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5. P L A N U L L O C A L D E A C Ţ I U N E
5.1. VIZIUNE 2030
Viziunea
Buşteni – „Poarta Bucegilor” va fi un centru al oportunităţilor, o destinaţie turistică a tinerilor şi a sportivilor
de toate vârstele, o oază sanogenă, un spaţiu cultural unde să trăieşti şi să munceşti, un oraş cu autorităţi locale,
ce pledează pentru excelenţa în administraţia publică, şi cu cetăţeni europeni, activi, capabili să facă faţă
schimbărilor continue.
Misiunea
Misiunea Primăriei Buşteni reprezintă preocuparea acesteia de a fi fără întrerupere în slujba locuitorilor
pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă diversele probleme,
asigurând astfel bunăstarea tuturor, printr-un management public de un înalt standard de calitate, bazat pe
strategia de dezvoltare, în contextul naţional, european şi internaţional.
Valorile noastre
Succesul Primăriei Buşteni în îndeplinirea politicii şi obiectivelor sale se bazează pe valorile imateriale ale
organizaţiei. În acest sens, profesionalismul, cunoştinţele şi experienţa organizaţiei, presupun următoarele
valori: respect faţă de lege şi faţă de cetăţean, integritate, onestitate, performanţă, disciplină, spirit de echipă,
capacitate de inovare, egalitate de şanse şi responsabilitate socială.
Credem în valorile noastre care ne inspiră şi ne susţin în eforturile de a ne îndeplini misiunea şi de a ne
consolida identitatea. Aceste valori ne legitimează şi ne motivează permanent comportamentul nostru faţă de
comunitate.
Schema legăturii între Politica Urbană Integrată și strategiile sectoriale (constituția localității) :
ObiectivGeneral OG

→ObiectiveStrategice OS →AxePrioritare AP →Măsuri →Acțiuni/

posibile/finanțabile →ProiectePrioritarePP.

5.2. OBIECTIVE
Pentru a fi atinse și îndeplinite obiectivele propuse, planul de dezvoltare locală cuprinde un set de măsuri
specifice domeniilor sectoriale, măsuri care acționează din perspectiva sectorului specific asupra îndeplinirii
obiectivelor strategice principale sau secundare.
Obiectiv general propus, O.G.
“BUȘTENI - POARTA BUCEGILOR”- Valorificarea poziției geoistorice favorabile pentru atragerea
investitorilor și perfecționarea turismului prin punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, sportiv, natural și
spiritual; orașul va fi un centru al oportunităților, un spațiu sanogen, o destinație turistică ideală pentru a trăi, a

munci și a performa; administrația va fi asigurată de către autorități locale și angajați devotați; vor fi
valorificate calitățile locuitorilor orașului Bușteni, locuitori europeni calificați; se vor crea condițiile unui
mediu ONG activ, astfel încât să se creeze capacitatea necesară schimbărilor continue.
Obiective strategice sectoriale propuse, O.St.
1.

Dezvoltare urbană,

SU

2.

Mediu și energie,

SM

3.

Dezvoltare economică,

SE

4.

Turism, sport, agrement,

ST

5.

Resurse umane,

SR

6.

Capacitate administrativă,

SA

Obiective specifice sectoriale propuse, O.Sp.
1.SU - Dezvoltare urbană
1.1. Teritoriul orașului Bușteni
1.2. Dezvoltare edilitară
1.3. Revitalizare urbană
1.4. Infrastructură de acces: drumuri, străzi, pasaje, poduri, parcări, trotuare
1.5. Transport public local
1.6. Iluminat public și siguranța cetățeanului
1.7. Energie electrică
1.8. Rețeaua de apă și canalizare
1.9. Rețeaua de alimentare cu gaz metan

2.SM. - Mediu și energie
2.1. Gestionare a deșeurilor
2.2. Caliatea apei, aerului și a solului
2.3. Riscuri naturale
2.4. Spații verzi
2.5. Eficiență energetică și energie verde
2.6. Biodiversitate
2.7. Conservarea cadrului natural

3.SE. - Dezvoltare economică
3.1. Stimularea investițiilor
3.2. Cercetare, inovare
3.3. IT &C
3.4. Valorificarea potențialului local

4.ST. - Turism, sport, agrement
4.1. Turism montan: alpinism, de odihna, de drumeție, de cunoaștere, științific, cultural, de afaceri si congrese,
medical și sanogen
4.2. Sport și agrement

5.SR. - Resurse umane
5.1. Infrastructură de educație
5.2. Evaluare și formare profesională continuă

5.3. Incluziune socială pentru persoanele cu nevoi speciale și rromi
5.4. Sănătate
5.5. Cultură
5.6. Tineret și sport

6. SA. - Capacitate administrativă
6.1. Resursele umane din administrația publică
6.2. Implementarea soluțiilor IT&C la nivelul administrației locale
6.3. Documente de referință la care se raportează comunitatea
6.4. Administrația publică în relația cu cetățeanul și turistul

5.3. Programe sectoriale și proiecte ale strategiei de dezvoltare locală corespunzătoare
obiectivelor specifice sectoriale
1. SU – DEZVOLTARE URBANĂ
Valoare
Obiective specifice
sectoriale propuse

Programe

Proiecte

Termen

estimată
(mii
euro)

Delimitare teritorială a orașului Bușteni în raport

2016

36

2017

5

2016

36

2017

10

2017

5

cu UAT-urile vecine
Reglementarea cartierelor de locuințe, străzi,
numere, delimitări
1.1.Teritoriul
orașului Bușteni

Reglementarea

Finalizarea și promovarea noului PUG

urbanistică a orașului
Bușteni

Program de gestionare a datelor de cadastru
general
Inventarul terenurilor și al clădirilor
Achiziționarea de terenuri destinate dezvoltării de
proiecte de interes public (parcări, drumuri,
utilități, etc.)

Construirea de locuințe
pentru tineri
Construirea de locuințe
pentru militari
1.2.Dezvoltarea

Construirea de locuințe

edilitară

sociale
Program pentru
monumente de for
public

Construirea de locuințe prin ANL – MDRAP –
100 unități locative
Construirea de locuințe pentru militari, locuitori
ai orașului Bușteni – 25 unități locative
Construirea de locuințe sociale – 100 unități

urbana

2030

5000

2016-2030

300

2016-2030

750

2016-2030

3000

2017

10

2016-2030

25

2016-2030

400

2016-2030

300

locative; HG 114
Realizare

iluminatului

architectural

al

monumentelor de for public
Înnobilarea oraşului cu reprezentări artistice ale
unor personalităţi. Realizarea de statui.
Continuarea regenerării centrului civic

1.3. Revitalizare

2016-

Construcția unei noi clădiri de birouri destinate
administrației publice locale

Restaurarea, reabilitarea Crucii Eroilor Neamului
de pe Caraiman și crearea unui spațiu muzeal

2016-2018

1500

2016-2030

200

2016-2030

100

2016-2020

1000

2016-2020

100

2016-2020

5

2016-2020

1000

2016-2020

10

2016-2030

100

2016-2020

100

2016-2020

100

2016-2030

10000

Reabilitarea imobilelor proprietate publică și
privată situate pe axele turistice. Impunerea unei
imagini arhitectonice unitare a construcţiilor noi
și vechi cu destinaţia de locuinţe (gen lemn/
piatră- concurs de idei). Creșterea atractivității
orașului Bușteni prin reabilitarea fațadelor.
Reabilitarea fațadelor clădirilor mai vechi de 100
de ani
Regenerarea centrului

