘTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Detalierea obiectivelor specifice:
Obiectiv specific 3.1. Stimularea dezvoltării antreprenoriatului local
a. Justificare
Romania se mentine pe locul 47 in clasamentul celor mai competitive economii din lume,
potrivit raportului anual al Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Elvetia.
Cea mai competitivă economie din lume este SUA, devansând Hong Kong, Singapore, Elveția,
Canada, Luxemburg, Norvegia, Danemarca Suedia și Germania. Conform www.ziare.com, din data
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de 08.12.2015, România a inregistrat cea mai mare creștere economică procentuală din Uniunea
Europeană în trimestrul trei din 2015 comparativ cu precedentele trei luni, conform celei de-a
doua estimari publicate marți (08.12.2015, n.b.) de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Datele Eurostat sunt similare cu estimarile publicate de Institutul Național Statistică (INS), potrivit
carora produsul intern brut al României a crescut in termeni reali cu 1,4% in trimestrul trei din
2015 comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce față de perioada similară a anului trecut
avansul a fost de 3,6% atât pe serie brută cât și pe serie ajustată sezonier.
Comisia Europeana (CE) si-a imbunatățit recent estimarile privind creșterea economică a
Romaniei in 2015 până la 3,5%, față de avansul de 2,8% pe care îl preconiza in luna mai, conform
previziunilor de toamnă publicate de Executivul comunitar Comisia Europeana (CE) și-a
îmbunătățit recent estimarile privind creșterea economică a României în 2015 pană la 3,5%, față
de avansul de 2,8% pe care îl preconiza în luna mai, conform previziunilor de toamnă publicate de
Executivul comunitar. PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 4,1% în 2016 și 3,6%
în 2017, datorită consolidării consumului pe fondul relaxării fiscale (scăderea TVA de la 24% la
20% începând de la 1 ian 2016). De asemenea urmează ca de la 1 mai 2016 salariul minim brut să
crească la 1250 lei/lună.
Creșterea competitivității economice are la bază realizarea de investiții în performanța
economică, eficiența guvernamentală, eficiența mediului de afaceri și infrastructură.
Proiectele care se vor implementa în cadrul acestei priorități nu sunt realizate de Orașul Zărnești,
solicitanții fiind de regulă microîntreprinderile și IMM-urile, persoanele fizice care doresc să
inființeze o afacere, pentru realizarea obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare aceste
proiecte sunt importante, fiind direct legate de nivelul de trai al cetățenilor și fiind influiențate întro foarte mare măsură de educație și sănătate (nivelul de educație și formare profesională și starea
de sănătate a resurselor umane).
Subliniem însă că în luna mai a anului 2014 a fost adoptată Legea nr. 62/2014 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii, care la articolul 19 prevede, printre altele, că autoritățile publice locale și centrale „să
organizeze și să desfășoare, la nivel central şi local, activități de cunoaştere şi de promovare,
inclusiv prin mijloace mass-media, a exemplelor de bune practici în domeniul antreprenoriatului,
etică şi performanță în afaceri, sub forma unor reuniuni specifice – simpozioane, conferințe,
forumuri, expoziții, cluburi de discuție, schimburi de experiență, clasamente şi concursuri cu
premii sau altele asemenea”.

b. Finanțare

Obiectivul și acțiunile propuse sunt în acord cu Programul Operațional Regional Axa
prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, prin care sunt finanțate: 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. Trebuie încurajate să acceseze fonduri nerambursabile toate societățile
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comerciale care au activitate de cercetare-dezvoltare dar și ONG-urile, asociațiile profesionale
care au constituită, fără personalitate juridică dar cu autonomie financiară, o entitate de inovare şi
transfer tehnologic autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată.
Fondurile sunt destinate pentru activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea
entităților de inovare și transfer tehnologic, de la 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 (studii de investiţii
tehnologice, asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de
tehnologii, evaluare tehnologică şi audit tehnologic, veghe tehnologică, informare tehnologică,
asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici, dezvoltarea de
activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme
accentuate cu şomajul, urmărirea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional, transfer
tehnologic şi validare tehnologică, prognoza, evaluare tehnologică, audit tehnologic, analize
statistice şi indicatori ai eficienţei inovării, crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date
specializate, etc) până la crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi
oferta de proprietate intelectuală.
Prin POR Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii, se finanțează construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale; crearea/ modernizare/
extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor
aferente . 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,
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. Pentru IMM-urile din sectoarele competitive identificate în Strategia
Națională de Competitivitate sunt finanțate 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);dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de
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dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor
specifice IMM-urilor beneficiare; susţinerea promovării produselor și a activității pe site-urile
IMM-urilor, cât şi prin susţinerea unor solutii de afaceri inovatoare (introducerea de servicii TIC
într-un proces de afaceri existent, prin achiziţionarea de aplicaţii electronice pentru cataloage
electronice, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică, customer service, aprovizionare
electronică, magazin electronic, piaţa unui terţ, furnizor de servicii cu valoare adăugată pentru
canalele de comerţ electronic, plată electronică, etc.)
Prin POCU, Axa prioritară 3 -Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei
afaceri se asigură atât acordarea de sprijin financiar persoanelor fizice pentru înființarea de
afaceri sub forma de sumă nerambursabilă care poate fi completată de posibilitatea apelării la
produse financiare cât și furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex.
elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor
și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de
exemplu, mentorat), atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. De asemenea se
acordă sprijin IMM-urilor deja înființate (cu un istoric de funcționare până la un an) pentru
a crea noi locuri de muncă, respectiv acordarea de subvenții pentru a crea noi locuri de muncă
în IMM-urile existente și furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță (ex. elaborare planuri de
afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea
afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu,
mentorat) pentru dezvoltarea afacerii.
De asemenea se finanțează acțiuni de Coaching/ formare profesională pentru managerii și
antreprenorii din întreprinderi pentru a-și îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și manageriale;
Outplacementul lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați, realizat cu sprijinul
unor firme de consultanță care furnizează servicii de: orientare în carieră, evaluarea carierei,
întocmirea unui CV şi pregătirea pentru interviu, dezvoltarea de reţele, abilităţi de căutare de
locuri de muncă, inclusiv plasare pe locuri de muncă în contextul restructurării companiilor şi
sectoarelor economice; cât și sprijin pentru îmbunătățirea activității de management al resurselor
umane în companii (ex. practici pentru integrarea/ adaptarea noilor angajați la locul de muncă,
dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor,
programe de formare pentru angajații din departamentele de Resurse Umane, campanii de
conștientizare a angajatorilor despre necesitatea participării angajaților la programe de formare
continua, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și "verzi" în
întreprinderi, practici care să asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc
statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un tratament egal la locul de muncă,
inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici; introducerea unor forme flexibile de ocupare (ex.
muncă la domiciliu, teleworking, program de lucru flexibil etc.), planificare strategică pe termen
lung în companii, care anticipează schimbările etc.
Prin Programul Operațional Competitivitate se finanțează investiții menite să răspundă
nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce
privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura
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subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-se astfel ca un factor
generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și
sustenabilitate.
Alăturarea celor doi vectori – Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul
multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de
specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într-un număr limitat
de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Direcțiile principale de investiții care se pot finanța prin POC Axa Prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și
dezvoltării afacerilor se referă la creșterea cercetării CDI private, cu scopul de a stimula inovarea
la nivelul operatorilor economici, sprijinirea infrastructurilor de CD și a capacității de a dezvolta
centre de excelență, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare și conectate cu
centre de CDI în cadrul unor poli de creștere, precum şi promovarea unui mediu favorabil inovării
în mediul de afaceri, prin dezvoltarea de produse și servicii, transfer tehnologic, crearea de rețele
și clustere.
În acest context, Axa 1 -CDI din POC va sprijini în special prioritățile de specializare inteligentă,
precum și prioritățile cu relevanță publică, mai ales în ceea ce privește apropierea sectorului public
de piață, corelându-se astfel cu intervențiile finanțate la nivel național, mai ale prin Planul
Național de CDI.
Ca și domenii de specializare inteligentă vor fi finanțate proiecte care vizează domeniile:

-nano-tehnologii și materiale avansate.
și de asemenea, CDI pentru Sănătate,
Îndeplinirea obiectivelor generale care asigură competitivitatea economică și îmbunătățirea
nivelului de trai pentru cetățeni se va putea asigura și prin proiectele finanțate prin POC Axa 2
Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă care
vizează 4 domenii principale:
a)e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing ș social media
b) TIC în educație, incluziune, sănătate și cultură
c) e-Comerţ, inovare în TIC
d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.
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Cotele maxime de finanţare:
Tipul întreprinderii :
Cercetare fundamentală
Cercetare industrială
Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu
diseminarea rezultatelor
Dezvoltare experimentală
Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu
diseminarea rezultatelor
Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)
Activități de inovare pentru IMM
Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de
sprijinire a inovării (opțiune)
Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)
Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare
Investiții în clustere de inovare
Activități de exploatare în clustere de inovare
Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în Municipiul
București
Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea
Vest și în județul Ilfov
Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, SudVest Oltenia
Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
Municipiul București
Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
regiunea Vest și în județul Ilfov
Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în
regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia
Activităţi pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare

Mare
100%
50%
65%

Mijlocie
100%
60%
75%

Mică
100%
70%
80%

25%
40%

35%
50%

45%
60%

50%
-

60%
70%
50%
50%
Max. 0,2 milioane EUR per 3 ani

-

15% (2015-17)
10% (2018-20)
35%

50%
50%
50%
55% (București-Ilfov)
65% (celelalte regiuni)
50%
25% (2015-17) 35% (2015-17)
20% (2018-20) 30% (2018-20)
45%
55%

50%

60%

70%

15% (2015-17)
10% (2018-20)

25% (2015-17)
20% (2018-20)

35% (2015-17)
30% (2018-20)

35%

45%

55%

50%

60%

70%

-

-

100% (1)

De asemenea vom beneficia de rezultatele unui proiect strategic care reunește Regiunile
Nord-Vest și Centru (Macroregiunea 1) având ca parteneri instituțiile implicate în programarea
dezvoltării regionale și în cadrul căruia ADR Nord-Vest are rolul de coordonator este BISNet
Transilvania. Acest proiect vizează crearea Rețelei de Susținere a Afacerilor si Inovării pentru
IMM-uri în Transilvania și care urmează să fie racordată la rețeaua European Enterprise Network
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dar și alte rețele europene de acest gen. Rețeaua prezintă elemente inovative, întrucat majoritatea
rețelelor membre ale EEN din Europa au fost create pe structura celor două rețele anterioare de
Centre Releu de Inovare (Innovation Relay Centers) si Centrele EuroInfo (EuroInfor Centers) pe
când partenerii BISNet sunt ADR-uri, universități, un centru de cercetare, un incubator de afaceri
și o bancă. Rețeaua vine în sprijinul IMM-urilor, în special prin servicii de consiliere, punerea în
legatură a ofertei de tehnologie cu cererea din partea intreprinderilor, semnalarea posibilităților de
afaceri prin facilitarea intermedierilor între firme furnizoare, producatoare și de distribuție din
întreaga Europă, acordarea de asistență personalizată, întocmirea de analize a nevoilor
întreprinderilor și studii de piață, realizarea de audite tehnologice, seminarii destinate
întreprinzătorilor pe teme de interes, facilitarea participării la târguri și expoziții, consiliere în
elaborarea de propuneri de proiecte de dezvoltare și a accesului la finantare.
De la bugetul de stat, prin intermediul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și
Programelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Programul pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, se acordă
facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu
răspundere limitată debutantă (SRLD). Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRLD
persoanele fizice care primesc o alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar (10.000 euro)
pentru a realiza INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE (terenuri, construcții sau spaţii
destinate realizării activităţii, mobilier, echipamente tehnologice mașini și utilaje, autoutilitare etc,
INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie, design
industrial, mărci de produse şi servicii, precum și materii prime, mărfuri, servicii de contabilitate
etc.
Tot de la bugetul de stat, AIPPIMM prin Programul naţional multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii, se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de
50.000 lei/beneficiar. Prin program se pot achiziţiona echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru-inclusiv software, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de
produse și servicii achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, achiziţionarea de echipamente IT,
tehnică de calcul mijloace de transport marfă, realizarea unui site pentru prezentarea activităţii
solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate.
De asemenea, prin Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START - pot beneficia de finanțarea de
120.000 lei, max 90% nerambursabili, societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi
mijlocii) care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului, pentru achiziționarea de
echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, inclusiv software, aparate şi
instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, autoutilitare din categoria N1,
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N2, N3, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci, echipamente IT- tehnică de
calcul, achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi
comerţ, mobilier, aparatură birotică, realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului
şi a produselor sau serviciilor promovate.
Pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale femeilor de afaceri se pot urma cursuri de
formare profesională în cadrul Reţelei Naţionale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin
In afara celor șapte programe deja cunoscute mediului de afaceri (Incubatoare, Meștesuguri,
Empretec, Femeia Manager, START, Comerț, SRLD), pentru anul 2016 se vor deschide încă trei
programe noi, dedicate finanțării IMM-urilor, și anume:





programul pentru organizarea Taârgului Intreprinderilor Mici și Mijlocii, program
care va consta în organizarea a două targuri naționale de primavară-vară si toamnă-iarnă
pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale, subsectoriale și
de produs;
programul național multianual de microindustrializare, prin intermediul căruia vor fi
susținute investițiile în sectoarele economice prioritare;
programul național multianual pentru inființarea și dezvoltarea intreprinderilor mici
și mijlocii în mediul rural, care va consta în finanțarea investițiilor pentru înființarea și
dezvoltarea de structuri economice integrate, formate din sere și unităti de prelucrare a
legumelor și fructelor produse în sere.

