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7.1. Planul de Acțiune pentru implementarea strategiei  

OBIECTIV GENERAL 

Asigurarea dezvoltării durabile a Municipiului Pitești sub aspectul activităţilor economice, sociale, al accesibilităţii şi calităţii mediului în perspectiva 

gestionării echilibrate a fondurilor publice identificate în prezentul document 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

PROIECTE/ACȚIUNI/INDICATORI DE REZULTAT SURSE 

DE 

FINANȚARE 

ENTITĂȚI PUBLICE ȘI 

PRIVATE IMPLICATE ACȚIUNI REZULTAT AȘTEPTAT 

 

DIRECȚIA DE ACȚIUNE 1  

 INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 

 

O.S.1. Reabilitare urbană 

prin creșterea calității 

vieții și asigurarea 

condițiilor necesare 

conectării cetățeanului la 

utilități publice și rețele 

rutiere moderne 

Investiție “Centura de Vest Pitești 

(Bascov – Albota)” 

- Îmbunătățirea calității traficului rutier de 

tranzit; 

- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 



 
Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 - 2020  

7 Planul de acțiune 

  
 

 

 
223 

 
 

itești 2020 P 

Investitie “Pod peste Râul Argeș” 

- Îmbunătățirea calității traficului rutier de 

tranzit; 

- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice; 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Modernizare Calea Dragășani-

Smeura (reabilitare sistem rutier, 

iluminat, piste biciclete, canalizare 

pluvială) în zona  metropolitană 

Pitești 

- Montarea la trecerile pentru  pietoni a 

unor semnale luminoase cu intensitate 

puternică, printr-un sistem de acționare a 

unui buton de către pietoni; 

- Montarea unor dispozitive de limitare a 

vitezei înaintea trecerilor pentru pietoni; 

- Iluminarea tuturor trecerilor pentru 

pietoni pe timp de noapte; 

- Extinderea străzilor cu sens unic; 

- Transformarea  intersecțiilor existente în 

intersecții cu sens giratoriu; 

- Lărgirea străzilor existente, în zonele 

unde acest lucru este posibil; 

- Îmbunatățirea calității traficului rutier; 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 
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- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

Investiție “Pasaj rutier strada 

Lânăriei”   

- Îmbunătățirea calității traficului rutier;  

- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Investiție “Pasaje rutiere în 

municipiul Pitești”  

–axa  centrală 

- Craiovei / Frații Golești 

- Republicii / Maior Sonțu 

- Maternității / Republicii/ Smeurei 

- Negru Vodă/ Calea Bascov 

- Îmbunătățirea calității traficului rutier;  

- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

-POR 2014-2020 – 

Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Biroul rutier Pitești 

Investiție “Pasaj  rutier Pitești – 

Bradu (Târgul Săptămânal)” 

- Îmbunatățirea calității traficului rutier;  

- Diminuarea poluării fonice și diminuarea 

emisiilor; 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

Municipiul Pitești 
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- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

- Bugetul local 

Extinderea şi modernizarea locurilor 

de parcare 

- Fluidizarea traficului rutier; 

- Îmbunătățirea calității traficului rutier; 

- Diminuarea poluarii fonice si diminuarea 

emisiilor; 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitare strada  Trivale în 

structura inițială (strada veche cu 

pavaj vechi), iluminat public, pistă 

biciclete 

- Infrastructură modernizată și reabilitată 

privind traficul rutier și accesul la utilități 

publice. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitarea și modernizarea 

sistemelor de incălzire urbană în 

scopul creșterii eficienței energetice 

și reducerii impactului negativ asupra 

mediului înconjurător 

- Realizarea unei centrale de cogenerare 

de înaltă eficienţă cu turbine cu gaze de 

aproximativ 15 Mwe; 

- Realizare centrale de cogenerare de 

înaltă eficienţă cu motoare termice de 

mică putere ( 1 ÷ 3,5 MWe) în C.T. din 

zonele de consum termic ridicat şi 

- POR 2014-2020 - 

Axa prioritară 3, 

Domeniul 3.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Termo Calor SA 
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constant; 

- Finalizarea transformării P.T. – urilor în 

C.T. (10 buc.) conform strategiei locale, cu 

capacităţi cogenerare între 0,3 ÷ 5,7 MWt; 

- Realizarea unui dispecerat de 

termoficare unic pentru Municipiul Piteşti; 

- Înlocuirea reţelelor de distribuţie energie 

termică cu ţevi preizolate (circa 350 Km); 

- Elaborare studii de eficienţă energetică 

pentru clădirile aparţinând instituţiilor    

publice, în vederea implementării 

proiectelor de reabilitare termică a 

acestora şi a montării surselor de energie 

verde. 