Modernizarea străzilor și extinderea ariilor

civic și al axelor

pietonale din zona centrală a orașului cu

turistice, reabilitarea pe

materiale specifice (după finalizarea centurii

termen lung a tuturor

ocolitoare)

obiectivelor de
patrimoniu din oraş
Modernizarea pieței agro-alimentare din Bușteni
Concesionarea grupurilor sanitare ale orașului
către o firmă de salubritate – acces contorizat
Amenajarea unei parcări subterane cu utilizări
polivalente, crearea unor spații, la suprafață, de
relaxare și agrement – în contextul deplasării
marelui trafic pe centura ocolitoare
Extinderea sistemului de iluminat architectural și
ambiental în centrul civic și pe axele turistice
(corpuri de iluminat ecologic, iluminat în pavaj,
mobilier urban iluminat, etc.)
Amenajarea de spații de
parcare colectivă și
reabilitarea celor
existente

Construirea de spații de parcare ecologice, verzi
Realizarea de parcări și stații pentru închiriat
biciclete
Realizarea unei şosele de centură (rută ocolitoare)
care să preia traficul din zonele centrale către

1.4.Infrastructură de

inelul exterior , cofinanțare

acces: drumuri,

Drumul Transbaiu – drum de interes turistic

străzi, pasaje, poduri,

Construcția,

parcări, trotuare

modernizarea și
extinderea
infrastructurii de acces

microregional susținut de către ADTD Munții
Baiului-Valea Prahovei
Modernizarea drumului turistic DC 132 Buşteni –
Gura Diham
Reabilitarea
infrastructurii

și
de

modernizarea
mobilitate

trotuare și pasaje pietonale

continuă
urbană;

2016-2030

1000

a

străzi,

2016-2030

1000

Amenajarea de poduri și
reabilitarea celor
existente

Construcția de noi poduri și pasarele peste râul

2016-2030

1000

2016-2030

500

2016-2030

100

2016-2030

200

2016-2030

2000

2016-2030

200

2016-2030

10

2016-2030

100

2016-2030

200

2016-2030

10

2016-2030

500

2016-2030

500

2016-2030

500

2016-2020

12

2016-2020

1960

2016-2020

500

Prahova
Reabilitarea podurilor din orașul Bușteni

Elaborarea de studii de
fundamentare a
proiectelor de

Studii privind posibilitatea realizării de noi străzi,
noi parcaje în orașul Bușteni

infrastructură de acces
Înființarea

transportului

public

ecologic,

intraurban – elevi si pensionari
Înființarea transportului
public

Realizarea unei noi instalații de transport pe
cablu Bușteni – Platou Bucegi ; PPP
Transport de agrement și ghidare turistică

Studii privind proiectele
1.5. Transport

de transport public

Studiu privind planul de mobilitate urbană
durabilă
Subvenționarea

public local

călătoriilor

gratuite

pentru

pensionari și alte categorii speciale de călători
Sustinerea utilizarii
transportului
public/alternativ

Implementarea unui sistem de transport pe
bicicletă – cetățeni și turiști – biciclete și piste
pentru biciclete
Campanie de promovarea a folosirii transportului
public

și

a

bicicletelor

în

detrimentul

autoturismelor proprii

1.6. Iluminat public
și siguranța
cetățeanului

Reabilitare, modernizare
și extindere iluminat
public și monitorizare
video

Modernizarea rețelei de iluminat public și
realizarea unui sistem de monitorizare video
pentru creşterea siguranţei cetățenilor (senzori
prezență, dimming, siguranța cetățeanului)

Extinderea rețelei de energie electrică în zonele
1.7. Energie

Rețele de alimentare cu

electrică

energie electrică

de dezvoltare ale orașului
Proiect referitor la eliminarea rețelei electrice
aeriene și introducerea ei în canalizații subterane
Extindere rețea de canalizare și canal colector în

„Reabilitarea și

orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova

modernizarea sistemelor

Reabilitare, înlocuire, extindere sistem public de

1.8. Reteaua de apa

de apa si canalizare în

alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de

si canalizare

județul Prahova”-CL–4

tratare, rezervoare de înmagazinare, rețele cu apă)
în localitatea Bușteni, județul Prahova ; CNI
Extinderea rețelei de apă și canal în zonele de
dezvoltare ale orașului

1.9. Rețeaua de

Reabilitarea și

alimentare cu gaz

modernizarea rețelei de

metan

gaz metan

Extinderea și modernizarea rețelei de gaz metan

2016-2020

500

în zonele de dezvoltare ale orașului

2.SM. – MEDIU ȘI ENERGIE
Valoare
Obiective specifice
sectoriale propuse

Programe

Proiecte

Termen

estimată
(mii
euro)

Conformarea cu politica

Managementul deşeurilor în Judeţul Prahova –

de deșeuri ținte impuse

Stație sortare deșeuri reciclabile - proiect în curs

2016

2200

2016-2030

20

2016-2030

20

2016-2030

150

2016-2030

50

2016-2030

30

2016-2030

500

2016-2030

5

2016-2030

30

2016-2030

100

2016-2030

250

de UE
Campanii de educare și informare a cetățenilor și

2.1.Gestionarea
deseurilor

turiștilor

privind

responsabilitatea

colectării

Dezvoltarea de actiuni
educative

selective a deșeurilor
Activități de colectare a deșeurilor abandonate în
mediul natural, ONG
Înființarea

unui

centru

microregional

de

Monitorizarea factorilor

monitorizare a factorilor de mediu ce privesc

de mediu

calitatea apei potabile, a aerului și a solului;
monitorizări meteo

2.2. Calitatea apei,

Campanii de promovare a conservării mediului

aerului si a solului
Dezvoltarea de acțiuni
educative

ambient.

Măsuri

active

integrate

pentru

conştientizarea populaţiei şi turiştilor privind
necesitatea protecţiei mediului şi reducerea
poluarii

2.3. Riscuri naturale

Managementul
riscurilor naturale

Strategia integrată privind riscurile naturale –
inundații, alunecări de teren

Dezvoltarea
infrastructurii de

Reabilitarea spațiilor verzi din orașul Bușteni

parcuri recreative
Dezvoltarea

Măsuri de încurajare a
cetățenilor în vederea
protecției mediului
Energie din surse

energetică și energie
verde

în

cadrul

grădinii

botanice din parcul orașului

2.4.Spatii verzi

2.5. Eficiență

diversității

regenerabile
Măsuri de eficiență
energetică

Elaborarea unui studiu privind acordarea de
facilități sau scutiri de taxe pentru persoanele
fizice și juridice care promovează „Acoperișul
viu-verde” și înfrumusețarea spațiilor verzi
Producție de energie de tip fotovoltaic și
fotocaloric pe acoperișurile instituțiilor
Eficientizarea iluminatului în clădirile instituțiilor
publice prin folosirea lămpilor economice și a
senzorilor de prezență

Reabilitarea termică a
locuințelor și a

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

2016-2018

100

Reabilitarea termică a clădirilor publice

2016-2030

500

2016-2030

5

2016-2030

50

2016-2030

50

2016-2030

10

2016-2030

5

2016-2030

100

2016-2030

1000

2016-2020

500

2016-2030

10

2016-2030

500

clădirilor publice

Acțiuni de
conștientizare și
programe educaționale
Monitorizarea calității
mediului în domeniul
biodiversității

Conștientizarea

comunității

privind

rolul

instalațiilor de iluminat economic, reabilitării
termice, al energiei verzi
Elaborarea auditului privind biodiversitatea în
parcul natural Bucegi
Elaborarea auditului privind biodiversitatea în
munții Baiului
Agenda

evenimentelor

ecologice:

Ziua

Internațională a Zonelor Umede (2 februarie);
Ziua Mondială a Apei (22 martie); Ziua
2.6.
Biodiversitate

Activitati de

Internațională a Păsărilor (1 aprilie); Ziua

constientizare si

Internațională a Pământului (22 aprilie); Ziua

programe educationale

Biodiversității (22 mai); Ziua Mediului (5 iunie);

privind biodiversitatea

Ziua Mondială a reducerii Dezastrelor Naturale (8

realizate impreuna cu

octombrie);

specialistii Centrului

Urbane (8 noiembrie); Săptămâna Europeană a

PNB

Mișcării (septembrie); Luna Pădurii (martie-

Zona

Internațională

a

Zonelor

aprilie);
Organizarea unor acțiuni de voluntariat în sfera
biodiversității
Amenajarea albiilor afluenților râului Prahova
Amenajarea pârâurilor