Măsura 3.1.1 Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor se va implementa prin realizarea de
proiecte care vizează reactivarea domeniilor de activitate inactive în prezent, inclusiv de către noi
antreprenori, asigurarea de spații și utilități necesare pentru desfășurarea de activități industrial,
construirea unui accelerator de afaceri, construirea unui parc industrial.

Proiecte propuse Măsura 3.1.1. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor





Reactivarea domeniilor de activitate inactive în prezent
Sprijinirea operatorilor economici care demarează proiecte privind construirea unui
accelerator de afaceri/incubator de afaceri
Transferul tehnologic în domenii de specializare inteligentă
Îmbunătățirea competitivității economice a întreprinderilor

Obiectiv specific 3.2. Sprijinirea inițiativelor de business şi atragerea investitorilor străini

a) Justificare
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Atragerea investitorilor străini reprezintă o sursă de capital pentru dezvoltarea economică și
socială a unei comunități.
” 134 de societăţi cu participare străină la capital au fost înmatriculate în primele zece luni la
Braşov, în creştere faţă de cele 117 înregistrate în perioada similară a anului trecut. Capitalul
social subscris în acestea a urcat cu 9,28%, de la 161.287 de euro la 176.259 de euro, arată o
analiză a Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov. În luna octombrie au fost înmatriculate 15
companii cu participare străină la capital, valoarea capitalului subscris crescând de patru ori, de la
4.200 de lei la 17.300 de lei, faţă de octombrie 2014, când se înmatriculau 13 astfel de firme.
Într-un clasament naţional al judeţelor României, judeţul Braşov ocupă locul al 8-lea după
numărul societăţilor înmatriculate şi locul al 14-lea după valoarea capitalului social total exprimat
în valută.„ conform www.bizbrasov.ro într-un articol din data de 22.12.2015.
În intervalul ianuarie – noiembrie al anului trecut, numărul societăţilor cu participare străină la
capital a crescut cu 2,7%. Datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului arată că, la
începutul lunii decembrie, erau înmatriculate 204.004 de firme cu capital străin, în timp ce la
finalul lunii decembrie 2014 numărul lor era de 198.635. Valoarea capitalului social subscris al
acestora se ridica la peste 150,7 miliarde lei, respectiv 42,477 miliarde euro.
Doar în noiembrie au fost înmatriculate 428 de astfel de societăţi, capitalul social cumulat fiind de
467.099 euro. Cele mai multe firme au fost înfiinţate în Bucureşti, respectiv 162 (capital social
cumulat de 266.469 euro), în Timiş – 34 (27.186 euro) şi Ilfov – 30 (65.961 euro). În clasamentul
pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi cu participare străină la capitalul social,
înmatriculate în noiembrie, în funcţie de numărul de firme, Italia este pe primul loc, cu 123 de
societăţi (34.033 euro capital social cumulat), urmată de Germania, cu 29 de firme (153.159 euro)
şi Turcia, cu 26 de societăţi (5.861 euro)- sursa www.capital.ro.
"Fără îndoială că atragerea de investiții străine este o prioritatea majoră pentru România. În egală
măsură însă trebuie să ne concentrăm și asupra susținerii capitalului românesc și a investițiilor
autohtone care astăzi sunt din păcate în mare suferință", a afimat șeful statului în cadrul
manifestărilor prilejuite de "Bosch Innovation Day". "Tehnologia se află în strânsă legătură cu
educația și calitatea forței de muncă. Este important să fim cât mai productivi, însă productivitatea
nu este doar apanajul tehnologiei și mai ales al cunoașterii și a activităților unui tip special de
capital, capitalul uman", a adăugat Iohannis. Șeful statului a mai spus că cei care investesc
constant în cercetare și dezvoltare vor fi mult mai productivi și mult mai puternici.
Pe lângă capital investitorii străini vin cu know-how și ajută inclusiv la îmbunătățirea guvernanței.
Pentru atragerea capitalului străin, Autoritățile publice sunt dispuse să creeze o serie de facilități,
utilzând:

b) surse de finanțare proprii

Bugetul local. Banii vor fi utilizați în special pentru asigurarea unor terenuri sau a a unor spații de
producție, inclusive infrastructura aferentă, taxe mai mici, spații pentru conferințe, realizarea de
expoziții, etc.
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Măsura 3.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor şi inovării presupune
acțiuni realizate de UAT Zărnești cu fonduri proprii, punerea la dispoziție a terenurilor necesare
construirii de spații de producție, conectarea terenurilor pentru spații de producție la rețelele de
utilități, implementarea unui sistem de taxare favorabil, precum și dezvoltarea facilităților de
infrastructură pentru conferințe, ateliere tematice, expoziții și cazare, în special prin sprijinirea
IMM-urilor care au acces la finanțare nerambursabilă.
Proiecte propuse Măsura 3.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor şi
inovării

c.

 Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești - Proiectul implică construirea/ dotarea cu
echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie
 Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești- 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
 Dezvoltarea facilităților de infrastructură pentru conferințe, ateliere tematice, expoziții și
cazare.

Obiectiv specific 3.3. Practicarea unui marketing performant al activităților și produselor
locale
a.

Justificare

Utilizarea eficientă a resurselor, fie ele naturale sau antropice, resurse umane sau resurse
geostrategice, este o condiție obligatorie pentru progresul și dezvoltarea comunității. Promovarea
resurselor locale, mai ales pentru atragerea de capital din alte zone, din țară sau străinătate, este
foarte importantă în acest context.

b.

Surse de finanțare

Prin Programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor
sectoriale, subsectoriale şi de produs, program multianual pentru perioada 2016 - 2020, care
constă în organizarea a două târguri naţionale de primăvară-vară şi toamnă-iarnă pentru stimularea
creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale, subsectoriale şi de produs prin:
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 promovarea produselor româneşti şi a producătorilor români prin creşterea vizibilităţii pe
piaţă;
 câştigarea de pieţe interne şi externe noi pentru acest tip de produse;
 îmbunătăţirea accesului producătorilor români la informaţii de piaţă şi facilitarea
valorificării acestor informaţii;
 dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături de parteneriat.
Brandurile sectoriale, subsectoriale şi de produs – reprezintă imaginea sau prestigiul unei mărci
privind produsele româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale şi care identifică, definesc şi
exprimă experienţa de utilizare a unor produse şi servicii specifice cu care consumatorii intră în
contact, şi pe care consumatori le recunosc cu uşurinţă. Se asigură finanțare pentru:
- 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

Proiecte propuse Măsura 3.3.1 Asistenţă şi suport în relaţia cu clienţii şi investitorii
străini

c.




Un mod unitar și constant de promovare a produselor și serviciilor locale- utilizare brand
turistic local
Oferirea de asistență și suport activ investitorilor locali in relația cu investitorii străini sau
potențialii clienți din străinătate

PRIORITATEA IV
ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPITALULUI SOCIAL
ASIGURAREA CREŞTERII NIVELULUI DE TRAI PENTRU TOŢI LOCUITORII
ORAŞULUI

Detalierea obiectivelor specifice:
Obiectiv specific 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate

a.

Justificare
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Sectorul de sănătate trebuie să înceapă să se pregătească pentru amplificarea poverii bolilor
cronice pe măsura îmbătrânirii populaţiei ajustându-şi progresiv capacitatea, inclusiv pregătinduse să răspundă nevoilor. Raţionalizarea capacităţii spitaliceşti înseamnă identificarea şi asigurarea
de servicii de îngrijire complete şi complementare, acute, de reabilitare şi recuperare, pentru
afecţiuni cronice, care să ofere pacienţilor acces la servicii de calitate adecvate patologiei
vârstnicului.
Este necesară diferenţierea serviciilor spitaliceşti, dar şi asigurarea continuităţii îngrijirilor
până la rezolvarea completă a cazului, cum este cazul recuperării pacienţilor după rezolvarea
episodului acut, de exemplu în afecţiunile cardio-vasculare sau neurologice – servicii deficitare în
prezent în România. În plus, este necesară derularea unor intervenţii care să sprijine înaintarea în
vârstă într-un mod activ şi sănătos.
Fragmentarea serviciilor de sănătate reprezintă una dintre marile probleme actuale ale
sistemului de sănătate, cu impact negativ atât asupra accesului populaţiei la servicii de sănătatea
adecvate nevoilor, cât şi asupra costurilor pentru sistemul de sănătate, de multe ori serviciile
rambursate din bani publici fiind dublate inutil pentru acelaşi caz (de exemplu investigaţii
paraclinice repetate la intervale foarte scurte de timp, efectuate la diferite nivele de îngrijiri), sau
pacienţii accesând direct serviciile de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti costisitoare pentru
afecţiuni minore, datorate lipsei unor alternative de servicii de sănătate adecvate şi în acelaşi timp
cost eficient
Pentru asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale specializate, este necesară
reorganizarea serviciilor ambulatorii de specialitate.
Dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel comunitar constituie alternativa cost-eficace
de asigurare a accesului populaţiei, în special a populaţiilor vulnerabile, inclusiv populaţiei de
etnie Roma, la servicii de asistenţă medicală de bază, precum şi o condiţie necesară pentru
restructurarea serviciilor specializate. În Zărnești, din cele 4201 persoane în mediul rural (total
județ 18313) declarate de etnie rromă la Recensământul din 2002, trăiesc 879 persoane, adică un
procent de 4,8%, aproape dublu față de media pe țară care este de 2,5%.
În prezent, asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar îşi desfăşoară activitatea în
cadrul serviciului public de asistenţă socială, fiind necesară o mai bună integrare funcţională a
serviciilor medicale şi sociale oferite la nivel comunitar. Iniţiativa Ministerului Sănătăţii prin care
s-au înfiinţat profesiile de asistent medical comunitar şi mediator sanitar pentru comunităţile de
Romi - ulterior personalul fiind transferat către autorităţile locale, dar încă finanţat de la bugetul
de stat prin Ministerul Sănătăţii - constituie premiza de la care vor fi organizate centre comunitare
care să furnizeze servicii de promovare a unui mod de viaţă sănătos, de prevenţie primară,
secundară şi terţiară, servicii de îngrijire la domiciliu şi paliaţie, dar şi servicii integrate cu
asistenţa medicală primară şi de specialitate şi, după caz, cu asistenţa medicală şcolară, cu
serviciile sociale privind reducerea riscului de abandon şcolar şi familial, a riscului de excluziune
socială, combaterea abuzului şi negligării persoanelor vârstnice, combaterea violenţei în familie
sau combaterea discriminării persoanelor sărace.
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b.

Surse de finanțare

Programul Operațional Regional prin Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale sprijină investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale, mai precis: construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor
comunitare integrate socio-medicale; reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii
ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici,
ineficiente; reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri
urgenţe
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 indică necesitatea accesibilizării serviciilor
medicale. Întrucât există categorii de populaţie (persoane cu dizabilităţi, persoane aparţinând etniei
rome etc.) foarte puțin active pe piaţa muncii, serviciile medicale trebuie completate şi de investiţii
în infrastructura serviciilor sociale, în optimizarea calităţii serviciilor sociale acordate.
Mai mult, strategia Europa 2020 plasează dezvoltarea locală a serviciilor sociale sub
responsabilitatea comunităţii (CLLD). CLLD în zonele urbane are ca obiectiv integrarea socială
şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din oraşele României, prin stimularea asocierii de tip
bottom - up ale actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate şi
multisectoriale de dezvoltare locală.
POR 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin intermediul
Grupurilor de Acțiune Locală a cărui actor important va fi Primăria Zărnești, va putea realiza
proiecte integrate pentru comunitățile defavorizate, inclusiv pentru infrastructura de sănătate.
Proiectul integrat poate conține în fapt următoarele:
 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor
sociale
 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea
centrelor comunitare integrate medico-socială;
 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de
învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 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.;
 crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
zone pietonale și comerciale, etc.);
 construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială
de inserţie.
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Pentru acțiunile de creștere a eficienței energetice a spitalelor, se pot accesa fonduri prin POR
Axa 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, se pot accesa fonduri pentru 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.);
- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Întrucât Strategia de Dezvoltare vizează întreaga comunitate, trebuie să precizăm că și
cabinetele medicale private, care sunt constituite ca și microîntreprinderi, în special cele care
funcționează în domeniul CAEN 8690- Alte activități referitoare la sănătatea umană (laboratoare
de analize medicale, de radiologie, ativități ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor
paramedici în domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei,
homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc., activităţi ale personalului paramedical stomatologic
cum sunt specialiştii în terapie dentară, infirmiere dentare din şcoli şi personalul paramedical de
igienă dentară, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic
supravegheaţi de către acesta, activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de
organe pentru transplant etc, transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane), pot
beneficia de finanțare 100% nerambursabilă, prin POR Axa 2.1 Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri în limita a maximum 200.000
euro, pentru:
construcția/
modernizarea
și
extinderea
spațiului
microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
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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,
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.
Aceleași tipuri de acțiuni vor fi finanțate –sub rezerva aprobării de către Uniunea
Europeană-, prin POR Axa 2.2 pentru IMM-urile din domeniul sănătății (care au între 10 și 249
angajați).
Prin fondurile publice de care dispune Primăria se vor crea condiții pentru atragerea specialiştilor
în domeniul medical care aleg să își desfășoare activitatea profesională în Orasul Zărnești, inclusiv
construcția de locuințe pentru aceștia.

