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6.1. Lista proiectelor strategice 

 

Instrumentul consultativ, necesar și oportun în elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a 

municipiului Pitești, a constat în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale localității, pe o bază 

consultativă (grupuri de lucru, consultări, dezbatere publica), care au asigurat consensul asupra 

priorităţilor de dezvoltare ale judeţului, în definirea direcţiilor de acţiune strategică, pe termen scurt, 

mediu si lung, şi în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele 

implementării strategiei. 

S-a avut în vedere pregătirea unui document comprehensiv care să fundamenteze procesul 

decizional privind dezvoltarea strategică pe termen mediu şi lung a municipiului. Documentul a luat 

în considerare şi a integrat următoarele aspecte: 

1. tendinţele actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea municipului Pitești;  

2. problemele majore şi potenţialul de dezvoltare care, prin mobilizarea sa, ar putea contribui 

la rezolvarea acestora;  

3. strategiile sectoriale şi comprehensive relevante pentru dezvoltarea municipului Pitești;  

4. planurile şi proiectele de mare anvergură care influenţează dezvoltarea municipului Pitești;  

5. liniile directoare privind dezvoltarea regională şi naţională;  

6. liniile directoare ale documentelor strategice şi de politici sectoriale la nivelul Uniunii 

Europene („UE”);  

7. aspecte majore care marchează dezvoltarea UE şi a euroregiunii;   

8. alte documente identificate pe parcursul procesului ca fiind relevante pentru strategia 

municipului Pitești. 

 

În acest context, formularea ideilor de proiecte, recomandările echipei de lucru s-au fundamentat pe 

următoarele principii: 

� abordarea integrată a intervenţiilor, pentru maximizarea impactului unei investiţii (de 

exemplu, investiţii în infrastructură gândite împreună cu investiţii pentru dezvoltare 

economică, dezvoltarea resurselor umane sau protecţia mediului); 

� abordarea teritorială în conturarea ideilor de proiecte pentru evitarea dublărilor de 

eforturi şi maximizarea impactului investiţiilor prin identificarea corectă a populaţiei 

deservite de o anumită infrastructură sau un anumit serviciu care se doreşte a fi finanţat; 

� încurajarea parteneriatului şi cooperării între actorii-cheie ai dezvoltării pe mai multe 

planuri: între municipiul Pitești și localități de ranguri diferite, între nivelul local şi 

Consiliul Judeţean, între partenerii publici şi cei privaţi sau reprezentanţi ai societăţii 

civile, respectiv identificarea formulelor optime de asociere pentru crearea de sinergii şi 
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suport public cât mai larg pentru investiţiile planificate (Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară, Grupuri de Acţiune Locală, Zone Metropolitane). Dintre avantajele nete 

ale acestor formule de asociere (crearea de reţele, parteneriate) s-au enumerat: 

creşterea capacităţii administrative la nivel de grup şi reducerea poverii administrative 

pentru parteneri, inclusiv reducerea costurilor pentru elaborare/implementare de 

proiecte, capitalizarea expertizei locale la nivelul teritoriului de interes 

� corelarea investiţiilor planificate cu alte tipuri de intervenţii publice din perioada 2014-

2020, pentru maximizarea impactului acestora sau prelungirea efectelor, dar şi cu alte 

investiţii publice/private avute în vedere în aceeaşi zonă pentru crearea de efecte 

sinergice; 

� orientarea viitoarelor idei de proiecte pe activităţi economice cu valoare adăugată mare, 

pornind de la potenţialul specific local, de la sectoarele economice, care pot asigura 

avantaje competitive la nivel teritorial, regional și național precum și  încurajarea 

abordărilor inovatoare. 

 

 

 



 
Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 - 2020  

6 Portofoliul de proiecte strategice pentru perioada 2014-2020 

  
 
 

 

 
214 

 
 

itești 2020 P 

Proiecte de investiții 

Obiectiv general Obiective specifice Acțiuni 

 

Elaborare  de proiecte, în vederea 

realizării de investiții viabile și cu 

impact asupra cetățeanului în 

perspectiva dezvoltării durabile a 

municipiului Pitești 

 

 

 

 

 

O.S.1. Reabilitare urbană prin 

creșterea calității vieții și 

asigurarea condițiilor necesare 

conectării cetățeanului la utiliățti 

publice, rețele rutiere moderne, 

agrement și sport 

 

 

 

 

 

1.1. Extinderea, reabilitarea şi 

modernizarea rețelei de drumuri şi a 

străzilor urbane, inclusiv pasaje şi 

poduri 

1.1.1. Centura de Vest Pitești (Bascov – Albota) 

1.1.2. Pod peste Râul Argeș 

1.1.3. Modernizare Calea Dragășani-Smeura 

(reabilitare sistem rutier, iluminat, piste biciclete, 

canalizare pluvială) în zona  metropolitană Pitești 

1.1.4. Pasaj rutier strada Lânăriei   

1.1.5. Pasaje rutiere în municipiul Pitești  

–axa  centrală 

- Craiovei / Frații Golești 
- Republicii / Maior Sonțu 
- Maternității / Republicii/Smeurei 
- Negru Vodă/Calea Bascov 
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1.1.6. Pasaj  rutier Pitești – Bradu (Târgul 

Săptămânal) 

1.1.7. Extinderea şi modernizarea locurilor de 

parcare 

1.1.8.Reabilitare strada  Trivale în structura 

inițială (strada veche cu pavaj vechi), iluminat 

public, pistă biciclete 

1.2. Reducerea impactului negativ al 

sistemelor de încălzire urbană asupra 

mediului înconjurător 

1.2.1. Reabilitarea și modernizarea sistemelor de 

incălzire urbană în scopul creșterii eficienței 

energetice și reducerii impactului negativ asupra 

mediului înconjurător 

1.3. Extinderea şi modernizarea 

sistemului de iluminat public 

1.3.1.Introducerea subterană rețelelor de 

iluminat public, pe domeniul public aparținând 

municipiului Pitești 

1.4. Îmbunătățirea infrastructurii de 1.4.1.Modernizare stații așteptare călători  
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transport și a rețelelor de utilități  transport  urban în zona  metropolitană  Pitești  