Amenajarea albiei și malurilor râului Prahova cu

și a râului Prahova

transformarea în spații de agrement și promenadă

conform Directivei

a acestor zone critice

2.7.Conservarea

Cadru a Apei

Curățarea apelor afluenților și a râului Prahova

cadrului natural

2000/60/CE

Organizarea de acțiuni de voluntariat în vederea
îmbunătățirii calității apelor

Amenajare perimetrală
împotriva viiturilor

Corectare şi amenajare perimetrală a torenţilor
pentru apărarea oraşului de efectele viiturilor și
ale inundaţiilor

3.SE. – DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Valoare
Obiective specifice
sectoriale propuse

Programe

Proiecte

Termen

estimată
(mii
euro)

Susținerea de către
3.1. Stimularea
investițiilor

administrația locală a

Crearea unui Centru de consultanță și incubator
de afaceri

2016-2030

100

2016-2020

30

2016-2030

100

2016-2030

100

2016-2030

100

2016-2030

500

2016-2030

20

investițiilor
Program privind
3.2. Cercetare,

întărirea profilului

inovare

competitiv al orașului

Elaborarea de politici de dezvoltare economică
prin competitivitate și inovare

Bușteni
Promovarea IT&C și
3.3. IT &C

Stimularea investițiilor IT&C prin PPP

crearea unui mediu
specific de afaceri
Studiu, asistenţă şi sprijin acordat
întreprinzătorilor locali pentru înfiinţarea de mici
unităţi de procesare a produselor zootehnice şi a
unei pieţe de desfacere, PPP

3.4.Valorificarea

Infiintare mici unitati

potentialului local

de productie locala

Uscător de fructe/ plante medicinale, PPP
Exploatarea apelor minerale în scop
turistic/medical, PPP
Produse meșteșugărești și artizanale tradiționale
destinate comerțului de suveniruri, PPP

4.ST. – TURISM, SPORT, AGREMENT
Valoare
Obiective specifice
sectoriale propuse

Programe

Proiecte

Termen

estimată
(mii
euro)

Reabilitarea şi modernizarea căilor de acces către
obiectivele turistice din zonele montane (poteci,
indicatoare, mobilier specific), cartografierea și
marcarea traseelor turistice tematice, reabilitarea
Valorizarea superioara
4.1.Turism

a turismului prin
modernizare, restaurare
si conservare

2016-2030

100

2016

5

2016-2017

50

2016-2030

100

refugiilor alpine, amenajarea locurilor de odihnă
și belvedere
Crearea unui traseu urban care să unească
principalele atracții turistice
Amenajarea unor puncte de belvedere
Amenajarea de cabane turistice (stâne turistice) în
munții Baiului

Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare
și informare turistică

2016-2017

200

2016-2017

10

2016-2017

1

2016-2017

1

2016-2017

200

2016-2030

10

2016-2030

50

2016-2030

250

2016-2017

20

2016-2030

20

2016-2030

30

2016-2030

10

2016-2030

5

Crearea unui Centru multifuncțional de turism cu
participarea autorităților locale și a agenților
economici din turism
Sistem

de

transport

și

ghidare

turistică

specializată – proiectare
Pachete turistice integrate prin realizarea unei
oferte la nivelul întregului oraş, incluzând toate
formele de turism și toți actorii locali, patronată
de Centrul multifuncțional de turism-CMT proiectare
Elaborarea unui brand turistic; promovarea
superlativelor orașului; susținerea prin activități
culturale și sportive (Ziua Sfinxului, Bușteni
SkyRace, Bușteni Epic, Ziua Crucii, Ziua
Munților Bucegi, etc). Derularea unor activități
de identificare

a elementelor de unicitate și

originalitate
Dezvoltarea
componentei de
marketing turistic si
promovare

Promovarea electronică cu descrierea întregului
sistem turistic (cazare, alimentație, transport,
agrement, divertisment, evenimente culturale,
hărți, informații diverse); actualizare prin CMT
Introducerea distinctă în circuitul turistic intern și
internațional a Crucii de pe Caraiman și a
Sfinxului din Bucegi – însoțitor, ghid montan
Evenimente artistice de atragere a turiștilor în
zona pietonală centrală, zona de amfiteatru, CMT
– loc de promovare a orașului Bușteni
Realizarea unui ghid turistic al orașului Bușteni –
prezentarea exhaustivă a turismului local
Promovarea calendarului de evenimente specifice
orașului

Bușteni

–

Zilele

Orașului,

Ziua

Copilului, Ziua Zăpezii, Aprinderea Luminilor de
Sărbători, etc.
Schimburi de experiență cu profesioniști în
turism din diverse zone ale Europei
Educatia in turism

Cursuri

specializate

pentru

artizani

și

meșteșugari
Tabere de creație, artă și ecologie

Creșterea

calității

serviciilor

turistice

prin

formarea continuă a personalului din turism și
înțelegerea manifestării tuturor formelor de
turism și agrement – turism de odihnă, de

2016-2030

100

2016-2030

5

2016-2030

10

2016-2030

50

2016-2020

2000

2016-2020

500

2016-2020

200

2016-2020

2000

2016-2030

10000

2016-2030

200

2016-2030

30

drumeție, de cunoaștere, științific, cultural, de
afaceri si congrese, medical și sanogen, alpinism
Proiect

de

conștientizare

operatorilor

din

turism

a

actorilor

despre

și

turismul

responsabil, existența și valoarea patrimoniului
natural reprezentat de geomorfism, magnetism,
aer ionizat, apă pură, etc. cu efecte sanogene
asupra omului – PNB, ONG
Formare de interpreți în mai multe limbi de
circulație internaținală și promovarea acestora
prin CMT
Cluster turistic - Încheierea unor parteneriate între
Centrul Cultural, unitățile de învățământ, actorii
din turism, ONG și administrație publică locală,
Dezvoltarea de clustere

în vederea unei bune organizări a manifestărilor

în turism

de profil (zile omagiale, festivaluri, expoziții,
demonstrații, concursuri, evenimente diverse,
olimpiade

la

nivel

regional,

național,

internațional)
Construiea unui bazin olimpic cu funcțiuni
complexe;

prevăzut

cu

sisteme

ecologice,

eficiente energetic
Realizarea unui patinoar
Realizarea unei partii de schi fond in muntii
Edificarea unor
construcții moderne,
4.2.Sport si
Agrement

complexe, plurivalente,
destinate activităților
sportive și de agrement

Baiului conexat cu activitatea de alergare
montana si trasee de mountainbike
Complex sportiv de pregătire și recuperare
destinat atletismului
Dezvoltarea Domeniului schiabil Gura-Diham –
Valea Cerbului
Bușteni – Capitala Alpinismului Românesc –
Proiect complex de punere în valoare a pereților
din Bucegi
Amenajarea și dotarea spațiului indoor din
centrul orașului pentru activități specific

5.SR. – RESURSE UMANE
Obiective

Valoare

specifice sectoriale

estimată

propuse

Programe

Proiecte

Termen

Reabilitare și modernizare grădinițe

(mii
euro)

2016-2030

300

2016-2030

500

2016-2030

30

Înființarea unui centru psiho-pedagogic

2016-2030

30

Înființare unui centru after school

2016-2030

50

2016-2030

50

2016-2030

30

2016-2030

10

2016

30

2016-2030

10

2016-2030

300

2016-2030

5

2016-2030

10

2016-2030

5

2016-2030

5

Reabilitare și modernizare școli
Reabilitarea
infrastructurii unităților
preșcolare și școlare