1. Măsura 4.1.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de sănătate de calitate
pentru toţi locuitorii comunității se va implementa prin acțiuni de tipul
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea spitalului cu echipamente medicale de ultimă generație,
reabilitarea si modernizare a spitalului de neuropsihiatrie neuropsihiatrie în colaborare cu Ministerul
Sănătății și/sau Consiliul Județean, achiziționarea de noi ambulanțe, modernizarea cabinetelor
medicale de pe raza orașului, se va acorda sprijin microîntreprinderilor și IMM-urilor din
domeniul sănătății pentru a accede la fondurile nerambursabile de finanțare a cabinetelor medicale
și se vor crea facilități pentru atragerea personalului de specialitate în domeniul sănătății.

Proiecte propuse Măsura 4.1.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de sănătate
de calitate pentru toţi locuitorii comunității





Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de sanatate –Spitalul orășenesc
Dr. Tiberiu Spârchez
Reabilitarea si modernizare a spitalului de neuropsihiatrie în colaborare cu Ministerul
Sănătății și/sau Consiliul Județean
Achiziționarea de noi ambulanțe
Facilitarea accesului medicilor la finanțare pentru modernizarea cabinetelor medicale de pe
raza orașului.
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Construirea unui centru de recuperare medicală, psihologică și socială pentru persoane cu
dizabilități, copii și adulți
Crearea de unități mobile de furnizare de servicii pentru îngrijirea medicală la domiciliu
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
Constutuirea unui GAL și elaborarea strategiei de dezvoltare locală

Obiectiv specific 4.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și
imbunătățirea actului educațional.
a.

Justificare

Pe termen lung, educația crează premisele unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a
vieții. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare
ciclurilor educaționale. În acest sens, se impune îmbunătățirea bazei materiale (clădiri reabilitate/
modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material
didactic, facilități de cazare, cantină, biblioteci, ateliere speciale, săli de sport, etc.) în vederea
desfășurării actului educațional în condiții optime, precum și înfiintarea de noi centre after-school,
grădinițe cu program prelungit, creşe.
În ceea ce privește activitățile sportive, se au în vedere o serie de proiecte care nu se
limitează doar la educația fizică din unitățile școlare, ci și la educația fizică extracurriculară. În
Cartea albă privind sportul, (Comisia Europeană, 2007), Comisia a punctat faptul că timpul
petrecut pentru practicarea activităţilor sportive, ca parte a orelor de educaţie fizică din şcoală, cât
şi în cadrul activităţilor extracurriculare, pot produce efecte benefice substanţiale pentru educaţie
şi sănătate.
Ghidurile UE privind „Activităţile fizice menite să îmbunătăţească sănătatea” (Grupul de lucru al
UE „Sport şi sănătate”) au solicitat acordarea unei atenţii speciale problemelor de sănătate fizică şi
mentală cauzate de declinul activităţii fizice în rândul tinerilor, concomitent cu creşterea unui stil
de viaţă sedentar şi a obezităţii. Ghidurile au estimat că până la 80 % dintre copiii de vârstă şcolară
sunt angrenaţi în activităţi fizice numai la şcoală şi că aceştia ar trebui să aibă zilnic cel puţin o oră
de activitate fizică uşoară. Un timp suficient dedicat sportului şi activităţii fizice în şcoală, atât în
cadrul curriculumului formal, cât şi prin activităţi extracurriculare, poate avea o contribuţie cheie
la un stil de viaţă mai sănătos.( Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2013. Educaţia fizică şi
sportul în şcolile din Europa Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru publicaţii al Uniunii
Europene)
Activitatea de educație nu se desfășoară numai în grădinițe, școli și licee, este nevoie de
acțiuni care să permită formarea profesională a celor aflați la vârsta care le permite desfășurarea
unei activități și ocuparea unui loc de muncă. De asemenea, în Regiunea Centru șomajul în
rândul tinerilor şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani depășește 25%, mai precis se înregistrează o rată
de 31,7%, mulți dintre aceștia nefiind înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și nu au
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dipălome care să le dovedească nivelul de competenţe, dobândite în sistem non-formal și informal,
este nevoie de măsuri care rezolve aceste deficiențe. Inclusiv persoanele adulte au nevoie de
programe de învățare la locul de muncă, au nevoie de măsuri de incluziune socială și combatere a
sărăciei.

b.

Posibilități de finantare

Programul Operațional Regional Axa prioritară 10.1 Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, sprijină investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare , actiunile:
-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația
timpurie - educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)
-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru
învățământul general obligatoriu (școli I - VIII)
-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru
învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli
profesionale)
-reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.
POR 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin intermediul
Grupurilor de Acțiune Locală a cărui actor important va fi Primăria Zărnești, va putea realiza
proiecte integrate pentru comunitățile defavorizate, inclusiv pentru infrastructura de educație.
Proiectul integrat poate conține în fapt următoarele:
 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor
sociale
 investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor
comunitare integrate medico-socială;
 investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de
învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 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.;
 crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
zone pietonale și comerciale, etc.);
 construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială
de inserţie.
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O componentă importantă pentru acțiunile educaționale o reprezintă și formarea profesională
pe tot parcursul vieții, reconversia profesională, măsuri active pentru impiedicarea părăsirii
timpurii a școlii. Prin Programul Operațional Capacitatea Umană se finanțează proiecte care
vizează toate aceste aspecte, și nu numai.
Prin POCU Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri se finanțează acțiuni
de identificare și înscriere a şomerilor cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de
Ocupare, de recunoaștere a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor
NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani.
Prin POCU Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți se finanțează cursuri de
calificare, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, recunoaşterea competențelor
din domeniile de specializare inteligentă prin stimularea angajatorilor de a organiza programe de
învățare la locul de muncă
Prin POCU Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei se va obține
finanțare pentru implementarea de proiecte care vizează măsuri integrate pentru reducerea
numărului de persoane marginalizate, rrome și non-rrome, îmbunătățirea alfabetizării digitale a
populației din comunități dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei
PAPI (eincluziune) și prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare
profesională etc. adecvate nevoilor specifice grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de
vulnerabilitate în vederea integrării socio-profesionale.
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
din cadrul POCU va permite finanțarea înființării și elaborarea strategiei GAL și urmare
aprobării acesteia accesarea de finațare pentru proiecte din cadrul Programului Operațional
Regional, Axa Prioritară 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
POCU, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, vizează sprijinirea participării la
învăţământul ante-preșcolar și preșcolar cu accent pe copiii aparținând minorității romă și elevi din
comunitățile dezavantajate socio-economic, în scopul creșterii calității educaţiei obligatorii.
Tot pe această prioritate se vor depune proiecte care au ca obiectiv perfecționarea profesională
specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor
practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru
educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor
activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile
elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile
dezavantajate socio-economic, evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/
personalul de sprijin prin rute alternative de formare, promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic (schimburi de experiență prin Programul Erasmus+).
Precizăm că proiectele nu pot fi depuse de UAT Zărnești, vor trebui implicate Autoritățile publice
locale cu responsabilități în domeniu, ONG-uri cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate,
pentru unele acțiuni fiind eligibile și societățile comerciale care sunt acreditate ca si Furnizori de
Servicii de Formare Profesională, ONG-uri, AJOFM, parteneriate. Finanțarea proiectelor este de
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regulă nerambursabilă în procent de 85%, cu posibilitatea de majorare în situația în care lider de
parteneriat sau solicitant unic este o Autoritate Publică Locală cu responsabilități în domeniu.

Măsura 4.2.1 Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de educaţie și formare
profesională de calitate pentru toţi locuitorii se va realiza prin implementarea de proiecte care
vizează: construcția de grădinițe cu program prelungit, creşe, reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si achizitionarea de echipamente si dotari specifice pentru toate școlile și grădinițele
de pe raza orașului, încurajarea programelor de schimb de experiență între instituțiile de
învățământ din oraș și instituții similare din țară și străinătate , dotarea corespunzătoare a
atelierelor școlilor profesionale, împlementarea de proiecte educationale pentru elevii din categorii
defavorizate, programe de pregătire a tinerilor în practicarea sporturilor de iarnă, dezvoltarea
competițiilor sportive şcolare la nivel local.
Precizăm că se va putea depune câte un proiect pentru fiecare obiectiv de investiții.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro și valoarea maximă este de 17
milioane de euro. Contribuția UAT Zărnești la finanțarea proiectelor va fi de minim 2%.
Cu excepția proiectelor pentru care se va solicita numai achiziția de dotări specifice, pentru
celelalte acțiuni se va realiza studiu de fezabilitate și proiect tehnic.
Proiecte propuse Măsura 4.2.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii de educaţie
și formare profesională de calitate pentru toţi locuitorii
 Înfiinţare de grădinițe și/sau creşe
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si achizitionarea de echipamente si dotari specifice
pentru grădinițele de pe raza orașului
 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si achizitionarea de echipamente si dotari specifice
pentru școlile de pe raza orașului
 Încurajarea programelor de schimb de experiență între instituțiile de învățământ din oraș și
instituții similare din țară și străinătate pentru elevi și cadre didactice
 Dotarea corespunzătoare a atelierelor școlilor profesionale.

Obiectiv specific 4.3. Îmbunătăţirea infrastructurii și a serviciilor sociale
a) Justificare
Asistența socială, reglementată de Legea asistenței sociale nr. 292/ 2011, modificată prin
Ordonanța nr. 31/2015, definește furnizorii de servicii sociale ca fiind persoane fizice sau juridice,
de drept public ori privat, respectiv furnizorii publici sunt: structurile specializate din
cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale si centrale ori alte instituţii aflate în
subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de
servicii sociale, unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la
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nivel comunitar, servicii sociale integrate, iar furnizori privați pot fi:
organizaţiile
neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile, cultele recunoscute de lege, persoanele fizice
autorizate în condiţiile legii, filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale
recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorii economici cu scop lucrativ.
La nivelul Municipiului Brașov funcționează Serviciul de Asistență Socială pentru
Vârstnici care asigură ingrijire temporară la domiciliul persoanelor varstnice aflate in situația de
dependență socio-medicală, servicii in cadrul centrului de zi, Centrul de ingrijire temporară de
tip Respiro unde sunt prestate servicii socio-medicale, avand ca obiectiv principal oferirea de
suport, ingrijire si supraveghere, pentru o perioadă limitată de timp, persoanelor adulte dependente
ca urmare a pierderii autonomiei funcționale, Serviciul de Asistență Ssocială pentru persoane
cu Dizabilități, Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov, Centrul pentru Persoane fără
Adăpost care ofera servicii cu cazare, pe perioadă determinată. Funcționează de asemenea
Serviciul Asistență Socio-Medicală pentru Persoane Vârstnice, Centrul de zi pentru copii
aflați în situații de risc ”Astra”, Centrul de îngrijire socio-medicală ”Sf. Nicolae”.
Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, în vigoare de la
09.11.2015, stabilește categoriile de servicii sociale ca fiind cu cazare (Centre rezidenţiale de
îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală,
Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare - pentru persoane cu diferite
adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane vârstnice, Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centre rezidenţiale
pentru copii în sistemul de protecţie specială, Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru
mamă şi copil, Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate, Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice), Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru persoanele fără adăpost, Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane victime ale traficului de personae, Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte
categorii de persoane în situaţie de dependenta), și SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE(Centre
de zi pentru persoane vârstnice, Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependentă, Centre de zi pentru persoane
adulte cu dizabilităţi, Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de
separare de părinţi, Centre de zi pentru familie cu copii, Centre de zi victimele violenţei în familie
şi agresori, Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii:
droguri, alcool, alte substanţe toxice etc., Centre de zi pentru victimele traficului de persoane,
Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil
şi persoane care au primit o formă de protecţie în România, Centre de zi pentru asistenţă şi suport
pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane
fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familiei, victime ale dezastrelor
naturale etc., Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie)
În Zărnești se află Centrul de Plasament pentru minori ”Casa Bambi”, cu o capacitate de 12
locuri, pentru copii între 3-18 ani. Casa Bambi, alături de similara Casă Brebenel din Râșnov și
Casa Maria din Brașov care are o capacitate de numai 10 locuri, face parte din Complexul de
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servicii ”Piatra Craiului”, cu sediul în Brașov aflat sub patronajul Direcției Generale de Asistență
și Protecția Copilului Brașov.
Pentru elevii aparținând categoriilor defavorizate se vor implementa proiecte educaționale,
pentru îngrijirea bătrnilor și a persoanelor cu deficiențe locomotorii este oportună
construirea/reabilitarea /modernizarea locuințelor sociale și construirea unui centru socio-medical
și chiar a unui centru rezidențial pentru persoane vârstnice/handicap, pentru persoane victime ale
violenței domenstice și a unei cantine sociale.
b) Surse de finantare
POR Axa prioritara 8- Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale:
 construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate
socio-medicale
 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.)
 construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial,
locuinţe protejate etc.
Prin POR, Axa prioritară 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii, prin proiecte cu o limită minimă de 100.000 euro și o limită maximă de 5 milioane
de euro, se pot realiza proiecte care să asigure construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor
sociale.
Măsura 4.3.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii sociale de calitate şi
combaterea
sărăciei
implică
realizarea
de
proiecte
care
vizează
construirea/reabilitare/modernizare și dotare locuinţe sociale, un centru socio – medical pentru
victimele violenței domestice, dezvoltarea unei unități medicale mobile pentru monitorizarea şi
rezolvarea cazurilor sociale.

c.