Introducerea subterană rețelelor de 

iluminat public, pe domeniul public 

aparținând municipiului Pitești 

-  Înlocuirea corpurilor de iluminat stradal  

cu corpuri cu tehnologii de generație noua 

cu consum redus; 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat stradal 

cu corpuri de iluminat moderne cu 

tehnologie led/microled; 

- Montarea unor echipamente sau 

- POR 2014-2020 - 

Axa prioritară 3, 

Domeniul 3.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 
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dispozitive pentru compensarea energiei 

reactive; 

- Modernizarea rețelelor aferente 

sistemului de iluminat public; 

- Realizarea bilanţului energetic pentru 

sistemul de iluminat public şi adoptarea 

măsurilor de eficientizare propuse în urma 

auditului energetic. 

Modernizare stații așteptare călători  

transport urban în zona  

metropolitană  Pitești  

- Creșterea calității serviciului public de 

transport public; 

- Creșterea gradului de confort a 

cetățeanului; 

- Realizarea de sisteme de e-ticketing 

pentru călători. 

- POR 2014-2020 

–Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.1 

- Bugetul local 

- Programul 

Operațional 

Infrastructura 

Mare 2014-2020 

Municipiul Pitești 

 

Publitrans 2000 SA 

Dezvoltarea şi modernizarea 

transportului ecologic 

- Asigurarea și îndeplinirea condițiilor 

privind protecția mediului în conformitate 

cu legislația națională și europeană; 

- Creșterea calității serviciului public de 

transport public; 

- POR 2014-2020 

–Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.1 

- Bugetul local 

- Programul 

Municipiul Pitești 

 

Publitrans 2000 SA 
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- Creșterea gradului de confort a 

cetățeanului. 

Operațional 

Infrastructura 

Mare 2014-2020 

Construirea Parcului Făget–Pădurea 

Trivale/Băbana; 

trotuare/piste/biciclete/iluminat 

public 

- Parc construit la standarde europene 

cu accesibilitate la toate utilitățile publice; 

- Piste de biciclete realizate. 

 

- POR 2014-2020–

Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.2 

- POR 2014-2020–

Axa prioritară 7, 

Domeniul 7.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitarea și modernizarea 

cimitirelor  municipiului Piteşti 

- Locaţii noi cimitire; 

- Modernizare şi extindere cimitire 

existente; 

- Modernizare şi reabilitare capele 

conform standardelor U.E.; 

- Modernizare căi de acces cimitire; 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Administrația 

Domeniului Public 

Pitești 

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

- Creșterea și asigurarea siguranței 

cetățeanului; 

- Insituții moderne și  funcționale. 

- Bugetul local 

- POR 2014-2020 
Municipiul Pitești 
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Investiții în eficiența energetică a 

blocurilor de locuințe 

- Asigurarea și îndeplinirea condițiilor 

privind protecția mediului în conformitate 

cu legislația națională și europeană 

- Bugetul local 

- POR 2014-2020 
Municipiul Pitești 

Reabilitare, consolidare  și 

regularizare - zona Pârâul și Strada 

Zamfirești, din municipiul Pitești în 

vederea asigurării unor măsuri 

suplimentare în vederea eliminării 

riscurilor naturale  

-Asigurarea și îndeplinirea condițiilor 

privind protecția mediului în conformitate 

cu legislația națională și europeană 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 6, 

Domeniul 6.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Montare sistem supraveghere 

pentru monitorizare  în municipiului 

Pitești 

- Asigurarea siguranței cetățeanului; 

- Creșterea capacității de intervenție în 

situația producerii dezastrelor naturale. 

-POR 2014-2020 – 

Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.1 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Crearea unor sisteme de locuințe 

speciale pentru situații de urgență 

- Creșterea capacității de intervenție în 

situația producerii dezastrelor naturale. 
- Bugetul local Municipiul Pitești 

Extinderea și reabilitarea sediului 

Poliție Locale 

- Clădire publică reabilitată la standarde 

europene; 

- Creșterea gradului de satisfacere a 

cetățeanului. 