-reabilitare termica
-dotarea cu echipamente și mobilier specific
didactic și de laborator
Dotarea cabinetelor medicale de la nivelul
unităților de învățământ

Înființarea de unități
5.1.Infrastructura

complementare

Înființarea unui centru de cercetare IT în

de educatie

învățământului în PPP

parteneriat cu unitățile de învățământ și firmele
de specialitate din România
Premirea

elevilor

cu

rezultate

bune

la

concursurile școlare disciplinare
Educarea elevilor cu privire la valorile culturale
locale – cursuri opționale de geografie, istorie,
Stimularea si sustinerea
elevilor

cultură și civilizație locală
Organizarea EGMO 2016, cu implicarea APL,
învățământ local, centru cultural, ISJ Prahova și
SSMR
Activități

complementare

cursurilor

școlare,

ONG, Școala Altfel
Stimularea și susținerea

Acordarea de facilități în scopul atragerii tinerilor

angajaților din

specialiști – asigurarea de locuințe, gratuități la

învățământ

transport, alte facilități

5.2. Evaluare și

Corelarea ofertei

Centru de evaluare și formare a tinerilor și

formare

educaționale cu

adulților – cursuri în domeniile deficitare pe piața

profesională

cerințele pieței muncii,

continuă

parteneriat cu ONG

muncii – ONG, CPPI, Centrul Cultural

Campanie de conștientizare a rolului muncii
calificate, a importanței practicării unei meserii, a
5.3.Incluziune
sociala pentru
persoanele cu nevoi
speciale si rromi

Sustinerea activa a
populatiei in vederea
asigurarii incluziunii
sociale, promovarea
muncii

stimulării spiritului antreprenorial
Parteneriate pentru integrarea pe piaţa
muncii a tinerilor defavorizaţi
Campanii de educare a categoriilor de
persoane social vulnerabile, rromi și includerea
lor pe piața muncii

Organizarea de burse locale ale locurilor de
muncă – APL, AJOFM PH, ONG, PPP

2016-2030

5

2016-2030

5

2016-2020

500

2016-2020

100

2016-2030

10

2016-2030

10

2016-2017

5

2016-2020

20

2016-2020

20

2016-2030

5

2016-2030

20

2016-2030

5

2016-2030

500

2016-2030

200

Stimularea spiritului antreprenorial al populației
rrome prin susținerea acesteia în activități de
colectare și procesare ciuperci, fructe de pădure,
plante medicinale (uscător ) – PNB, ONG, PPP
Înființarea și
reabilitarea spațiilor cu
funcțiune specifică
sănătății

Implicarea mediului
5.4. Sanatate

medical și al ONGurilor în activități
preventiv - educative
Atragerea și susținerea

Construcția și dotarea Unității de Primiri
Urgențe. Reabilitarea construcțiilor existente.
PPP
Modernizarea serviciului Salvamont, dotarea cu
autospecială modernă
Informarea și conștientizarea populației cu
privire

la

comunicări

educația
având

sanitară.
drept

teme

Sesiune

de

alimentația

sănătoasă, mișcarea în aer liber, prevenirea
îmbolnăvirilor, consumul de droguri
Crearea unui mecanism de facilități destinat

specialiștilor din

investitorilor

din

sănătate

domeniul medical

specialiști în acest domeniu

și

potențialilor

Dotarea și funcționalizarea amfiteatrului în aer
liber în scopul desfășurării unor activități artistice
Conservarea si
reabilitarea cu functiune
culturala

Modernizarea

bibliotecii

orășenești

prin

adaptarea la evoluţia tehnologică şi mărirea
(lărgirea) volumului de cărţi fizice și scanate
Înființarea unui spațiu muzeal și dotarea acestuia,
destinat istoriei orașului Bușteni, în Centrul
Cultural

5.5.Cultura
Organizarea de
activități culturale

Realizarea unui calendar anual de activități
culturale destinat informării actorilor interesați
Organizarea evenimentului „Zilele Culturii la
Bușteni”, în context internațional

Atragerea și susținerea

Stimularea artiștilor invitați în Centrul Cultural

specialiștilor din

pentru a dezvolta relații durabile cu comunitatea

domeniu

5.6.Tineret si sport

Înființare și reabilitarea
infrastructurii

locală. Parteneriat cu agenții economici locali
Reabilitarea bazelor sportive din întreg orașul
Înființarea unui loc de joacă pentru copii și de
practicare a sportului în spațiu semiacoperit

Dotarea secțiilor sportive specifice clubului

2016-2030

200

2016-2030

100

2016-2030

50

2016-2030

100

2016-2030

10

Caraimanul Bușteni
Stimularea

tinerilor

în

vederea

practicării

sporturilor montane de performanță
Activități de promovare și selecție a tinerilor
Sustinerea activitatii

sportivi – parteneriat cu unitățile școlare

sportive a Clubului

Organizarea de concursuri sportive în fiecare

Caraimanul Busteni

anotimp al anului
Realizarea unei platforme sportive, în mediul
virtual, destinată creșterii vizibilității activității
sportive, locul unde clubul să își prezinte
serviciile oferite, calendarul de activități și
rezultatele

6. SA. – CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Valoare
Obiective specifice
sectoriale propuse

Programe

estimată

Proiecte

Termen

(mii
euro)

Module de pregătire în domeniul achiziției
publice, SCIM, accesare fonduri, resurse umane,
Module de cursuri de
perfecționare

etc. în parteneriat cu firme specializate, pentru

100

2016-2030

100

2016-2030

5

2016-2030

5

2016-2030

5

2016-2020

50

2016-2030

300

2016-2030

10

2016-2030

300

creșterea calității și eficienței serviciilor oferite
Programe de pregătire continuă finanțate din

6.1.Resursele umane

2016-2030

fonduri structural

din administratia

Îmbunătățirea organizării interne prin adaptarea

publica

ROF la cerințele legislației în vigoare
Organizarea interna

Elaborarea

indicatorilor

de

performanță

în

monitorizare și evaluare a salariaților
Perfecționarea SCIM
Definitivarea implementării sistemului integrat eadministrație, e-guvernare (modernizare pagina
web, ghișeu.ro, informare și plăți online etc.)

6.2.Implementarea
solutiilot IT&C la
nivelul
administratiei locale

Achiziționarea de aparatură IT performantă și de
Informatizarea
administratiei publice
locale

softuri compatibile, specifice activităților din
administrația public

Înființarea unui sistem informatizat integrat
pentru managementul performant instituţional şi
pentru eficienţa comunicării Primariei Oraşului
Buşteni cu cetăţenii şi mediul de afaceri

6.3.Documente de

Elaborarea

și

actualizarea

strategiilor

referinta la care se

Elaborarea si

dezvoltare locală

raporteaza

actualizarea

Elaborare și actualizare PUG, PUZ

comunitatea

documentelor strategice

de

Elaborarea procedurilor privind parteneriatul
public privat

2016-2030

5

2016-2030

150

2016-2020

20

2016-2030

10

2016-2030

1

2016-2020

50

Optimizarea funcționării, combaterea birocrației
activității de relații cu publicul. Prevenirea și
combaterea oricărei forme de corupție. Înființarea
unui panou de afișaj electronic destinat informării
6.4.Administratia
publica in relatia cu

cetățenilor, accesibil și în afara orelor de program
Imbunatatirea calitatii

cetateanul si turistul

serviciilor APL

Consultare și dezbatere publică a documentelor
de planificare strategic
Realizarea unui sistem de arhivare electronică a
documentelor din cadrul primăriei, în vederea
ușurării accesului la fluxul informațional și a
reducerii timpului de căutare

Identificarea surselor de finanțare va fi realizată de către serviciul investiții și conducerea
instituției.