Proiecte propuse Măsura 4.3.1. Asigurarea accesului la infrastructură şi servicii
sociale de calitate şi combaterea sărăciei



Implementarea de proiecte educaționale pentru elevii din categorii defavorizate
Construirea/reabilitare/modernizare și dotare locuinţe sociale
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Dezvoltarea unui centru socio – medical pentru victimele violenței domestice

Obiectiv specific 4.4. ÎMBUNTĂȚIREA GUVERNANȚEI LOCALE
a.

Justificare

În cazul serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum rezultă din rapoartele Autorității
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare, autoritățile locale se confruntă încă cu o
serie de probleme specifice: lipsa resurselor financiare destinate modernizării și dezvoltării
infrastructurii acestui tip de servicii sau, chiar a celor destinate acoperirii cheltuielilor curente, în
cazul autorităților locale de la nivelul comunităților mici, resurse umane insuficient pregătite în
vederea atragerii de fonduri pentru implementarea proiectelor, implicarea redusă a societății civile
în stabilirea strategiilor locale pe termen mediu și lung, comunicare ineficientă cu beneficiarii
finali în vederea remedierii disfuncționalităților identificate de aceștia.
Îmbunătăţirea performanţei guvernanţei regionale şi locale prin intermediul parteneriatelor
asigură:
• guvernanţă mai eficientă şi mai transparentă pe baza unor perspective multiple asupra naturii
problemei – lucrul în parteneriat – dispoziţie pentru rezolvarea problemelor;
• încredere sporită şi sentiment al obiectivului comun între principalii factori interesaţi;
• capacitate mai mare de a răspunde mai rapid şi mai eficient provocărilor, şocurilor şi
oportunităţilor
Totodată, pe termen mediu și lung este necesară o abordare strategică la nivel național în ceea ce
privește orientarea serviciilor spre client prin reducerea duratei de așteptare, transparență,
implementarea de sisteme de accueil în administrația publică, diversificarea modalităților de
prestare a serviciilor publice, în funcție de nevoile clienților, inclusiv prin extinderea serviciilor
publice furnizate on-line.
Simplificarea procedurilor administrative în furnizarea serviciilor publice
La nivel european este recunoscut faptul că una din cele mai mari probleme semnalate în cadrul
relaţiei administraţie – cetăţean este cantitatea şi complexitatea formalităţilor/procedurilor
administrative care trebuie îndeplinite. Astfel, obţinerea de avize, autorizaţi, permise,
solicitarea/comunicarea de informaţii, declaraţii etc., presupune un consum suplimentar de timp şi
resurse, regulile devenind extrem de complexe, apăsătoare şi total inadaptate actualului context
economic şi social
În ceea ce priveşte funcţia publică cu statut general, accesul la legislaţia specifică este dificil, nu
atât în ceea ce priveşte intrarea în posesia reglementărilor, cât în special în ceea ce priveşte
identificarea variantelor actualizate şi interpretării corelate a tuturor actelor normative direct
aplicabile. Volumul mare de reglementări, precum şi gradul de fragmentare şi nivelurile diferite
de detaliere de la normă la normă creează percepţia unui sistem complex, uneori greu de înţeles şi
de aplicat. Efectele predominante constau în diminuarea direct proporţională a gradului de
conformare şi a gradului de aplicare corectă a legii. Gradul de exercitare a controlului politic
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formal asupra sistemului de carieră al funcţionarilor publici se traduce inclusiv prin numărul de
funcţii publice pentru care se organizează concurs de promovare, care se decid de către ordonatorii
principali de credite la nivelul administraţiei, în funcţie de diferite considerente.

Formarea profesională
Persoanele responsabile cu gestionarea procesului de formare profesională la nivelul fiecărei
instituţii public nu au beneficiat de suficientă instruire, în vederea informării acestora cu privire la
toate acţiunile care se impun pentru stimularea unei planificări şi implementări corecte a
procesului de formare profesională la nivel instituţional. Nu există un sistem de validare a corelării
nevoilor de formare cu atribuţiile din fişa postului pentru funcţionarii publici participanţi la
diferitele forme de instruire. Nevoile de formare trebuie să reiasă inclusiv în urma procesului de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Nu există o bază de date
naţională cu tematici şi cursuri de formare profesională, pe domeniile specifice în care lucrează
funcţionarii publici, şi nici mecanisme unitare de control privind calitatea programelor de formare
pentru funcţionarii publici.
Transparența și integritatea publică reprezintă o componentă esențială a bunei guvernări, fiind în
strânsă legătură cu calitatea serviciilor pe care administrația publică le furnizează cetățeanului.
Cu toate acestea, pe măsură ce serviciile publice sunt din ce în ce mai descentralizate la nivel
local, autoritățile publice vor avea o capacitate de acţiune mai mare care va fi sporită cu sprijinul
Fondurilor structurale comunitare, de exemplu prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă(POCA).
Pe fondul descentralizării tot mai puternice a serviciilor publice, autorităţile naţionale care
reprezintă administraţia locală vor avea două roluri importante: în primul rând, să arate
administraţiei centrale cum poate politica naţională să evolueze continuu în sprijinul DLO, iar în al
doilea rând, să încurajeze interconectarea şi schimbul de experienţe între autorităţile locale, pe
măsură ce acestea îşi asumă noi responsabilităţi şi încep să abordeze problema DLO. De exemplu,
Federaţia Autorităţilor Locale din România a organizat seminarii care să sprijine creşterea
capacităţii administraţiilor locale de a aborda problema DLO. În contextul descentralizării şi al
modernizării serviciilor publice din România, există un mesaj de bază pentru administraţia locală
– importanţa parteneriatelor pe mai multe niveluri şi cuprinzând mai mulţi factori interesaţi pentru
a face faţă complexităţii unei economii globale aflate într-o schimbare rapidă. Dimensiunea locală
apare atunci când presiunea acestor schimbări îşi face simţită prezenţa în cele din urmă. Un sistem
puternic de activităţi în parteneriate locale, care să reunească toate perspectivele şi resursele
necesare, este esenţial pentru buna funcţionare şi eficienţa administraţiei locale. Partenerii sociali
constituie o altă „instituţie” esenţială pentru elaborarea unui cadru mai larg pentru DLO. Cultura şi
practica rezolvării problemelor pe bază de consens îşi pot găsi o aplicare practică în abordarea
problemelor locale – iar frecvent învăţămintele trase la nivel local pot constitui o sursă de
informaţii pentru unele dintre cele mai abstracte dialoguri politice la nivel naţional. Când
interesele comerciale locale se angajează în întregime într-un dialog la nivel local – unul în care
toţi participanţii respectă poziţiile celorlalţi – dinamica parteneriatului poate fi mai
întreprinzătoare. acţiunile la nivel local într-un parteneriat care se bucură de o puternică prezenţă a
firmelor pot garanta faptul că strategiile pentru educaţie şi formare profesională sunt cât mai
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ajustate la nevoile actuale şi probabile viitoare ale angajatorilor şi întreprinderilor din zonă.
Parteneriatele pentru DLO pot contribui, de asemenea, la reunirea întreprinderilor locale în reţele
de sprijin reciproc, pentru a ajuta firmele mici să facă împreună ceea ce singure nu pot. DLO este
bună pentru întreprinderi. Organizaţiile societăţii civile şi ONG-urile sunt, în mod normal,
promotorii cei mai entuziaşti ai parteneriatelor cuprinzând mai mulţi factori interesaţi. Stilul lor
de lucru şi filozofia reciprocităţii tind să le facă mai adaptabile la ideea de parteneriat decât
autorităţile guvernamentale sau întreprinderile. Ele aduc în cadrul DLO o dimensiune axată pe
problemele locale de egalitate şi diversitate prin rolul lor de apărători ai intereselor persoanelor
dezavantajate şi ale celor ce suferă de discriminare de orice fel. „Sensibilizarea” la nivel local a
politicilor de ocupare şi de activare de locuri de muncă pentru grupurile greu accesibile dintr-o
comunitate locală tinde în principal să se bazeze pe informaţiile aduse. Cele peste 27.000 de ONGuri înregistrate în România beneficiază de noi oportunităţi de a desfăşura activităţi de dezvoltare
locală. Cadrul juridic şi fiscal pentru ONG-uri s-a îmbunătăţit în ultimii ani. De asemenea, la
nivel naţional a fost asumată răspunderea de descentralizare a serviciilor publice şi de încurajare a
ANOFM şi a autorităţilor locale să lucreze în parteneriat cu ONG-urile. ONG-urile vor fi
sprijinite şi cu fondurile structurale comunitare. De exemplu, un obiectiv al POCU este creşterea
gradului de participare a ONG-urilor la furnizarea de servicii către comunitate. La fel, POCA
permite instruirea personalului ONG-urilor în furnizarea de servicii publice. În timp ce succesul
final apare în urma concentrării pe termen lung pe misiunea parteneriatului în sine – actul creativ
înseamnă obţinerea oricăror fonduri posibile care să nu denatureze grav această misiune. Din nou,
provocarea pentru consiliu şi pentru echipa de conducere este mare. O presiune constantă este
legată de obţinerea de fonduri pentru a menţine forma de organizare şi costurile de exploatare ale
parteneriatului. De asemenea, parteneriatele bune vor apela la toate resursele locale directe pentru
sprijin. Acest sprijin poate îmbrăca multe forme: sprijin financiar de la instituţii, întreprinderi şi
comunităţi locale, contribuţii în natură cum ar fi utilizarea unor clădiri locale şi aparţinând
comunităţii, sau acţiuni voluntare la nivel local (aport sub formă de lucru manual). Într-un mod
mai puţin vizibil, dar la fel de important, parteneriatele locale generează noi resurse şi oportunităţi
prin deschiderea accesului la reţele de întreprinderi, servicii şi fonduri comerciale. Definirea
problemelor, apoi găsirea unor idei bune şi în fine planificarea de acţiuni practice, testate, fac parte
dintr-un proces de lungă durată – şi constituie însăşi esenţa elaborării strategiei. Cealaltă
caracteristică a unei strategii reale este alegerea opţiunilor – ce este mai important, ce sperăm cel
mai mult că putem rezolva şi ce etapă urmează. De obicei, provocarea o constituie trecerea de la
confuzie la claritate, de la conflict la consens. Există multe instrumente care vin în ajutor
(„analiză în sistem arbore de probleme”, analiză SWOT etc.), însă nimic nu poate înlocui un real
angajament din partea tuturor pentru a lua măsuri active în vederea rezolvării unei probleme.
Analizând experienţa parteneriatelor pentru DLO, par să existe trei tipuri de activităţi care sunt
incluse în majoritatea strategiilor:
• Acţiuni asumate direct de parteneriatul în sine;
• Acţiuni menite să fie asumate de către grupurile beneficiare locale;
• Acţiuni care să influenţeze politicile publice (lobby).
O bună strategie privind parteneriatele locale va fi, în mod normal:
Extinsă: ia în considerare toţi factorii relevanţi pentru situaţia locală Integrată: face o conexiune
semnificativă între diferite părţi ale problemei
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Coerentă: corelează priorităţile cu nevoile, pe fondul unei viziuni pe termen lung
Realistă: este elaborată în limita resurselor (financiare, umane şi legate de timp) disponibile şi
este realizată într-o perioadă de timp rezonabilă;
Participativă: strânge şi pune în valoare cunoştinţele şi informaţiile adunate de la populaţia
locală, în general şi de la principalele grupuri vizate, în particular
Cuprinzătoare: încearcă să includă cât mai multe grupuri de interese şi de factori interesaţi în
toate aspectele procesului
Egalitară: cunoaşte necesitatea de a aborda egalitatea şi diversitatea în toate aspectele şi nu face
discriminare legată de gen, vârstă, grupuri cu nevoi speciale, minorităţi şi aşa mai departe
Pentru a putea fi implementată prezenta strategie este necesară eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor de către Primăria Zărnești prin măsuri de tip „ghişeu unic”, crearea unor facilități
extinse de plăți on-line, simplificarea primirii și soluționării petițiilor, etc. și prin încurajarea
creării și lucrului în parteneriate largi sau pe specialități, în funcție de specificul intervențiilor.

b.