1.4.2.Dezvoltarea şi modernizarea transportului 

ecologic 

1.5. Îmbunătățirea infrastructurii pentru 

petrecerea timpului liber prin 

amenajarea/reabilitarea/modernizarea 

parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor 

de agrement/sport 

 

 

 

 

 

1.5.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

Bazinului Olimpic  

1.5.2.Modernizarea  Stadionului “Nicolae 

Dobrin”  

1.5.3. Realizare Sală Polivalentă 

1.5.4. Infiintare de locuri de parcare si 

modernizarea celor existente 

1.5.5. Amenajarea de mini-spaţii urbane de 

relaxare, odihnă şi recreere în cadrul spaţiilor 

urbane 

1.5.6.Construirea Parcului Făget–Pădurea 
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Trivale/Băbana; trotuare/piste/biciclete/iluminat 

public 

1.5.7.Reabilitarea/modernizarea/crearea de 

locuri de joacă și parcuri de fitness în municipiul 

Piteşti 

1.5.8.Reabilitare și modernizare Grădina 

Zoologică 

1.6. Îmbunătățirea infrastructurii 

edilitare 

1.6.1.Reabilitarea și modernizarea cimitirelor  

municipiului Piteşti 

1.6.2.Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

1.6.3.Investiții în eficiența energetică a blocurilor 

de locuințe 

1.6.4.Crearea unor sisteme de locuințe speciale 

pentru situații de urgență 
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1.6. 5.Proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor 

de locuit pentru categoriile defavorizate 

1.6. 6.Crearea unor sisteme de locuințe speciale 

pentru situații de urgență 

1.6.7. Extinderea și reabilitarea sediului Poliție 

Locale 

1.6.8. Reabilitare și modernizare secţia A.D.P. 

Valea Mare –Ştefăneşti 

1.6. Modernizarea parcului de maşini A.D.P. 

Piteşti. Si achizitionarea de utilaje necesare 

activităţilor specifice  

1.7. Reducerea riscului de producere a 

dezastrelor naturale 

1.7. 1.Reabilitare, consolidare  și regularizare - 

zona Pârâul și Strada Zamfirești, din municipiul 

Pitești in vederea asigurarii unor măsuri 

suplimentare în vederea eliminării riscurilor 
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 naturale  

 1.8. Siguranța cetățeanului 1.8.1.Montare sistem supraveghere pentru 

monitorizare  în municipiului Pitești 

1.9. Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi 

şi încurajarea investiţiilor 

1.9.1. Înființare Parc industrial   

 

1.10.Sprijinirea activitatilor de comert a 

produselor locale 

1.10.1.Infiintare Complex agroalimentar pentru 

producători  în zona metropolitană  Pitești 

O.S.2. Sprijinirea dezvoltării 

resurselor umane 

2.1.Promovarea incluziunii sociale prin 

implicarea activă a administrației 

publice în promovarea investițiilor, a 

forţei de muncă precum şi sprijinirea 

mobilităţii forţei de   muncă pe piața 

locală 

2.1.1.Înființarea serviciu de sprijin şi consiliere 

socială  

2.1.2.Proiecte de sprijinire a  grupurilor 

vulnerabile în economia socială 

2.1.3.Înființarea de centru pentru reinserție 

socio-profesională 

2.1.4.Programe de formare continua si 
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recalificare 

O.S.3. Îmbunătăţirea 

infrastructurii locale prin 

creşterea accesului la servicii 

educative si socio-medicale de 

calitate 

 

 

3.1.Dezvoltarea infrastructurii 

educaționale 

 

3.1.1.Modernizare/extindere/dotare spații 

destinate învățământului preșcolar și gimnazial 

3.1.2.Reabilitarea clădirilor conexe clădirilor cu 

destinație educatională 

3.2.Dezvoltarea infrastructurii medico-

socială prin construcția/ reabilitarea, 

diversificarea centrelor cu destinație/ 

funcțiuni medicale și servicii sociale 

3.2.1.Înființare Centru de permanenţă  

3.2.2. Înființare Centrul tip respiro pentru 

persoane cu dizabilităţi 

3.2.3.Înființare Serviciu ”Ambulanța socială” 

3.2.4.Extinderea centrului « Sanse pentru toţi » 

3.2.5.Înființare Centru de zi pentru copii aflaţi în 

situaţie de risc de tip ”Școală după şcoală” 

3.2.5.Infiintare centru de zi pentru persoanele 



 
Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 - 2020  

6 Portofoliul de proiecte strategice pentru perioada 2014-2020 

  
 
 

 

 
221 

 
 

itești 2020 P 

fară adăpost “O speranţă în plus ” 

O.S.4.Dezvoltarea de noi servicii 

în vederea valorificării 

potențialului local natural și 

antropic 

4.1.Reabilitarea, conservarea, 

protejarea și modernizarea obiectivelor 

turistice ce aparțin patrimoniului 

cultural, istoric și ecumenic 

4.1.1.Reabilitarea/protejarea/conservarea 

monumentelor din patrimoniul cultural 

4.2.Valorificarea durabilă și promovarea 

municipiului Pitești ca destinație 

turistică 

4.2.1.Amenajarea  Muzeu “Simfonia Lalelelor” 

4.2.2.Proiecte de promovare a obiectivelor și 

produselor turistice locale 

 