6. P L A N U L D E M A N A G E M E N T
6.1.Procesul de implementare
Cu ajutorul partenerilor de dialog au fost identificate cele mai importante proiecte, ce sunt cuprinse într-o lista
scurtă de proiecte prioritare.
Portofoliu de proiecte prioritare
1.

SU – DEZVOLTARE URBANĂ

Nr.

Denumire Proiect

crt.
1.
2.

Delimitare teritorială a orașului Bușteni în raport cu UAT-urile

4.
5.

Valoare estimată (mii
euro)

2016

36

2016-2030

300

2016-2030

750

2016-2030

3000

2016-2030

300

2016-2018

1500

vecine
Construirea de locuințe prin ANL – MDRAP – 100 unități locative
Construirea de locuințe pentru militari, locuitori ai orașului Bușteni –

3.

Termen

25 unități locative
Construirea de locuințe sociale – 100 unități locative; 074; HG 114
Construcția unei noi clădiri de birouri destinate administrației publice
locale
Restaurarea, reabilitarea Crucii Eroilor Neamului de pe Caraiman și

6.
crearea unui spațiu muzeal

Amenajarea unei parcări subterane cu utilizări polivalente, crearea
7.

unor spații, la suprafață, de relaxare și agrement – în contextul

2016-2020

1000

deplasării marelui trafic pe centura ocolitoare
8.

Realizarea de parcări și stații pentru închiriat biciclete

2016-2020

100

2016-2020

100

2016-2030

10000

Realizarea unei şosele de centură (rută ocolitoare) care să preia
9.

traficul din zonele centrale către inelul exterior , cofinanțare
Drumul Transbaiu – drum de interes turistic microregional susținut

10.

11.

12.

13.

de către ADTD Munții Baiului-Valea Prahovei
Modernizarea drumului turistic DC 132 Buşteni – Gura Diham
Înființarea transportului public ecologic, intraurban – elevi si

1000

2016-2030

200

2016-2030

2000

2016-2030

200

2016-2030

500

2016-2030

500

pensionari
Realizarea unei noi instalații de transport pe cablu Bușteni – Platou
Bucegi
Implementarea unui sistem de transport pe bicicletă – cetățeni și

14.

2016-2030

turiști – biciclete și piste pentru biciclete
Modernizarea rețelei de iluminat public și realizarea unui sistem de

15.

monitorizare video pentru creşterea siguranţei cetățenilor (senzori
prezență, dimming, siguranța cetățeanului)
Proiect referitor la eliminarea rețelei electrice aeriene și introducerea

16.
ei în canalizații subterane

2.

SM – MEDIU ȘI ENERGIE

Nr.

Denumire Proiect

crt.

Termen

Valoare estimată (mii
euro)

Înființarea unui centru microregional de monitorizare a factorilor de
17.

mediu ce privesc calitatea apei potabile, a aerului și a solului;

2016-2030

150

2016-2030

250

2016-2030

100

2016-2030

1000

2016-2030

500

monitorizări meteo
Eficientizarea iluminatului în clădirile instituțiilor publice prin
18.
19.

folosirea lămpilor economice și a senzorilor de prezență
Amenajarea albiilor afluenților râului Prahova
Amenajarea albiei și malurilor râului Prahova cu transformarea în

20.

spații de agrement și promenadă a acestor zone critice
Corectare şi amenajare perimetrală a torenţilor pentru apărarea

21.

3.
Nr.
crt.

oraşului de efectele viiturilor și ale inundaţiilor

SE – DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Denumire Proiect

Termen

Valoare estimată (mii
euro)

22.

Crearea unui Centru de consultanță și incubator de afaceri

2016-2030

100

23.

Stimularea investițiilor IT&C prin PPP

2016-2030

100

24.

Uscător de fructe/ plante medicinale, PPP

2016-2030

100

25.

4.

Exploatarea apelor minerale în scop turistic/medical, PPP

Denumire Proiect

crt.

Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare și informare
turistică
Crearea unui Centru Multifuncțional de Turism cu participarea

27.

500

ST – TURISM, SPORT, AGREMENT

Nr.

26.

2016-2030

autorităților locale și a agenților economici din turism

Termen

Valoare estimată (mii
euro)

2016-2017

200

2016-2017

10

2016-2017

200

2016-2017

20

2016-2020

2000

Elaborarea unui brand turistic; promovarea superlativelor orașului;
susținerea prin activități culturale și sportive (Ziua Sfinxului, Bușteni
28.

SkyRace, Bușteni Epic, Ziua Crucii, Ziua Munților Bucegi, etc).
Derularea unor activități de identificare a elementelor de unicitate și
originalitate

29.

30.

Realizarea unui ghid turistic al orașului Bușteni – prezentarea
exhaustivă a turismului local
Construiea unui bazin olimpic cu funcțiuni complexe; prevăzut cu
sisteme ecologice, eficiente energetic

31.

Realizarea unui patinoar

2016-2020

500

32.

Complex sportiv de pregătire și recuperare destinat atletismului

2016-2020

2000

5.

SR – RESURSE UMANE

Nr.

Denumire Proiect

crt.
33.

Înființarea unui centru psiho-pedagogic
Înființarea unui centru de cercetare IT în parteneriat cu unitățile de

34.

învățământ și firmele de specialitate din România
Construcția și dotarea Unității de Primiri Urgențe. Reabilitarea

35.

Termen

Valoare estimată (mii
euro)

2016-2030

30

2016-2030

50

2016-2020

500

2016-2030

200

construcțiilor existente. PPP
Înființarea unui loc de joacă pentru copii și de practicare a sportului
36.
în spațiu semiacoperit

6.
Nr.
crt.

SA – CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Denumire Proiect
Achiziționarea de aparatură IT performantă și de softuri compatibile,

37.

specifice activităților din administrația public

Termen

Valoare estimată (mii
euro)

2016-2030

300

2016-2030

300

Înființarea unui sistem informatizat integrat pentru managementul
38.

performant instituţional şi pentru eficienţa comunicării Primariei
Oraşului Buşteni cu cetăţenii şi mediul de afaceri

FIȘE PROIECTE
Fisa nr. 1
„Restaurarea, reabilitarea, conservarea și revitalizarea Monumentului Eroilor de pe vârful
Caraiman, cu amenajare de spațiu muzeal nou”
România, Regiunea de dezvoltare 3 Sud Muntenia, județul Prahova, oraș Bușteni, platoul Bucegi,
altitudine 2291m.
Monumentul istoric este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2010, MO partea I, nr. 670
bis/1.X.2010 la poziția 1008, cu număr de cod PH-IV-m-A-16887, construită între 1926-1928.
1.

Amplasare

Terenul, în suprafață de 1000 mp, pe care este construit monumentul face parte din domeniul
public al orașului Bușteni, înscris în cartea funciară la 26641/2013, nr. cadastral 24178, conform
HCL Bușteni 50/08.04.2011.
Monumentul aparține patrimoniului UATO Bușteni conform HG nr.1359/27.12.2001 și HCL
Bușteni nr.45/14.09.1999.
General:

Obiective:
2.

Conservarea, consolidarea și restaurarea monumentului. Punerea în valoare a monumentului și a

-General

zonei protejate.

-Specifice

Specifice:
Soclu și platforma de acces. Structura metalică. Platforma belvedere. Rețele exterioare. Spațiu
muzeal.
Prin restaurarea, reabilitarea, conservarea și revitalizarea Monumentului Eroilor de pe vârful
Caraiman se va conserva şi proteja un ansamblu arhitectural ce face parte din patrimoniul cultural
local şi naţional, un monument istoric de importanţă pentru comunitatea locală, națională și
internatională. După restaurare şi amenajare, va putea fi redat societăţii şi va fi valorificat în
scopul promovării valorilor culturale locale şi naţionale prin amenajarea unor spaţii în care se vor
organiza evenimente, expoziţii muzeale, vernisaje, monumentul transformându-se într-un muzeu
viu, un muzeu al tuturor comunităţilor locale, un muzeu ce va contribui la realizarea comuniunii

3.