- POR 2014-2020 - 

Axa prioritară 3, 

Domeniul 3.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Poliția Locală Pitești 

Reabilitare și modernizare secţia 

A.D.P. Valea Mare –Ştefăneşti 

- Clădire publică reabilitată la standarde 

europene; 
- Bugetul local 

Municipiul Pitești 
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- Creșterea gradului de satistacere a 

cetățeanului. 

Administrația 

Domeniului Public 

Pitești 

Modernizarea parcului de maşini 

A.D.P. Piteşti și achiziționarea de 

utilaje necesare activităţilor specifice  

- Îmbunătățirea bazei tehnice în vederea 

satisfacerii la nivel european a 

cetățeanului. 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești, 

Administrația 

Domeniului Public 

Pitești 

 

Înființare Complex agroalimentar 

pentru producători în zona 

metropolitană Pitești 

- Crearea unui spațiu modern pentru 

desfășurarea activităților de comerț  în 

vederea satisfacerii cetățenilor. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul -4.3 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Înființare Parc industrial   

- Crearea parteneriatelor durabile public-

privat; 

- Creșterea competitivității, a inovării și 

atragerea de investitori străini; 

- Bugetul local Municipiul Pitești 

Elaborare  de studii /strategii 

/programe /campanii, în vederea 

realizării de investiții viabile și cu 

impact asupra cetățeanului în 

perspectiva dezvoltării durabile a 

municipiului Pitești 

- Creșterea gradului de conștientizare, 

informare și mediatizare a problemelor 

locale, în randul populației; 

- Elaborarea de studii în vederea realizării 

de proiecte durabile. 

- POCA 

- Bugetul local 

 

Municipiul Pitești 
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DIRECȚIA DE ACȚIUNE 2 

EDUCAȚIE, SOCIAL, SĂNĂTATE 

 

O.S.2. Sprijinirea 

dezvoltării resurselor 

umane 

Proiecte de sprijinire a  grupurilor 

vulnerabile în economia socială 

- Creșterea numărului locurilor de muncă 

în structurile economiei sociale și 

incluziunea socială a membrilor 

întreținători a 30 de familii 

monoparentale și a 30 copii din familiile 

acestora pe o perioada de 2 ani. 

- POCU 2014-

2020 - 

Axa prioritară 4 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

Înființarea de centru pentru 

reinserție socio-profesională 

- Creșterea numărului locurilor de muncă 

în structurile economiei sociale și 

incluziunea socială. 

- POCU 2014-

2020 - 

Axa prioritară 4 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Direcția de asistență 

socială 
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O.S.3. Îmbunătăţirea 

infrastructurii locale prin 

creşterea accesului la 

servicii educative și socio-

medicale de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizare/extindere/dotare spații 

destinate învățământului preșcolar și 

gimnazial 

- 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). 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară – 

4, Domeniul 4.4 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară – 

10, Domeniul  

10.1 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Înființare Centru de permanenţă  

- Construcția și dotarea unui centru 

comunitar integrat socio-medical; 

- Construcția și dotarea unui centru 

comunitar integrat socio-medical. 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară – 

8, Domeniul 8.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

Înființare Centrul tip respiro pentru 

persoane cu dizabilităţi 

- Extinderea și dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă 

rezidențială, centru de tip respiro 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară 8, 

Domeniul 8.1 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

Înființare Serviciu „Ambulanță 

socială” 

- Reducerea numărului de persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile care au 

depăşit situaţia de vulnerabilitate prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară 8, 

Domeniul 8.1 

-Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 
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socio-profesionale/ formare profesională 

etc. adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrării socio-profesionale. 

Extinderea centrului “Șanse pentru 

toţi” 

- Reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială prin 

implementarea de măsuri integrate. 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară 8, 

Domeniul 8.1 

- Bugetul local. 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

Înființare Centru de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de tip „Școală 

după şcoală” 

- Extinderea și dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă 

rezidențială – centru de zi pentru copii. 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară 8, 

Domeniul 8.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

Înființare centru de zi pentru 

persoanele fară adăpost “O speranţă 

în plus ” 

- Extinderea și dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă 

rezidențială – centru de zi. 

- POR 2014-2020 

– Axa Prioritară 8, 

Domeniul 8.1; 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

 

Direcția de asistență 

socială 

 

Elaborare  de studii/ strategii/ 

programe/ campanii, în vederea 

realizării de investiții viabile și cu 

impact asupra cetățeanului în 

perspectiva dezvoltării durabile a 

municipiului Pitești 

- Creșterea gradului de conștientizare, 

informare și mediatizare a problemelor 

locale, în rândul populației; 

- Elaborare de studii în vederea realizării 

de proiecte durabile. 