Proiecte propuse Măsura 4.4.1. Dezvoltarea capacității administrative.
 Crearea unui sistem eficient pentru primirea si rezolvarea petițiilor cetățenilor
 Desfășurarea de campanii privind încurajartea participării cetățenilor la procesul
decizițional
 Îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice.
 Modernizarea sistemului de relații publice și mutarea a cât mai multor servicii ale
administrației publice locale pe internet.
 Crearea de baze de date comune între serviciile din cadrul Primăriei Orașului Zărnești și
serviciile similare de la nivel regional și național.
 Formare şi calificare pentru personalul care va fi angajat în serviciul de dezvoltare turistică
și culturală în vederea colaborării cu instituțiile publice şi agenții economici de profil
 Implementarea sistemelor informatice integrate și de eguvernare la nivelul
compartimentelor Primăriei.
 Acțiuni de încurajare a schimbului de experienţă și a networking-ului.

d.

Proiecte propuse Măsura 4.4.2. Dezvoltarea capacităţii de a implementa proiecte
finanţate din fonduri nerambursabile




Asigurarea accesului la dezvoltarea profesională continuă a personalului din cadrul
instituțiilor publice locale pentru achizitii publice si managementul proiectelor
Imbunatatirea functiei de dezvoltare strategică
Creșterea numărului de parteneriate la nivel local.
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CAP. 14- LISTA DE PROIECTE/ PORTOFOLIUL DE PROIECTE
În tabelul următor se prezintă Lista proiectelor individuale cu descrierea sumară a acțiunilor
și a surselor de finanțare, estimarea valorică a fiecărui proiect în parte.
Referitor ordinea prezentării proiectelor în tabelul de mai jos în coloana ”Proiect” ,
precizăm că este cea din Tabelul ”Priorităţi, obiective specifice, măsuri- corelarea cu analiza
SWOT” și nu indică o prioritizare a acestora.
Fără a fi exhaustive, în coloana ”Descrierea proiectului” sunt prezentate principalele
acțiuni/activități care se vor realiza în cadrul proiectului. Pentru o mai bună corelare cu ceea ce se
finanțează prin programul de finanțare respective, acțiunile propuse sunt preluate exact așa cum
apar în varianta aprobată de Uniunea Europeană a acestora (sau în ghidurile pentru sesiunile
anterioare).
Deoarece Primăria Zărnești își dorește o implicare deosebită în implementarea strategiei, o parte
din proiectele propuse pentru a obține finanțare nerambursabilă se regăsesc și ca proiecte
finanțate de la bugetul local. Aceste proiecte au rol de ”alternativă”, vizează acțiuni care pot fi
incluse în cererea de finanțare, o parte ca și cheltuieli eligibile. Introducerea acestora în portofoliul
de proiecte are drept scop asigurarea unor condiții minime privind implementarea strategiei, până
la momentul obținerii finanțării, având în vedere că proiectele propuse pentru obținerea de
finanțare nerambursabilă vor putea fi depuse numai în momentul deschiderii sesiunii de finanțare
și intră în competiție cu proiecte similare depuse de alte entități.
De asemenea au fost incluse proiecte care pot beneficia de finanțare prin POR 7.1 Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în
declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific și
care, datorită sumelor mari de care este nevoie, se vor implementa numai dacă orașul Zărnești va
deveni stațiune turistică climaterică sau vor fi disponibile surse de finațare noi.
”Valoarea estimată-euro” a proiectului și contribuția Solicitantului, în speță a UAT
Zărnești, au caracter orientativ și vor fi definitivate o dată cu elaborarea/definitivarea
documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare, etc. funcție de complexitatea
proiectului și de necesitățile de la momentul întocmirii acestora. În multe domenii de activitate,
dar în special în domeniul TIC, progresul este foarte rapid, pot interveni nu numai modificări ale
prețurilor produselor și serviciilor ci și inovații, modificări ale soluțiilor tehnice, de abordare și
rezolvare a problemelor, etc. Așa cum am mai precizat, există o serie de proiecte care au sursă de
finanțare comună și pentru care valoarea maximă a unui proiect este foarte mare, de exemplu
proiectele depuse pe POR 3.1 pentru clădirile publice pot ajunge până la valoarea maximă de 25
mil euro, pe POR 3.2 până la 10 mil euro, etc, și deci o serie de proiecte înscrise în strategie pot fi
comasate și depuse într-o singură cerere de finanțare.
Referitor la necesitatea elaborării studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice, facem
precizarea că acestea trebuiesc programate și realizate înainte de deschiderea sesiunii de proiecte,
întrucât acestea nu se pot realiza într-o perioadă scurtă. Este important să se facă o estimare cât
mai corectă a timpului necesar rezolvării unor situații legale de natura exproprierilor, efectuării
măsurătorilor cadastrale şi înregistrării în cartea funciară. De regulă de la deschiderea sesiunii de
proiecte în circa o lună se depun proiecte a căror valoare depășesc valoarea finanțării alocate și
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intră în evaluare numai dacă proiectele deja depuse sunt de slabă calitate. În aceste condiții, numai
cine are studiul de fezabilitate poate completa cererea de finanțare și depune proiectul pentru a
avea șansa să intre în evaluare și să fie acceptat la finanțare. Deoarece startul odată pierdut nu se
mai poate recupera este bine să se programeze și să se înceapă din timp elaborarea studiilor de
fezabilitate.
Asigurarea succesului implementării strategiei de dezvoltare este condiționată de alocarea
de către primărie a unui buget necesar realizării unor parteneriate -GAL, realizării de strategiistrategia CLLD, a Planului de mobilitate, realizare de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru acele intervenții publice programate a fi implementate pe termen scurt şi mediu pentru care
există cadru legal şi strategic precum şi surse de finanțare (ex. Reabilitarea termică, valorificarea
resurselor de energie regenerabilă, constructie/extindere/modernizare și dotare grădinițe, școli,
spital etc.). Strategiile vor viza prioritățile de investiții propuse în timp ce studiile de fezabilitate şi
proiectele tehnice vor stabili toate obiectivele specifice și bugetul proiectului, conținând
cheltuielile eligibile și neeligibile, stabilind astfel contribuția proprie a UAT Zărnești.
Întrucât strategia vizează toate domeniile de activitate și mai ales conține și proiecte care se
vor realiza și implementa de către operatori privați, este important ca la nivelul primăriei să existe
un curent favorabil investițiilor, să se promoveze, - cel puțin prin expunerea publică a prezentei
strategii,- sursele de finanțare existente pentru IMM-uri și ONG-uri.
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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. Proiect
Descriere proiect
Valoare
Sursa de finanțare, din care:
crt
estimată,
finantare
Contribuția
euro
UAT-euro
1a
Proiectul implică:
5.000.000
POR 7.1
100.000
-reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale, a trotuarelor, amenajarea de parcări laterale, de scuaruri.
Buget
Alte activități: proiectul implică realizarea unui studiu de fezabilitate/expertize tehnice, studii geo/topo/hidro
FEDR+
Modernizarea și
Buget local
dezvoltarea tuturor
In situatia in
drumurilor locale
care Zarnesti
devine
statiune
și/sau
climatica
1b
Proiectul implică:
220.000
OUG 28/2013 34.000
-reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale
Bugetul de
(15%)
Finantare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
stat
Publice (OUG 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare).
Buget local
2
Realizarea planului de
Proiectul implică:
20.000
POR 3.2
0
mobilitate urbană- realizarea planului de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020
PMUD
-de urmat prevederile Ghidului JASPERS pentru pregătirea Planurilor de mobilitate durabilă editia februarie
2015
3
Construirea unei șosele
Proiectul poate fi completat prin investiții realizate de UAT Zărnești care vizează reducerea emisiilor de CO2 5.000.000
POR 3.2
750.000
de centură care să scoată
în zona urbană,respectiv:
(15%)
traficul greu din oraș
- 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
4
Construirea de locuri de Proiectul implică realizarea a aproximativ 200 locuri de parcare ăn cartierele orașului/centrul orasului
30.000
Buget local
30.000
parcare in cartierele
(100%)
orașului/centrul orasului
5a
Realizarea unei zone Proiectul implică:
In curs de
0
pietonale, de promenadă A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban:
realizare
și comercială, în centru - realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
orașului Zărnești.
-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.);
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UAT Zărnești

se
implementeaza
si va fi finantat
din sursa
mentionata
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UAT Zărnesti

UAT Zărnesti

UAT Zărnesti

UAT Zărnesti
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5b

Realizarea unei zone
pietonale, de promenadă
și comercială, în centru
orașului Zărnești.

6

Modernizarea serviciului
de transport public local
prin achiziția de mijloace
de transport noi, eficiente
energetic
Construcția, extinderea şi
modernizarea drumurilor
forestiere pentru
accesibilizarea pădurilor

7

8

9

10

11

12

Construcția, extinderea şi
modernizarea drumurilor
de acces agricol
Asfaltarea drumului
Zărnești – Plaiul Foii DC
50A
Asfaltarea în colaborare
cu Consiliul Județean a
drumul Zărnești-Predeluț
Extinderea rețelei de
transport public local
către satele și comunele
limitrofe orașului
Zărnești
Extinderea și
modernizarea rețelei de
apa și canalizare, astfel
încât să se ajungă la o
acoperire de 100%,
funționale

Alte activități: proiectul implică realizarea PMUD si ulterior a unui studiu de fezabilitate
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
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
Prin proiect se va sprijini constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere
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

400.000

POR 3.2

8.000

UAT Zărnesti

1.500.000

PNDR
4.3.
drumuri
forestiere

0%

UAT Zărnesti

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

1.000.000

0%

UAT Zărnesti

Proiectul implica asfaltarea a aproximativ 15 km

4.500.000

PNDR
4.3.
drumurilor
agricole
Buget local+
CJ Brasov

2.250.000

Parteneriat cu
CJ

Proiectul implica asfaltarea a aproximativ 2,5km

625.000

Buget local+
CJ Brasov

312.500

Parteneriat cu
CJ

Proiectul consta in achizitionarea de mijloace de transport si infiintarea de statii de calatori, in cadrul PMUD

400.000

POR 3.2

8.000

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
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13

Extinderea rețelelor de
utilități în zona
rezidențială a familiilor
tinere, Muscel

14

Reactualizarea planului
urbanistic general
Introducerea de surse
alternative pentru
producerea energiei
electrice

15

16

17

18

19

20

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

UAT Zărnesti
Parteneriat
ANL

750.000(30%)

In lucru

Bugetul de
statCompania
Nationala de
Investitii/
ANL/
Buget local
Buget local

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

Extinderea și
modernizarea reţelei de
alimentare cu gaze
naturale
Construcția unui hangar
pentru avioane de mici
dimensiuni pe
Aerodromul Zărnești
Reabilitarea căilor de
acces către punctele de
atracție turistică.

Proiectul implică:
modernizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale din zonele defavorizate

1.000.000

Buget local

1.000.000
(100%)

UAT Zărnesti

Proiectul implică:
-realizarea de studii de prefezabilitate și studiu de fezabilitate
-intocmirea proiectului tehnic

4.200.000

Buget local

4.200.000

UAT Zărnesti

Reabilitarea drumurilor de acces
cca 20 km x 100.000 euro/km

2.000.000

40.000

UAT Zărnesti

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
Realizarea unor pârtii de
schi cu facilitățile
aferente în zona Brebina.

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

POR 7.1
Buget
FEDR+
Buget local
In situatia in
care Zarnesti
devine
statiune
climatica
Buget local

600.000

UAT Zărnesti

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

22

Construirea
complex
agrement

23

Dezvoltarea
și
modernizarea Seviciilor
Salvamont,
inclusiv
asigurarea de echipament

24

Construirea
de
noi
posturi
Salvamont
moderne
și
reabilitarea/modernizarea
și dotarea
postului
Salvamont de la Plaiul
Foii.
Promovarea
evenimentelor culturale
“Floarea de colţ”- zilele
oraşului Zărneşti,
festivalul de muzică
pentru copii şi tineri
“Ecoul Pietrei Craiului”
etc
Reanimarea
mesteșugurilor specifice
zonei

25

26

unui
sportiv/de

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).
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.