Contextul,

dintre toate comunităţile locale indiferent de naţionalitate, religie, sex sau apartenenţă. Prin

Complementarit

implementarea proiectului, beneficiarul își propune dinamizarea turismului în masivul Bucegi,

atea și

respectiv respectarea valorilor patrimoniale și a simbolurilor naționale.

justificarea

Proiectul contribuie la protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile

proiectului

viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg; protejarea patrimoniului cultural
din România; dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a
orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și
natural; conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării identității
naționale.
Monumentul Eroilor de pe vârful Caraiman sau Crucea Caraiman a fost desemnată cea mai înaltă
cruce din lume amplasată pe un vârf montan, potrivit site-ului Guinness World Record,
monumentul a fost verificat de către experții Guinness pe 14 august 2013.
Activitatea 1 – Management de proiect
Activitatea 2 – Informare, publicitate şi diseminarea rezultatelor proiectului

4.

Activități

Activitatea 3 - Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric
Proiectul are ca scop, în afara restaurării și consolidării, punerea în valoare a monumentului.
Toate măsurile de conservare, restaurare și eliminare a factorilor ce duc la degradarea

monumentului au la bază studii, expertize, analize de laborator existente, întocmite anterior și care
vor trebui completate sau reactualizate după caz.
Activitatea 4 - Crearea de baze de date privind monitorizarea proiectului, precum și crearea
platformei pentru muzeul virtual de facilitare a accesului publicului larg la acestea.
Durata de
5.

16

implementare a
proiectului (luni)
Mărirea numărului de turiști care vizitează acest monument simbolic, având în vedere creșterea
atractivității datorate spațiului expozițional nou și platformei fotohunting.
A1 - 3 rapoarte de monitorizare a implementării activităților; 3 rapoarte de monitorizare a
standardelor de calitate a activitțăilor implementate; echipa de implementare a proiectului
constituită; 1 Organigramă, fișe de post pentru membrii echipei de management și implemenare a
proiectului; 1 Grafic pentru urmărirea derulării activitțăilor proiectului; 1 Strategie de
implementare a proiectului; 1 Plan de management al riscurilor; Rapoarte tehnico-financiare de
progres (o data la 3 luni); 2 Rapoarte de audit.
A2 - Site-ul web al Monumentului Eroilor; 2 anunţuri de presă; organizare eveniment de lansare a
proiectului; materiale promoționale - sunt realizate pliante informative, postere, etichete
autocolante (ulterior aplicate pe toate echipamentele) și o plăcuță bilingva ro/en permanentă ce va
fi instalată la baza monumentului, Indicatoare spre cea mai înalta cruce din lume, conținând QR
code, Afiș- cu detalii explicative legate de monument, conținând QR code în mai multe locuri din
oraș și din platoul Bucegi, infoPOINT, afișe, bannere, roll-up-uri, materiale de prezentare, pixuri,
calendare cu poze conform regulilor de vizibilitate;1 Ghid de identitate vizuală a proiectului; 1
Strategie de informare și diseminare;

6.

Rezultate

A3 - 1. Raport privind elementele de restaurare ale obiectului de patrimoniu, 1 Plan de restaurare

-indicatori de

si conservare, 3 Rapoarte de monitorizare, 1 Plan de valorizare culturală a monumentului

realizare

patrimonial. Contribuţia activităţii la îndeplinirea obiectivelor proiectului;contribuie direct la

-indicatori de

realizarea obiectivelor proiectului în sensul că este cea mai mult legată de tehnologia conservării

rezultat

și restaurării obiectelor de patrimoniu care se regăsesc; pune în evidența la realizarea obiectivelor
proiectului, contribuie direct la realizarea obiectivelor proiectului în sensul că oferă cadrul
tehnologic al sistemlor de climatizare și dotări interioare pentru funcționarea și mentenanța
muzeului; contribuie direct la realizarea obiectivelor proiectului în sensul că stabilește și
organizează spațiile de expunere a obiectelor de patrimoniu imobil și mobil, pregătindu-le pentru
circuitul turistic.
Amenajarea unui demisol tehnic. Lucrări de restaurare la nivelul de acces (cota 0,00): terasă,
trepte, nivelul 1 soclu.
Suprafața construită 100,1mp + 438,6mp terasă și trepte. Lucrări de restaurare la nivelul 2 soclu
(cota +3,865):
Suprafața construită 56,1mp. Lucrări de restaurare la nivelul terasei superioare (cota +8.005).
Suprafața construită 5,3mp.+43,7 mp.terasă. Instalaţii electrice interioare de iluminat și forța.
Instalaţii interioare de detecţie şi semnalizare incendiu. Instalaţii sanitare de alimentare cu apă.
Instalaţii sanitare de canalizare. Soluţia de încălzire cu corpuri statice - convectoare electrice.
Platformă belvedere. Realizare reţea canalizare exterioară ape menajere, ape pluviale. Rețea
electrică exterioară de alimentare cu energie electrică. Infochioșc; Amenajarea căilor de acces;
Sistem modern și optimizat de iluminat ornamental; Stație meteo; WIFI.

A4 - 1 baza de date comprehensivă, 3 Rapoarte privind Monitorizarea activității proiectului, 1
Raport de calitate privind activitatea proiectului, 1 bază de date cu exponate virtuale, 1 Raport de
uploadare a exponatelor pe platformă.
Condițiile meteo nefavorabile-spații amenajate; Posibilitatea rătăcirii-hărți GPS; Vandalizarea
7.

monumentului-camere video; Imposibilitatea efectuării plăţilor; Necorelarea între anumite etape

Riscuri

ale proiectului; Schimbările tehnologice.
Buget-valoarea
estimată a

8.

6.750.000 lei
1.500.000 Euro (4.5lei/Euro)

proiectului
Surse de
9.

10.

UE, RO, CJ PH, CL Bușteni

finanțare
Stadiul actual al
implementării

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție avizată favorabil cu nr. 1692/03.04.2014,
avizul 61/M/2014 emis de către Ministerul Culturii, Direcția Patrimoniu Cultural.

Fișa nr. 2
Accesibilizarea Golului Alpin Munții Baiului prin construcția
Drum Turistic „TRANSBAIUL”Clasa IV
Munții Baiului – jud. Prahova cu o suprafață de aproximativ 300 km.p, munți
cuprinși între Valea Prahovei și Valea Doftanei.
Traseul drumului TRANSBAIUL trece pe domeniul public al localităților Bușteni,
Azuga și Valea Doftanei
TRANSBAIUL este un proiect de drumuri care va rezolva neecesitățile de
accesibilizare pe intreaga durată a anului a munților Baiului.
Drumul rutier ce se va construi, atinge altitudinea maximă pe culmea Baiului 1834
m, traversează munții Baiului de la V la N paralel cu Valea Prahovei. Punctul de
pornire se află în Bușteni (Poiana Țapului) drumul se desfășoară ca drum de versant
paralel cu Valea Zamorei până în culmea Urechea apoi ca drum de culme ce trece pe
sub Vf. Baiului- 1826m, Vf. Cazacu- 1735m, Vf. Urechea 1715 m, continuând ca
drum de versant, coborând în Valea Cazacu.
Coborârea pe Valea Cazacu se face pe un drum deja proiectat, apoi traseul se continuă

1.