- Bugetul local 

- POCA 
Municipiul Pitești 
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DIRECȚIA DE ACȚIUNE 3 

CULTURĂ, TURISM, SPORT 

 

O.S.1. Reabilitare urbană 

prin creșterea calității 

vieții și asigurarea 

condițiilor necesare 

conectării cetățeanului la 

utilități publice, rețele 

rutiere moderne, 

agrement și sport 

 

Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii Bazinului Olimpic  

 - Înlocuirea în totalitate a ferestrelor de la 

fațada Bazinului Olimpic; 

- Instalarea de panouri solare și voltaice 

pe terasa Bazinului Olimpic; 

- Puțuri de apă, în toate plajele, pentru 

irigatii și dușuri în vederea diminuării 

costurilor la utilități; 

- Instalarea de panouri solare și voltaice 

(în plaja “Costache Negri”și “Tudor 

Vladimirescu”). 

- POR 2014-2020 - 

Axa prioritară 3, 

Domeniul 3.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Modernizarea  Stadionului “Nicolae 

Dobrin”  

- Refacerea întregului stadion;  

- Realizarea unei bucle pentru jogging; 

- Realizarea tribunei și a vestiarelor la 

terenul sintetic; 

- Instalarea de panouri solare și voltaice; 

- Puțuri de apă pentru irigații și dușuri în 

vederea diminuării costurilor la utilități. 

- Bugetul local Municipiul Pitești 
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Realizare Sală Polivalentă 

- Creșterea gradului de atractivitate a 

municipiului Pitești prin organizare de 

evenimente cultural-sportive și educative. 

-POR 2014-2020 – 

Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Amenajarea de mini-spaţii urbane de 

relaxare, odihnă şi recreere în cadrul 

spaţiilor urbane 

- Crearea de facilități pentru recreere pe 

terenurile amenajate (ex. zone speciale 

pentru sport, locuri de joacă pentru copii, 

etc.). 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitarea  integrală a complexului 

expozitional „Casa Cărții” 

- Clădire destinată utilizării publice pentru 

activități educative, culturale și recreative, 

cu scopul de a crea, îmbunătăți sau 

extinde serviciile publice de bază inclusiv 

dotarea acestora cu echipamente 

specifice. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitarea/ modernizarea/ crearea 

de locuri de joacă și parcuri de 

fitness în municipiul Piteşti 

- Crearea de facilități pentru recreere pe 

terenurile amenajate (ex. zone speciale 

pentru sport, locuri de joacă pentru copii, 

etc.). 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Reabilitare și modernizare Grădina 

Zoologică 

- Investiții în clădiri destinate utilizării 

publice pentru activități recreative, cu 

scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

Municipiul Pitești 
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serviciile publice de bază. - Bugetul local 

O.S.4.Dezvoltarea de noi 

servicii în vederea 

valorificării potențialului 

local natural și antropic 

Reabilitarea/protejarea/conservarea 

monumentelor din patrimoniul 

cultural 

- Reabilitarea  monumentelor cultural- 

istorice prin restaurarea, protecția, 

consolidarea și realizarea picturilor 

interioare, frescelor, picturilor murale 

exterioare, etc., cu scopul de a conserva, 

promova și dezvolta patrimoniul cultural. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 5, 

Domeniul 5.1 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Amenajarea  Muzeului “Simfonia 

Lalelelor” 
- Valorificarea patrimoniului local. 

- POR 2014-2020 

– Axa prioritară 4, 

Domeniul 4.3 

- Bugetul local 

Municipiul Pitești 

Proiecte de promovare a obiectivelor 

și produselor turistice locale 
- Creșterea circulației turistice. 

- POR 2014-2020  

- Bugetul local 
Municipiul Pitești 

Elaborare  de studii/ strategii/ 

programe/ campanii, în vederea 

realizării de investiții viabile și cu 

impact asupra cetățeanului, în 

perspectiva dezvoltării durabile a 

municipiului Pitești 

- Creșterea gradului de conștientizare, 

informare și mediatizare a problemelor 

locale, în randul populației 

-Elaborare de studii în vederea realizării 

de proiecte durabile. 

- Bugetul local 

- POCA 
Municipiul Pitești 

 