1.000.000
Max
5.000.000

POR 5.2 / 3.2

150.000
(15% )

UAT Zărnesti

750.000

67.500

UAT Zărnesti

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

20.000

Buget de stat
(sbpr
Complexuri
sportive)
Buget local

20.000

UAT Zărnesti

80.000

Buget local

80.000

UAT Zărnesti
in parteneriat
cu IMM si
ONG in
domeniu
turism

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

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

- alte dotări necesare
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
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27

28

289

30

31

32

Inventarierea si
reanimarea
mesteșugurilor specifice
zonei- crearea de
intreprinderi sociale
Consolidarea, protecţia şi
conservarea
monumentelor istorice și
a clădirilor de patrimoniu

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)
Organizare de tabere de
sculptură cu posibilitatea
de realizare de muzee în
aer liber
Practicarea unui sistem
unitar de promovare la
nivel local, național și
internațional- realizarea
brandului turistic local
Producția de materiale
promoționale tipărite cu
informații depre
obiectivele turistice:
Parcul Național Piatra
Craiului, Rezervația de
urși LiBearty, Biserica
Sfântul Nicolae, etc.

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

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)
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.;

5.000.000

POR 5.1

750.000

UAT Zărnesti

Min 100.000

POR 9.1
CLLD

0

GAL

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

10.000

Buget local

10.000

UAT Zărnesti

Proiectul implică:
-Reaizarea brandului local
-Realizarea de material publicitare

15.000

Buget local

15.000

UAT Zărnesti

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

34

Semnalizarea
corespunzătoare la
nivelul orașului a
obiectivelor turistice, a
locurilor de cazare și
unităților de servire a
mesei
Igienizarea cursului
râului Bârsa și înăsprirea
sancțiunilor pentru
factorii poluatori

35

36

Campanii de
conştientizare şi
programe de educare
pentru protecția
biodiversității

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
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

5.000

Bugetul local

5.000

UAT Zărnesti

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”
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;

5.000

Bugetul local

5.000

UAT Zărnesti

220.000

Fondul de
mediu/actiuni
constientizare
Ordinul
947/2014 )

22.000
(10%)

ONG
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37

38

39

40

41

Reabilitare şi extindere
spaţii verzi, publice şi de
agrement si dezvoltarea
perdelelor de protecție și
a aliniamentelor stradale

Împădurirea terenurilor
degradate și neproductive
reconversia functionala si
reutilizarea terenurilor si
sprafetelor abandonate
Investiții în mecanizarea
serviciului de salubrizare
de la nivelul orașului
Zărnești
Introducerea
transportului public de
călători cu autobuze
ecologice (pe bază de
biogaz sau alți
combustibili ecologici)
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

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.
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).
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.);

100.000
POR 5.2
Buget
FEDR+
Buget local

500.0000

15.000
(15%)

UAT Zarnesti

0

GAL

POR 9.1
CLLD

Proiectul implică:
-achizitionarea de mașini colectare gunoi
-achizitionarea de pubele

250.000

Buget local /
Fondul de
mediu

125.000

UAT Zărnești

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
Proiectul implică:
-organizarea de concursuri între asociaţiile de proprietari

150.000

POR 3.2

3.000

UAT Zărnești

1.000

Buget local

1.000

UAT Zărnești
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42

43

44

Schimbarea lămpilor
clasice de iluminat
stradal cu lămpi de
ultimă generație
caracterizate printr-un
consum scăzut de energie
electrică

Introducerea unor corpuri
de iluminat alimentate
din surse alternative în
zonele mai izolate
Eficientizarea energetică
a clădirilor publice

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
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;
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.);
Proiectul presupune reabilitarea termică a cladirilor publice

0

UAT Zărnești

3.000.000

Programul
ROSENC de
Eficientizare
Energetica in
Iluminat
POR 3.1

60.000 (2%)

UAT Zărnești

600.000

POR 3.1

12.000 (2%)

UAT Zărnești

10.000.000

POR 3.1

200.000 (2%)

UAT Zărnești

5.000.000

POR 3.1 rezidentiale

UAT min
15%
750.000

Asociatia de
locatari 25%

20.000

- 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;

45

Eficientizarea energetică
a cladirilor rezidentiale
de pe raza orașului
Zărnești (in functie de
acordul si intereseul

- 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
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;
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asociatiilor
proprietari).

de

46

Reactivarea domeniilor
de activitate inactive in
prezent

47

Sprijinirea operatorilor
economici care
demarează proiecte
privind construirea unui
accelerator de
afaceri/incubator
Transferul tehnologic în
domenii de specializare
inteligentă

48

49

Îmbunătățirea
competitivității
economice a
intreprinderilor

-

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
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
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
Proiectul implică acțiuni de:

1.000.000

POCU axa 4

20.000 (2%)

500.000

IMM

POR 2.1

150.000
(30%)

3.000.000

POR 1.1,
POC

0%-50%

1.000.000

POR 2.2,
POR 2.1,
POC

30%

Entităţi de
transfer
tehnologic în
conformitate
cu Hotărârea
Guvernului
nr. 406/2003
IMM

- 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
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).
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50

51

52

53

54

55

Atragerea de noi
investitori în Orașul
Zărnești
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
Dezvoltarea facilităților
de infrastructură pentru
conferințe, ateliere
tematice, expoziții și
cazare
Un mod unitar și
constant de promovare a
produselor și serviciilor
locale-utilizare brand
turistic local

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

500.000

POR 9.1
CLLD

-

GAL

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

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

500.000

POR 2.1

-

IMM(100%)

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

-

Entitati
private,
brandul
aducand
beneficii si
UAT-ului

Oferirea de asistență și
suport activ investitorilor
locali in relația cu
investitorii străini sau
potențialii clienți din
străinătate
Reabilitarea/modernizare
a/extinderea/dotarea
infrastructurii de sanatate
–Spitalul orășenesc Dr.

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

Programul
naţional
multianual
pentru
stimularea
creării,
dezvoltării şi
promovării
brandurilor
sectoriale,
subsectoriale
şi de produs
Buget local

1.000

UAT Zărnești
IMM-uri ,
acceleratoare
de afaceri

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

56

Reabilitarea si
modernizare a spitalului
de neuropsihiatrie în
colaborare cu Ministerul
Sănătății și/sau Consiliul
Județean

57

Achiziționarea de noi
ambulante

58

Modernizarea cabinetelor
medicale de pe raza
orașului.

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;
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.);
Proiectul implica:
- achizitionarea de ambulante
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,
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POR 3.1

2.000.000

POR 3.1

40.000
(2%)

UAT Zărnești

500.000

Program
Ministerul
Sanatatii
POR 2.1
POR 2.2

20%

UAT Zărnești

200.000

-

Finantarea in
functie de
varianta
finala a
ghidului
solicitantului

Proiectele vor
fi depuse de
solicitanti
privati
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60

61

62

Construirea unui Centru
de recuperare medicală,
psihologică și socială
pentru persoane cu
dizabilități, copii și adulți
Crearea de unități mobile
de furnizare de servicii
pentru îngrijirea
medicală la domiciliu
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
Constituirea unui GAL si
elaborarea strategiei de
dezvoltare locala

63

Înfiinţare de grădinițe
si/sau creşe

64

Reabilitarea,
modernizarea,
dezvoltarea, extinderea si
achizitionarea de
echipamente si dotari
specifice pentru
grădinițele de pe raza
orașului
Reabilitarea,
modernizarea,

65

•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;
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.)

POR 8.1

Proiectul implică:
Actiuni complementare proiectului nr. 58, Achiziționarea de noi ambulante

20.000

POR 9.1

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

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
Proiectul implică:
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)

70.000 euro

POCU, 5.1

2% respectiv
1.400 euro

UAT Zărnești
GAL

500.000

POR 10.1

UAT Zărnești

700.000

POR 10.1

10.000
(2%)
14.000
(2%)

700.000

POR 10.1

14.000
(2%)

UAT Zărnești

Proiectul implica:

20.000

UAT Zărnești

1.000.000

-

GAL

UAT Zărnești

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie - educaţionale
antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)

Proiectul implica:
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general
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Parteneriat
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66

67

68

69

70

dezvoltarea, extinderea si
achizitionarea de
echipamente si dotari
specifice pentru scolile
de pe raza orașului
Încurajarea programelor
de schimb de experiență
între instituțiile de
învățământ din oraș și
instituții similare din țară
și străinătate pentru elevi
și cadre didactice
Dotarea corespunzătoare
a atelierelor școlilor
profesionale.
Construirea unei unitati
de invatamant
profesional si tehnic –
specialitatile cerute de
mediul economic
Implementarea de
proiecte educationale
pentru elevii din
categorii defavorizate

Construirea/reabilitare/
modernizare și dotare
locuinţe sociale
Dezvoltarea unui centru
socio – medical pentru
victimele violenței
domestice

71

Crearea unui sistem
eficient pentru primirea
si rezolvarea petițiilor
cetățenilor

72

Desfășurarea de
campanii privind
încurajartea participării
cetățenilor la procesul
decizițional

obligatoriu (școli I - VIII)

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
Proiectul implica:

50.000

Erasmus

-

Parteneriat
UAT Zărnești
Institutii
invatamant

500.000

POR 10.1

10.000 (2%)

UAT Zărnești

100.000

POCU

-

UAT Zărnești

Parteneriat

700.000

POR 9.1
CLLD

-

GAL

Parteneriat

2.000.000

POR 9.1
CLLD

-

GAL

Parteneriat

500.000

POCU

10.000

UAT Zărnești

10.000

Buget Local

10.000

UAT Zărnești

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

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.)
Proiectul implică:

investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
Proiectul implică:
investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare
integrate medico-socială;
Proiectul implică:
-implementarea măsurilor de e-guvernare
-schimburi de experiență
-pregătirea profesională a funcționbarilor publici
-achiziționarea de echipamente TIC
Proiectul implică:
-acțiuni de conștientizare
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73

Îmbunătățirea
comunicării între
instituțiile publice

74

Modernizarea sistemului
de relații publice și
mutarea a cât mai multor
servicii ale administrației
publice locale pe internet.
Crearea de baze de date
comune între serviciile
din cadrul Primăriei
Orașului Zărnești și
serviciile similare de la
nivel regional și național.
Formare şi calificare
pentru personalul care va
fi angajat în serviciul de
dezvoltare turistică și
culturală

75

76

77

Implementarea sistemelor
informatice integrate și
de e-guvernare la nivelul
compartimentelor
Primăriei

78

Acțiuni de încurajare a
schimbului de experienţă
și a networking-ului

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.
Proiectul implică:
-achizitionarea de infrastructura TIC
-cursuri de formare profesională

Proiectul implică:

20.000

POCA 2.2

400

UAT Zărnești

200.000

POCA/
POCU /Buget
local

4.000

Parteneriat
UAT
Zărnești+FPC

10.000

Buget local

10.000

UAT Zărnești

25.000

POCA 2.1/
POCU

3.750

UAT Zărnești

50.000

POCA 2.2

7.500

Parteneriat
UAT Zărnești
+UAT Mun.
Brasov

100.000

POCA 2.1

2.000

UAT Zărnești

Parteneriat
UAT
Zărnești+FPC

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

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.
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;
Proiectul implică:
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local
- introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței (utilizarea
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Parteneriat
UAT Zărnești
parteneriat cu
UAT
Mun.Brașov
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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

80

81

Asigurarea accesului la
dezvoltarea profesională
continuă a personalului
din cadrul instituțiilor
publice locale, inclusiv
pentru achizitii publice si
managementul
proiectelor
Imbunatatirea functiei de
dezvoltare strategica

Creșterea numărului de
parteneriate la nivel local

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

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
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
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500.000

POCA
BUGET
LOCAL

10.000

Parteneriat
UAT
Zărnești+FPC

Parteneriat
UAT
Zărnești+FPC

750.000

Programul
EASI

15.000
(20%)