Amplasare

pe drumul forestier Cazacu și face legătura cu Valea Azugii.
Din ramificația drumului proiectat Azuga-Bușteni se face legătura acestui drum cu
localitatea Valea Doftanei.
Această legătură se va realiza printr-un drum de versant, ce va coborâ în Valea
Mușița-Caleasa, unde face legătura cu drumul forestier.
TRANSBAIUL se desfășoară pe trasee existente(drumuri de căruță) iar ramificația
către Valea Doftanei este parțial pe traseul unui drum construit de regele Carol I.
Drumul TRANSBAIUL are urmatoarele componente:
U.A.T Azuga:
a. modernizare drum forestier Cazacu (proprietate a R.N.P. Romsilva, administrat de
O.S. Azuga- 3,220 km.
b. Modernizare drum forestier Cazacu Prelungire
(proprietate a S.C. Azuga Carpat Proiect SRL.)- 1,953 km
c. Construire drum acces Gol Alpin Baiul I (proprietate privată) – 2,432 km.

d. Construire Drum Gol Alpin Baiului II ( proprietate a orasului Azuga) – 3,760 km.
UAT Busteni:
e. Construire Drum Gol Alpin Baiului III (proprietate a orașului Bușteni) – 7,210 km
U.A.T.Valea Doftanei:
f. Construire Drum Gol Alpin Baiului IV (proprietate a comunei Valea Doftanei) –
8,510 km.
g. Modernizare Drum Forestier Prislop (proprietate a R.N.P. Romsilva) – 11,300 km
Din planurile strategice de dezvoltare ale Consiliilor Locale din Bușteni, Azuga și
Valea Doftanei, proiectul Transbaiul ar rezolva trei importante direcții:
-Modernizarea și Dezvoltarea drumurilor de acces spre zonele turistice din Munții
Baiului;
-Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de mediu ;
-Dezvoltarea structurilor de oferte din turism;- Valorificarea potențialului turistic
uriaș în zona studiată.
Analiza resurselor localităților situate între Valea Prahovei(zonă cu puternic potențial
turistic) și Valea Doftanei și a problemelor deosebite cu care acestea se confruntă, a
necesităților și priorităților de dezvoltare, face necesară identificarea unor obiective
strategice menite să constitue cadrul necesar dinamizării ăi direcționării evoluției
econommico-sociale în perioada 2014-2020. În acest context consiliile locale ale
localităților Bușteni, Azuga și Valea Doftanei au convenit să colaboreze pentru
punerea în valoare a zonei Munții Baiului prin construirea unui drum turistic care ar

2.

Obiective:

rezolva accesibilitatea într-o zonă de o frumusețe deosebită cu obiective turistice și

Obiectiv General

puncte de belvedere cum rar se pot găsi.Valorificarea resurselor naturale din Munții

Obiective specifice

Baiului din care enumerăm zonele întinse de pajiște alpină în care activitatea pastorală
este una din cele mai vechi ocupații din Carpații de Curbură, varietatea florei și faunei
întâlnite în zona pe care o traversează Transbaiul este de o bogăție nemaiântâlnită.
Între 1400 și 1650 m altitudine în vecinătatea pădurii se întâlnesc pâlcuri de molizi
tufișuri cu ienupăr pitic, arin, merișor, tufe de smirdar, iar pajiștile secundare cu păiuș
roșu, iarba vântului, târsa, multe specii de licheni, muschi, au cea mai mare
răspândire.
Lumea animală a pajiștilor este la fel de bogată: numeroase insecte, fluturi, păsări de
talie mică, șopârle, vipere iar în jurul stânelor apar adesea ursul și lupul. Între 1000 și
1200 m altitudine, sub arboretul cu luminișuri în care covorul vegetal este presărat de
arbuști fructiferi de pădure, precum zmeurul, fragul și afinul. Datele prezentate arată
bogăția incomensurabilă a zonei Munților Baiului care prin realizarea drumului de
acces Transbaiul ar asigura în perioada următoare dezvoltarea turismului ca ramură
economică principală pentru cele trei localități.
Impactul direct al proiectului se împarte în două perioade:-Numar de locuri de muncă

Contextul,

3.

create în faza de execuție care conform studiului de fezabilitate este de 167 persoane-

complementaritatea și

Număr de locuri de muncă create în faza de operare pentru:

justificarea proiectului

-întreținerea și decolmatarea șanțurilor colectoare
- întreținerea și decolmatarea rigolelor carosabile și podețelor tubulare

- deszăpezirea pe timp de iarnă care va depinde de managementul firmei care va
asigura activitățile enumerate mai sus.
Impactul indirect al proiectului are consecințe pozitive prin dezvoltarea de obiective
turistice ce vor fi materializate prin structuri de cazare, alimentație publică și
infrastructură de agrement.
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
- Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație
tehnico economică și/sau Plan de afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente
solicitate prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)
Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:
- Rezolvarea titlurilor de proprietate ale terenurilor ce vor fi ocupate de catre drum.
- Obtinerea următoarelor avize:
- avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției
- certificat de urbanism
- acord de mediu
- aviz de gospodărire a apelor
- aviz de siguranța circulației

4.

Activități

-Expertiza tehnică + studiu geo
- Încheierea contractului de finanțare;
- Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii
economici declarați învingători;
- Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate;
- Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul;
Achiziție dotări;
- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;
- Activitatea de raportare în cadrul proiectului;
- Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;
- Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
- Auditarea proiectului, dacă este cazul
Cele trei Consilii Locale și-au propus ca până la sfărșitul anului 2013 să realizeze în
comun proiectul tehnic și detaliile de execuție al acestuia. Conform studiului de

Durata de implementare

5.

a proiectului (luni)

fezabilitate finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin hot. nr.
28/09.01/2008 și realizat 18.11.2011 perioada estimată de punere în aplicare este de
doi ani de zile 2014-2016
Drum Transbaiul – 38,39 km drum modernizat
- clasa IV
- lungime traseu -38,39 km

Rezultate

6.

- lățime carosabil – 6m

-

Indicatori de realizare

- lățime platformă drum – 8 m

-

Indicatori de rezultat

- lățime acostamente- 2x1,00 m
- viteza de proiectare – 40 km /h
- raza minimă – 55 cm
- declivitate maximă 9%

- valoare estimată a investiției de bază 105.474.692 Ron
(curs Euro 4,3435 lei)
Perioada de execuție se poate extinde datorită prelungirii sezonului de iarnă, existența

7.

Riscuri

temperaturilor scăzute cu perioade lungi de îngheț și dezgheț, existența multor zone
cu rețele hidrografice cu caracter torențial care produc un transport masiv de aluviuni.
Valoarea estimată a investiței
131.004.000lei
30.000.000 Euro

8.

Buget (Valoarea estimată a
proiectului)

Tronson 1 – UAT Bușteni – lungime 11,57km – 10.000.000 Euro
Tronson 2 – UAT Azuga – lungime 11,20 km – 10.000.000 Euro
Tronson 3 – UAT Valea Doftanei – lungime 16,60 km – 10.000.000 Euro
Tronson 4 – UAT Secăria – lungime 16,10 km – 10.000.000 Euro – necuprins în
studiul inițial
Buget de stat+Buget local+Fonduri UE
Având în vedere că proiectul are un caracter regional cele trei primării ale localităților

9.

Surse de finantare

Bușteni, Azuga și Valea Doftanei, vor face demersuri prin A.D.I. constituit pentru
obținerea de fonduri de dezvoltare de la Consiliul Judetean Prahova pentru asigurarea
cofinanțării la fondurile Europene solicitate

Stadiul actual al

10.

implementarii

Studiul de fezabilitate finantat prin Ministerul Dez. Regionale si Turismulu conf. hot.
nr 28/09.01.2008 realizat la 18.11.2011
Tronson 1 – UAT Bușteni – lungime 11,57km (Bușteni – Vârf Zamora – Vârf

Ofertă proiectare, fazele SF,
PT+DDE pentru obiectivul de

11.

investiții „Tansbaiul – Drum
de acces Bușteni – Azuga –
Valea Doftanei – Secăria”

Cazacu) – Tarif proiectare = 28.000 Euro
Tronson 2 – UAT Azuga – lungime 11,20 km (Telecabina Azuga – Vârf Cazacu) Tarif proiectare = 29.000 Euro
Tronson 3 – UAT Valea Doftanei – lungime 16,60 km (Vârf Cazacu – Trăistieni) –
Tarif proiectare = 29.500 Euro
Tronson 4 – UAT Secăria – lungime 16,10 km (Vârful Baiu Mic – Secăria) – Tarif
proiectare = 28.500 Euro

Fișa nr. 3
Modernizare Drum Acces DC 132:
DN 1- CABANA GURA DIHAM
Obiectivul este amplasat în orașul Bușteni, la limita de nord a județului Prahova, și se
desprinde din drumul național DN1 la kilometrul 132+000.
Drumul, care face obiectul proiectului de modernizare, asigură legătura între
DN1(Km132+000) și zona turistică din jurul cabanei Gura Diham și se continuă
până la limita județului Brașov.
1.

Amplasare

Traseul drumului prezintă trei sectoare distincte:
- Sectorul I de stradă categoria III, cuprins între DN1,Km 0+000, și podul de
beton peste Valea Cerbului, Km 0+630. Pe acest tronson se află deoparte și
alta proprietăți și instituții, iar ca element principal este caracterul cursiv al
străzii care se numește strada Nestor Urechea.
- Sectorul II are configuratia de DC, drum comunal, cuprins între podul peste

Valea Cerbului,Km 0+630, și cabana Gura Diham, Km 4+000, caracterizat
prin traseul desfășurat într-un profil preponderent mixt
- Sectorul III are configurație de DF, drum forestier, între cabana Gura Diham,
Km 4+000, și limita județului Brasov,Km 7 + 000, caracterizat printr-un
traseu defășurat într-un profil mixt
- Situația actuală a drumurilor care fac obiectul fișei de proiect se prezintă astfel:
In plan traseul , are în general elemente geometrice acceptabile pe sectorul I de stradă,
după aceea drumul urmează șicane cu viraje stânga-dreapta, cu raze între 18,00 m și
23,00 m urmând a fi trasate și corectate din punct de vedere al supralărgirii; pe traseul
II până la cabana Gura Diham, drumul are un grad mediu de sinuozitate după relieful
în care se desfășoară, pe traseul actual drumul are în medie 7 curbe/km; sectorul III
care este un drum forestier prezintă deteriorări ale platformei carosabile cu numeroase
intersectări, cu pârâuri repezi și cu zidurile de sprijin distruse.
- Este de amintit că pe sectorul II cele 5 poduri și 13 podețe trebuie reconstruite
complet.
Creşterea atractivității staţiunii şi retenţia turiştilor.
- Lucrări de refacere a infrastructurii de drum;
Obiective:
2.

Obiectiv General
Obiective specifice

- Lucrări de refacere a trotuarelor;
- Lucrări de refacere a a 5 poduri rutiere;
- Realizarea studiului de fezabilitate şi identificarea soluţiilor tehnice, întocmirea
documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru dirigintele
de şantier şi pentru constructor, urmat de contractare.
- Proiectul de modernizare a drumului de acces Busteni – D.C.132-CABANA Gura
Diham- limită județ Brașov se completează foarte bine cu cele două inițiative ale
localităților Bran și Râșnov, care au realizat drumul forestier modernizat Râșnovlimită județ Prahova cu ramificația drum forestier modernizat Bran.
Aceste drumuri constitue o rețea de drumuri turistice care vor asigura dezvoltarea
unei zone turistice în partea de nord a munților Bucegi, respectiv muntele Diham .
-În urma studiilor și observațiilor asupra zonei, care este traversată de cele trei
sectoare de drum prezentate, se desprinde importanța acestui drum care în primul rând
va rezolva desfățurarea traficului în condiții de confort și siguranță către una dintre

3.

Contextul,

zonele turistice cele mai reprezentative ale județului Prahova, fapt ce a determinat

complementaritatea si

clasarea drumului într-o primă etapă de către ConsiliulJudețean Prahova ca drum

justificarea proiectului

comunal pe sectorul II și drum forestier modernizat pe sectorul III, în cadrul
„Sistemului de Sistematizare a Bretelei de Drumuri Publice din Romania” în baza
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, completată
prin legea nr.82/15.04.1998.
-Modernizarea drumului de acces D.C.132 Bușteni-Cabana Gura Diham-Dihamlimită jud Brașov va rezolva o altă mare problemă a traficului între județele Prahova
și Brașov, prin conectarea cu drumul forestier modernizat deja realizat de primăria
orașului Râșnov, care a reusit printr-un proiect de investiții pe fonduri SAPARD să
modernizeze drumul forestier ce leagă orașul Râșnov de zona Diham până la limita cu
județul Prahova.

-Prin realizarea acestui proiect întreaga zonă de nord a munților Bucegi va putea
beneficia de accesibilitate, usurând în același timp traficul pe D.N.1, între localitățile
Bușteni, Azuga, Predeal, Râșnov, Poiana Brașov, dându-i și un caracter
interregional.
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
- Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație
tehnico economică și/sau Plan de afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente
solicitate prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)
Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:
- Intabularea terenurilor pentru întreg traseul drumului de acces inclusiv a terenurilor
pentru lărgirea drumului
- Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru D.C.132 (realizat în 1998,inclusiv cele 5
poduri);
- Reactualizare Proiect tehnic pentru D.C132 km0+636-km4+000 – realizat în mai
2000(fara poduri
- Reactualizare Studiu de prefezabilitate martie 2011(fără poduri) –km0+632-km
7+000
Activități

4.

- Obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
- Realizarea studiilor: Topo,geo și hidro;
- Încheierea contractului de finanțare;
- Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii
economici declarați învingători;
- Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate;
- Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul;
Achiziție dotări;
- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;
- Activitatea de raportare în cadrul proiectului;
- Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;
- Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
- Auditarea proiectului, dacă este cazul;
Durata proiectului de investiție este estimată între 18 și 24 luni în funcție de

5.

Durata de implementare a
proiectului (luni)

condițiile din sezonul de iarnă. Această estimare nu ia în calcul și construirea celor 5
poduri, între Km 0+630 și Km 4+000 care ar prelungi durata de execuție cu 6 luni.
Dublarea turiștilor care vizitează Valea Cerbului.
-Realizarea unui climat fără praf pentru campările din Valea Cerbului.
-Accesul către Bran, Râșnov și Poiana Brașov, evitând aglomerațiile de pe DN1.

Rezultate
6.

-Creșterea confortului pe timpul transportului.

-

Idicatori de realizare

-Reducerea consumului de carburanți.

-

Indicatori de rezultat

-Creșterea siguranței în trafic.
Principalii indicatori tehnici ai investiției:
-Lungime drum modernizat =7.000 ml
-Lățime platformă = 8 ml

-Lățime parte carosabilă = 6 ml
-Lățime benzi de încadrare = 2 x 0,5 m
-Lățime acostamente = 2 x 0,5 m
-Podele tubulare DN 500-Premo = 5 buc
-Rigola betonată 9.750 ml
-Podete transversale noi = 32 buc
-Raza minimă = 22 m
Realizarea segmentului de drum Gura Diham – Limita cu județul Brașov pe un teren
cu foarte multe pîraie și teren instabil.
7.

Riscuri

Există riscul de prelungire a termenului estimat de realizare, în funcție de prelungirea
sezonului de iarnă.

8.

Buget (Valoarea estimată a
proiectului)

Valoarea estimată a investiției
4.500.000 lei
1.000.000 Euro

9.

Surse de finanțare

Buget de stat+Buget local+Fonduri UE
- Studiul de fezabilitate pentru D.C.132 realizat in 1998 (inclusiv cele 5 poduri)

10.

Stadiul actual al
implementării

- Proiect tehnic pentru D.C132 km0+636-km4+000 – realizat in mai 2000 (fara
poduri)
-Studiul de prefezabilitate martie 2011(fara poduri) –km0+632-km 7+000
-Studiul topo