Parteneriat

Parteneriat

100.000

POCA 2.2

2.000

POR 9.1
CLLD

Parteneriat
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CAP. 15-SISTEMUL DE IMPLEMENTARE. PLANUL DE ACȚIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Pentru implementarea strategiei este necesară cearea unui grup operativ de lucru care să asigure
urmărirea pregătirii, depunerii și implementarea proiectelor înscrise în strategie.
Formarea Grupului Operativ de Lucru și stabilirea Partenertelor
Din Grupul operativ de lucru vor face parte reprezentanți ai Autorității Publice Locale (biroul
cheltuieli-achiziții publice, serviciul urbanism, amenajarea teritoriului-gospodărire, serviciul
venituri încasare creanțe- executare silită, control fiscal, reprezentanți ai tuturor factorilor
interesați, de la reprezentanții societăților comerciale, la reprezentanții societășii civile.
Avantajul creării unui Grup Operational de lucru sunt:
-asigurarea transparenței
-asigurarea colaborării dintre factorii interesați și îmbunătățirea mecanismelor de conlucrare
-asigurarea unui schimb continuu de opinii și îmbunătățirea în timp real a strategiei prin
adăugarea de acțiuni care nu au putut fi prezise la momentul elaborării strategiei sau eliminarea
unor acțiuni care ar fi prea costisitoare în raport cu beneficiile aduse comunității.
-se vor putea găsi soluții pentru rezolvarea unor nevoi/rezolvarea unor probleme apărute în
perioada implementării
-se asigură coeziunea comunitară
-se creează bazele colaborărilor pentru următoarea perioadă strategică și se pot pune bazele unor
parteneriate care să asigure imlementarea cu maximum de eficiență a strategiei.
Grupul Operativ de Lucru include o paletă largă de organizații, din toate domeniile strategice:
economic, mediu, infrastructură şi social și are rolul de a urmări implementarea proiectelor
definite în portofoliul de proiecte, coroborat cu momentul deschiderii sesiunilor de depunere a
proiectelor și cu prioritatea strategică. Practic, Grupul Operativ de Lucru are rol de asistență
tehnică, asigurând:
-îndrumare, consultanță și sprijin direct în elaborarea proiectelor, elaborarea cererii de finanțare
și pregătirea documentelor proiectului. Precizăm că toate proiectele a căror solicitant este
Primăria Zărnești sau aceasta se află în parteneriatul care solicită finanțarea, vor fi supuse spre
avizare și aprobare a bugetului de către Consiliul Local.
Tot Grupul Operativ de Lucru va asigura monitorizarea implementării proiectelor și astingerea
indicatorilor prevăzuți și obținerea rezultatelor proiectelor și a celor strategici, pentru ca
efectele să se reflecte la nivel de oraş, de comunitate.
În fapt, este necesară crearea a două structuri distincte:
- o structură care se va ocupa deurmărirea lansărilor de sesiuni de depunere a proiectelor, de
asigurarea ăntocmirii și depunerii la termen a proiectelor care pot beneficia de finanțare
nerambursabilă și
-o structură de monitorizare care se va ocupa de implementarea proiectelor, respectiv asigurarea
resurselor umane și materiale, încadrarea în costuri și respectarea termenelor de implementare,
analiza riscuruilor și rezolvarea problemelor apărute pe perioada de implementare, asigurarea
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realizării indicatorilor și obținerea rezultatelor și asigrarea raportărilor pe toată durata de
monitorizare a proiectelor.
Stabilirea unui set minim de proceduri de lucru pentru monitorizarea indicatorilor
stabiliți
În lipsa unei experiențe anterioare de lucru s-ar putea dovedi necesară ajustarea/adaptarea pe
parcurs a acestor documente interne, la realitățile punerii în practică a unui program de o
asemenea anvergură. Acest fapt se va asigura prin programarea de întâlniri de lucru, împărțirea
sarcinilor între membrii grupului și modul de colaborare între aceștia.
O mare provocare pentru grupul de lucru o va constitui asigurarea condițiilor pentru realizarea
proiectelor, armonizarea cu documnentațiile de urbanismși cu programele de investiții de capital
și cu bugetul disponibil sau sursele de finanțare identificate.
Crearea parteneriatelor
Pe lângă crearea grupului de lucru care este garantul pentru o corectă derulare a planului
strategic, în scopul dezvoltării şi implementării proiectelor "majore" (complexe) şi sensibile
pentru buget şi comunitate cuprinse în documentul strategic sau ivite ca răspuns la unele nevoi
emergente pe parcurs, este nevoie de alăturarea resurselor, umane şi eventual, materiale, ale
actorilor locali, formalizate în cadrul unor parteneriate ce vor stabili responsabilitățile fiecărui
actor, resursele şi rezultatele ce vor fi obținute ca urmare a fiecărei părți va trebui clar definită,
fiind evitată răspunderea comună, pentru a nu se disipa şi a se risca un eşec al intervenției, cu
consumarea resurselor alocate.
În cazul realizării unor proiecte în parteneriat, complementaritatea intervențiilor, inclusiv a
utilizării resurselor, este o condiție a succesului. Lipsa de corelare a graficelor de implementare
şi de angajare a resurselor de către parteneri şi colaborarea defectuoasă între autoritățile
responsabile, poate duce la diminuarea şi chiar la anularea efectelor benefice ale proiectului şi la
consumarea inutilă a unor resurse şi aşa deficitare.
În cazul realizării unor proiecte inovatoare, mai puțin uzuale în contextul național, parteneriatul
cu instituții cu experiența necesară de la nivel internațional poate fi salutar pentru obținerea
rezultatelor dorite.
De exemplu Programul URBACT III asigură consolidarea capacității orașelor de a formula
strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund
provocărilor lor. URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri
sau parcuri tehnologice), programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși,
ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și
implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind
politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și
formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact
indirect asupra implementării programelor operaționale naționale. Acordare de finanțare
nerambursabilă se face în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de
proiecte, în perioada 2015-2018. URBACT va lucra cu toate tipurile de orașe din Europa;
orașele vor avea oportunitatea de a utiliza noile instrumente propuse în cadrul Politicii de
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Coeziune. În perioada de programare 2014-2020 URBACT III va susține orașele europene în
schimbul și împărtășirea experiențelor legate de dezvoltarea urbană durabilă.
Monitorizarea implementării strategiei
Monitorizarea este o activitate distinctă a perioadei de implementare a strategiei, în cadrul căreia
sunt evidențiate devierile de la graficul de execuție şi eventualele probleme apărute pe parcursul
derulării măsurilor/intervențiilor.
Evaluarea strategiei
Tot cu o frecvență anuală este necesară şi realizarea evaluării strategiei, prin care se urmăresc
cel puțin următoarele criterii:
- relevanța intervențiilor față de nevoile comunității;
- eficacitatea intervențiilor, gradul de atingere a obiectivelor strategice;
- eficiența: o sistemului de implementare (la nivelul Primăriei Satu mare şi al GO constituit,
eventual al parteneriatelor create) o intervențiilor (efecte/rezultate obținute față de resursele
consumate
Pentru asigurarea implementării strategiei sunt necesare resurse financiare care să acopere
valoarea neeligibilă a proiectelor care pot primi finanțare nerambursabilă și costurile integrale
pentru proiectele care trebuiesc finanțate integral de Primăria Zărnești sau în cadrul unor
parteneriate.
În Anexă se regăsește lista proiectelor și planificarea acestora. Datele sunt estimative, termenul
de realizare al proiectelor fiind funcție de momentul în care se deschide linia de finanțare, dacă
proiectul este sau nu selectat pentru finanțare. Valoarea proiectului depinde în mare măsură de
acțiunile propuse pentru finanțare. În funcție de prioritățile comunității de la momentul
întocmirii Studiului de Fezabiltate, un proiect poate fi integrat, poate include toate acțiunile care
se finanțează în sesiunea respectivă, deci poate integra mai multe proiecte din listă, cu condiția
respectării limitei maxime pentru valoarea proiectului.

CAP. 16- SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
STRATEGIEI

Monitorizarea la nivelul strategiei se va face anual. Pentru aceasta se vor organiza
întâlniri(workshopuri) care să analizeze îndeplinirea fiecărui obiectiv, reprogramarea proietelor,
dacă este cazul, cooptarea de noi membri, aparținând grupurilor țintă, atunci când este cazul, în
special pentru proiectele care vor face obiectul GAL (CLLD).
Creșterea capacității operaționale, tehnice și financiare a orașului Zărnești de a implementa
strategia de dezvoltare se va realiza prin măsurile și acțiunile prevăzute în strategie, respectiv:
Dezvoltarea capacității administrative
Activitatea publică va fi orientată spre rezolvarea problemelor comunității prin:
 Crearea unui sistem eficient pentru primirea si rezolvarea petițiilor cetățenilor
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 Desfășurarea de campanii privind încurajartea participării cetățenilor la procesul
decizițional
 Îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice
 Modernizarea sistemului de relații publice și mutarea a cât mai multor servicii ale
administrației publice locale pe internet.
 Crearea de baze de date comune între serviciile din cadrul Primăriei Orașului Zărnești și
serviciile similare de la nivel regional și național.
 Formare şi calificare pentru personalul care va fi angajat în serviciul de dezvoltare
turistică și culturală în vederea colaborării cu instituțiile publice şi agenții economici de
profil
 Implementarea sistemelor informatice integrate și de e-guvernare la nivelul
compartimentelor Primăriei
 Acțiuni de încurajare a schimbului de experienţă și a networking-ului
Serviciile prestate de Autoritatea Publică Locală vor fi orientate către interesul
cetățeanului (incluzând aici și mediul de afaceri). Scopul acestei măsuri este:
-rezolvarea problemelor cetățenilor în relația cu primăria într-un timp mai scurt prin
mijloace moderne, inclusiv introducerea unor formulare care pot fi completate on-line
-susținerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru locuitorii orașului
-creșterea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere în ceea ce privește modul
de cheltuire a banului public
-controlarea mai bună a cheltuielilor bugetare și distribuirea în mod eficient a acestuia
-achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii transparent, prin organizarea de licitații
-externalizarea unor servicii nepeformante către mediul privat
-sprijinirea organizatiilor neguvernamentale și participarea la proiecte comune prin
înființarea de parteneriate
-participarea la proiecte comune cu mediul economic privat, în domenii de interes
comune: energie regenerabilă, domeniul social, cultural și de mediu
-sprijinirea activității firmelor din domeniul turismului prin intermediului brandului
specific local.
Dezvoltarea capacității de a implementa proiecte în special prin asigurarea cu resurse
umane suficiente și bine pregătite în acest domeniu, dar și creșterea capacității de a crea
parteneriate și de colaborare cu alte instituții și firme private.
Proiectele propuse vizează:
 Asigurarea accesului la dezvoltarea profesională continuă a personalului din cadrul
instituțiilor publice locale pentru achizitii publice si managementul proiectelor
 Imbunatatirea functiei de dezvoltare strategică.
 Grupul Operativ de Lucru şi, acolo unde este cazul, membrii parteneriatelor, vor
avea în vedere realizările în cadrul a două paliere de implementare a strategiei:
-la nivel de proiect, unde se vor urmări: realizarea activităților în timpul planificat şi
cu resursele alocate, obținerea rezultatelor estimate şi având calitatea propusă.
Concret, acest lucru presupune centralizarea informațiilor privind proiectele aflate în
derulare sau în pregătire și asigurarea corelării acestora în graficul de implementare a
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strategiei. În cazul apariției unor probleme, se vor lua măsuri de soluționare şi se va
urmări implementarea acestora. Monitorizarea la nivelul fiecărui proiect se va face
trimestrial.
- la nivel de strategie, unde se vor urmări: efectele agregate (indicatorii de rezultat)
obținute la nivelul comunității ca urmare a implementării proiectelor şi se vor
identifica eventuale alte efecte apărute ce nu au fost prevăzute inițial.
Grupul Operativ de Lucru, prin structura (echipa) care va asigura monitorizarea are,
așa cum am stabilit mai sus, următoarele sarcini:
- asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării proiectelor,
încadrarea în costuri și respectarea termenelor de implementare, analiza riscuruilor și
rezolvarea problemelor apărute pe perioada de implementare, asigurarea realizării
indicatorilor și obținerea rezultatelor și asigurarea raportărilor pe toată durata de
monitorizare a proiectelor.
- Asigurarea resurselor umane: pentru implementarea corectă a proiectelor sunt
necesare resurse umane de calitate, cu pregătire profesională specifică, motivate.
Pentru implementarea cu succes a proiectelor se va da atenție următorelor:
-alegerea resurselor umane potrivite pentru responsabilitățile respective, ”omul
potrivit la locul potrivit”
-încărcarea corectă cu sarcini – numărul orelor de muncă dedicat fiecărui proiect
însumate să nu depășească timpul normal de lucru
-monitorizarea respectării fișelor de post pentru fiecrae membru prin evaluarea
periodică a performanțelor acestora
-asigurarea de programe de pregătire și a schimbului de experiență
Pentru resursele materiale se vor utiliza instrumente de analiză precum:
-planificarea riguroasă a chelștuielilor și etapizarea corectă a acestora
- monitorizarea continuă a bugetului proiectului și evitarea depășirii acestuia
-evaluarea periodică a indicatorului cost-calitate, găsirea de soluții pentru a se evita
întârzierile, cea mai frecventă cauză a depășirii bugetului
Monitorizarea corectă a timpului presupune respectarea termenelor pentru fiecare
subactivitate în parte, planificarea corectă a activităților, evitarea sau cât mai puține
solicitări de clarificări pentru raportările și documentele întocmite și transmise la
OI/AM-uri.

Evaluarea strategiei se va realiza anual și are drept scop urmărirea întocmirii studiilor de
fezabilitate și a depunerii proiectelor în fiecare sesiune de finanțare, obținerea finațării și
implementarea corectă a proiectelor pentru realizarea obiectivelor strategice. Dacă va fi nevoie
se vor actualiza și se vor redepune proiectele care eventual vor fi respinse la finanțare.
Se vor întocmi fișe anuale de proiect, pe toată perioada strategiei, utile pentru evaluarea fiecărui
proiect dar și pentru evaluarea integrală a strategiei. De asemenea se vor culege date statistice
relevante, și la nevoie se vor realiza sondaje de opinie, inclusiv prin chestionare on-line.
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Anexa 1-Planul de acțiune

Nr.
crt

1a

Proiect

Modernizarea și dezvoltarea tuturor drumurilor locale

Solicitant

Perioada
estimata pt
implementare

UAT Zărnesti

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

5,000,000

100,000

220,000

34,000

20,000

0

5,000,000

750,000

30,000

30,000

2016-2025
1b

Modernizarea și dezvoltarea tuturor drumurilor locale

UAT Zărnești

2

Realizarea planului de mobilitate urbană- PMUD

UAT Zărnești

3

Construirea unei șosele de centură care să scoată traficul greu din
oraș

UAT Zărnești

4

Construirea de locuri de parcare in cartierele orașului.

UAT Zărnesti

Realizarea unei zone pietonale, de promenadă și comercială, în centru
orașului Zărnești.

UAT Zărnesti

5a
5b
6
7

Realizarea unei zone pietonale, de promenadă și comercială, în centru
orașului Zărnești.
Modernizarea serviciului de transport public local prin achiziția de
mijloace de transport noi, eficiente energetic
Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor forestiere pentru
accesibilizarea pădurilor

8

Construcția, extinderea şi modernizarea drumurilor de acces agricol

9

Asfaltarea drumului Zărnești – Plaiul Foii DC 50A (15 km)

10
11

Asfaltarea în colaborare cu Consiliul Județean a drumului ZărneștiPredeluț (aproximativ 2,5 km)
Extinderea rețelei de transport public local către satele și comunele
limitrofe orașului Zărnești

UAT Zărnesti
UAT Zărnesti
UAT Zărnesti
UAT Zărnesti
UAT Zărnesti+ CJ
Bv
UAT Zărnesti+ CJ
Bv
UAT Zărnesti

2016-2025
2016
2016-2025
2016-2025

2016-2025
2016-2025
2016-2025
2016-2025
2016
2016-2025

se implementeaza si
va fi finantat din
sursa
nerambursabila
(POR 7.1) daca
devine statiune
climatica

in curs de realizare

2016-2025
2016-2025

OBSERVATII

1,000,000

20,000

400,000

8.000

1,500,000

0

1,000,000

0

4,500,000

2,250,000

625,000

312,500

400,000

8,000
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Perioada
estimata pt
implementare

Nr.
crt

Proiect

12

Extinderea și modernizarea rețelei de apa și canalizare, astfel încât să
se ajungă la o acoperire de 100%, funționale

UAT Zărnesti

13

Extinderea rețelelor de utilități în zona rezidențială a familiilor
tinere, Muscel

UAT Zărnesti

14

Reactualizarea planului urbanistic general

UAT Zărnesti

2016

15

Introducerea de surse alternative pentru producerea energiei electrice

UAT Zărnesti

16

Extinderea și modernizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale

UAT Zărnesti

17

Construcția unui hangar pentru avioane de mici dimensiuni pe
Aerodromul Zărnești

UAT Zărnesti

18

Solicitant

Reabilitarea căilor de acces către punctele de atracție turistică.(cca 20
km*100.000)

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

2,500,000

750,000

2,500,000

750,000

0

0

2016-2025

50,000,000

500,000

2016-2025

1,000,000

1,000,000

4,200,000

0

2016-2025
2016-2025

2016-2025

UAT Zărnesti

2,000,000

40,000

600,000

600,000

6,000,000

6,000,000

2016-2025
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

UAT Zărnesti

20

Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina

UAT Zărnesti

21

Realizarea a 40 de km de trasee de biciclete

UAT Zărnesti

2016-2025

1,000,000

150,000

22

Construirea unui complex sportiv/de agrement

UAT Zărnesti

2016-2025

750,000

67,500

23

Dezvoltarea și modernizarea
asigurarea de echipament

20,000

20,000

24

Construirea
de
noi
posturi
Salvamont
moderne
și
reabilitarea/modernizarea și dotarea postului Salvamont de la Plaiul
Foii.

80,000

80,000

19

Seviciului

Salvamont,

inclusiv

2016-2025

UAT Zărnesti
UAT Zărnesti in
parteneriat cu IMM
si ONG in domeniu
turism
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2016-2025

2016-2025
2016-2025

OBSERVATII

se implementeaza si
va fi finantat din
sursa
nerambursabila
(POR 7.1) daca
devine statiune
climatica
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Perioada
estimata pt
implementare

Nr.
crt

Proiect

25

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

UAT Zărnesti

Reanimarea mesteșugurilor specifice zonei

Solicitanti privati

anual

GAL

26
27
28

29

30
31

Inventarierea si reanimarea mesteșugurilor specifice zonei- crearea de
intreprinderi sociale
Consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice și a
clădirilor de patrimoniu
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)
Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare de
muzee în aer liber
Practicarea unui sistem unitar de promovare la nivel local, național și
internațional- realizarea brandului turistic local.

Solicitant

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

10,000

10,000

50,000

N/A

2016-2025

1,000,000

0

UAT Zărnesti

2016-2025

5,000,000

750,000

GAL

2016-2025

100,000

0

UAT Zărnesti

2016-2025

10,000

10,000

UAT Zărnesti

2016-2025

15,000

15,000

30,000

20,000

OBSERVATII

anual

32

Producția de materiale promoționale tipărite cu informații depre
obiectivele turistice: Parcul Național Piatra Craiului, Rezervația de
urși LiBearty, Biserica Sfântul Nicolae, etc.

UAT
Zărnesti+Ministerul
turismului

2016-2025

33

Promovarea evenimentelor culturale locale și a obiectivelor turistice
prin intermediul internetului

UAT Zărnesti

continuu

5,000

5,000

34

Semnalizarea corespunzătoare la nivelul orașului a obiectivelor
turistice, a locurilor de cazare și unităților de servire a mesei

UAT Zărnesti

2016-2025

5,000

5,000

35

Igienizarea cursului râului Bârsa și înăsprirea sancțiunilor pentru
factorii poluatori.

UAT Zărnesti

continuu

5,000

5,000
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Proiect

Solicitant

Perioada
estimata pt
implementare

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

36

Campanii de conştientizare şi programe de educare pentru protecția
biodiversității

ONG+UAT Zărnesti

2016-2025

220,000

22,000

37

Reabilitare şi extindere spaţii verzi, publice şi de agrement si
dezvoltarea perdelelor de protecție și a aliniamentelor stradale

UAT Zărnesti

2016-2025

100,000

15,000

38

Împădurirea terenurilor degradate și neproductive reconversia
functionala si reutilizarea terenurilor si sprafetelor abandonate

GAL

2016-2025

500,000

0

39

Investiții în mecanizarea serviciului de salubrizare de la nivelul
orașului Zărnești

UAT Zărnesti

2016-2025

250,000

125,000

40

Introducerea transportului public de călători cu autobuze ecologice
(pe bază de biogaz sau alți combustibili ecologici)

UAT Zărnesti

2016-2025

150,000

3,000

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

UAT Zărnesti

anual

1,000

1,000

Schimbarea lămpilor clasice de iluminat stradal cu lămpi de ultimă
generație caracterizate printr-un consum scăzut de energie electrică

2016

20,000

0

UAT Zărnești

2017-2025

3,000,000

60,000

43

Introducerea unor corpuri de iluminat alimentate din surse alternative
în zonele mai izolate

UAT Zărnești

2016-2025

600,000

12,000

44

Eficientizarea energetică a clădirilor publice

UAT Zărnești

2016-2025

10,000,000

200,000

45

Eficientizarea energetică a cladirilor rezidentiale de pe raza orașului
Zărnești (in functie de acordul si interesul asociatiilor de proprietari).

UAT Zărnești

2016-2025

5,000,000

750,000

46

Reactivarea domeniilor de activitate inactive in prezent

UAT
Zărnești+FCP+ONG

2016-2025

1,000,000

20,000

42
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Proiectele vor fi
depuse de solicitanti
privati, in parteneriat
cu primaria

Proiectele vor fi
depuse de GAL-uri
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Nr.
crt

Proiect

47

Sprijinirea operatorilor economici care demarează proiecte privind
construirea unui accelerator de afaceri/incubator de afaceri

Solicitant

Transferul tehnologic în domenii de specializare inteligentă
48

Perioda
estimata pt
implementare

Valoare
estimată,
euro

IMM

2016-2025

500,000

Entităţi de transfer
tehnologic în
conformitate cu
Hotărârea
Guvernului nr.
406/2003

2016-2025

3,000,000

Contribuția
UAT
Zărnești

N/A

49

Îmbunătățirea competitivității economice a intreprinderilor

IMM

2016-2025

1,000,000

50

Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești

GAL

2016-2025

500,000

0

51

Atragerea de noi investitori în Orașul Zărnești

UAT Zărnești

2016-2025

200,000

200,000

52

Dezvoltarea facilităților de infrastructură pentru conferințe, ateliere
tematice, expoziții și cazare

IMM

2016-2025

500,000

N/A

53

Un mod unitar și constant de promovare a produselor și serviciilor
locale- utilizare brand turistic local

Entitati private,
brandul aducand
beneficii si UAT-ului

2016-2025

5,000

5,000

54

Oferirea de asistență și suport activ investitorilor locali in relația cu
investitorii străini sau potențialii clienți din străinătate

IMM/UAT
Zărnești/acc

2016-2025

1,000

1,000

55

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii
sanatate –Spitalul orășenesc Dr. Tiberiu Spârchez

de

UAT Zărnești

2016-2025

5,000,000

100,000

56

Reabilitarea si modernizare a spitalului de neuropsihiatrie în
colaborare cu Ministerul Sănătății și/sau Consiliul Județean

UAT Zărnești

2016-2025

2,000,000

40,000

57

Achiziționarea de noi ambulante

UAT Zărnești

2016-2025

500,000

100,000

58

Facilitarea accesului medicilor la finațare pentru modernizarea
cabinetelor medicale de pe raza orașului.

IMM /
Microintreprinderi

2016-2025

200,000

N/A

59

Construirea unui Centru de recuperare medicală, psihologică și
socială pentru persoane cu dizabilități, copii și adulți

UAT Zărnești

2016-2025

1,000,000

20,000
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Nr.
crt

Proiect

Solicitant

Perioda
estimata pt
implementare

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

60

Crearea de unități mobile de furnizare de servicii pentru îngrijirea
medicală la domiciliu

GAL

2016-2025

20,000

0

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

UAT Zărnești

2016-2025

500,000

500,000

62

Constituirea unui GAL si elaborarea strategiei de dezvoltare locala

UAT Zărnești

2016

70,000

1,400

63

Înfiinţare de grădinițe si/ sau creşe

UAT Zărnești

2016-2025

500,000

10,000

64

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si achizitionarea
de echipamente si dotari specifice pentru grădinițele de pe raza
orașului

UAT Zărnești

2016-2025

700,000

14,000

65

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si achizitionarea
de echipamente si dotari specifice pentru scolile de pe raza orașului

UAT Zărnești

2016-2025

700,000

14,000

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

UAT Zărnești+
Institutii invatamant

2016-2025

50,000

0

67

Dotarea corespunzătoare a atelierelor școlilor profesionale.

UAT Zărnești

2016-2025

500,000

68

Implementarea de proiecte educationale pentru elevii din categorii
defavorizate

UAT Zărnești

2016-2025

100,000

10,000
N/A

69

Construirea/reabilitare/ modernizare și dotare locuinţe sociale

GAL

2016-2025

700,000

GAL

2016-2025

2,000,000

UAT Zărnești

2016-2025

500,000

10,000

UAT Zărnești

2016-2025

10,000

10,000

UAT Zărnești

2016-2025

20,000

400

70
71
72
73

Dezvoltarea unui centru socio – medical pentru victimele violenței
domestice
Crearea unui sistem eficient pentru primirea si rezolvarea petițiilor
cetățenilor
Desfășurarea de campanii privind încurajartea participării cetățenilor
la procesul decizițional
Îmbunătățirea comunicării între instituțiile publice

185

N/A
N/A

OBSERVATII

Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Zărneşti, 2015-2025

Nr.
crt

Proiect

74

Modernizarea sistemului de relații publice și mutarea a cât mai
multor servicii ale administrației publice locale pe internet.

Solicitant

Perioda
estimata pt
implementare

Valoare
estimată,
euro

Contribuția
UAT
Zărnești

UAT Zărnești+FPC

2016-2025

200,000

4,000

75

Crearea de baze de date comune între serviciile din cadrul Primăriei
Orașului Zărnești și serviciile similare de la nivel regional și național.

UAT Zărnești

2016-2025

10,000

10,000

76

Formare şi calificare pentru personalul care va fi angajat în serviciul
de dezvoltare turistică și culturală

UAT Zărnești

2016-2025

25,000

3,750

77

Implementarea sistemelor informatice integrate și de eguvernare la
nivelul compartimentelor Primăriei

UAT Zărnești
parteneriat cu UAT
Brașov

2016-2025

50,000

7,500

78

Acțiuni de încurajare a schimbului de experienţă și a networking-ului

UAT Zărnești

2016-2025

100,000

2,000

79

Asigurarea accesului la dezvoltarea profesională continuă a
personalului din cadrul instituțiilor publice locale, inclusiv pentru
achizitii publice si managementul proiectelor

UAT Zărnești+FPC

2016-2025

500,000

10,000

80

Imbunatatirea functiei de dezvoltare strategica

UAT
Zărnești+IMM+ONG

2016-2025

750,000

15,000

81

Creșterea numărului de parteneriate la nivel local

GAL

2016-2025

100,000

2,000

186

OBSERVATII

