PORTOFOLIU
DE PROIECTE REGIONALE

Cuprins
Introducere

3

Portofoliu județul Arad

6

Portofoliu județul Caraș-Severin

62

Portofoliu județul Hunedoara

78

Portofoliu județul Timiș

126

Introducere

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a derulat în perioada septembrie 2012-martie
2013 proiectul Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra calității
vieții locuitorilor din Regiunea Vest, finanțat în cadrul Programului Operaţional Asistenţă
Tehnică (POAT).
Obiectivul general al proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor
Structurale asupra calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest a fost identificarea
potențialului de dezvoltare și stimularea activității de generare de proiecte strategice care
să fie finanțate din următoarea generație de Fonduri Structurale și alte fonduri destinate
dezvoltării în vederea creșterii calității vieții și transformării Regiunii Vest într-un loc
atractiv pentru locuit, muncit și vizitat.
Acest obiectiv general al proiectului a fost completat de următoarele obiective
specifice:
Dezvoltarea unui cadru metodologic de analiză și monitorizare permanentă la nivel
regional a calității vieții, precum și dezvoltarea de acțiuni concrete pentru îmbunătățirea
acesteia;
Creșterea valorii adăugate și a impactului social și economic al proiectelor;
Identificarea și dezvoltarea ideilor de proiecte cu impact multisectorial și regional
finanțate din noua generație de fonduri structurale și alte surse de finanțare.
Totodată, a exploatat preocupările existente în domeniul calității vieții și a completat
informațiile deja existente, cu cele culese de la cetățenii Regiunii Vest, pentru a oferi un
cadru adecvat pregătirii de proiecte finanțate din fondurile structurale.
Conform legii 315/2004 Agenția pentru Dezvoltare Regională este un organism
neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care
funcționează în domeniul dezvoltării regionale. În ceea ce priveșete atribuțiile, Agenția
pentru Dezvoltare Regională elaborează și propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională,
spre abobare strategia, planul și programele de dezvoltare regională, precum și planurile
de gestionare a fondurilor.
Din punctul de vedere al ADR Vest implementarea acestui proiect sprijină atât
activitatea de planificare, cât și activitatea de generare de proiecte care să producă
dezvoltare la nivel regional. ADR Vest întocmeșete în parteneriat Planul de Dezvoltare
Regională, document care are rolul de a orienta dezvoltarea regiunii și de a fundamenta
accesul Regiunii Vest la următoarea generație de fonduri structurale și de coeziune ale
Uniunii Europene.
Totodată, ADR Vest are în vedere identificarea și dezvoltarea de idei de proiecte cu
impact multisectorial și regional, operaționalizate pe baza nevoilor identificate. Aceste
idei constituite într-un portofoliu vor fi propuse instituțiilor care beneficiază de resurse
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financiare pentru proiecte de dezvoltare. Menționăm că avem în vedere proiecte pentru
viitoarele programe operaționale.
În plus, din punct de vedere strategic, datele culese asigură o importantă bază de
plecare în susținerea unor importante demersuri strategice, desfășurate de ADR Vest,
pregătind astfel viitoarea intervenție.
În plan practic, adecvarea metodologiei de cercetare și a preocupărilor din domeniul
calității vieții la contextul regional poate oferi soluții utile pentru o mai bună absorție a
fondurilor europene, și pentru o alocare a acestora în domeniile prioritare.
De asemenea, acest proiect vine ca o activitate complementară celorlalte demersuri
începute de ADR Vest la nivel de planificare.
La nivelul grupului ţintă, acest proiect vizează cetăţenii Regiunii Vest şi modul în
care aceştia percep diferitele proiecte de investiţii derulate la nivel local sau regional.
Ne-am orientat cu precădere asupra acestui grup ţintă deoarece procesul de planificare
strategică în România şi în Regiunea Vest s-a bazat pe consensul şi consultarea specialiştilor
şi instituţiilor publice şi mai puţin pe participarea cetăţenilor, având în vedere costurile
ridicate şi greutatea asigurării unei reprezentativităţi rezonabile. Din acest punct de
vedere, procesul de planificare a pierdut o dimensiune esenţială ce asigura o mai bună
cunoaştere a problemelor comunităţilor şi o mai bună participare la propria dezvoltare.
Acest proiect este unul deosebit de important întrucât realizează legătura dintre
oportunităţile oferite de fondurile structurale şi tema calităţii vieţii. Această legătură
conceptuală a fost descrisă de-a lungul mai multor documente de programare pregătitoare
pentru accesarea fondurilor structurale. Astfel de documente sunt: Planul Naţional de
Dezvoltare, Cadru Naţional Strategic de Referinţă.
În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 se afirmă „Calitatea vieţii în mediul urban
este marcată de dotări infrastructurale şi servicii urbane deficitare, atât cantitativ cât şi
calitativ. Din totalul celor 276 de oraşe cât înregistra reţeaua urbană a României în anul
2003, doar 182 de localităţi urbane (66%) aveau sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi
numai 158 de oraşe (57%) beneficiau de energie termică”.
Tot la nivelul informaţiilor statistice despre calitatea vieţii în PND se afirmă în ceea ce
priveşte: „Calitatea vieţii: România se află pe locul doi din punct de vedere al mortalităţii
infantile (16,7 ‰) şi tot pe locul doi, dar la sfârşitul clasamentului, printre statele membre
UE şi ţările candidate în ceea ce priveşte speranţa de viaţă (71 ani). Ocupă locul cinci la
rata mortalităţii având drept cauză principală bolile cardiovasculare, iar pentru cei care
locuiesc în mediul rural, rata mortalităţii din aceleaşi cauze se dublează”.
În cadrul aceluiaşi document regăsim câteva posibile soluţii pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii „Reabilitarea străzilor, înlocuirea utilităţilor publice învechite şi îmbunătăţirea
serviciilor publice urbane reprezintă un alt set de măsuri menit să sporească calitatea vieţii
şi a mediului ambiant al oraşelor”.
Un alt document strategic în care se face referire la tema calităţii vieţii în contextul
discuţiei despre Fondurile Structurale este Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. În acest
document, obiectivul axei prioritare 1: Sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă a polilor
urbani de creştere, este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în
oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv servicii
sociale, cât şi prin dezvoltarea structurilor de suport pentru afaceri şi anteprenoriat.
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În Carta Verde a Coeziunii Teritoriale elaborată de Comisia Europeană în octombrie
2008 se vorbeşte despre „O dezvoltare mai echilibrată şi mai durabilă, implicit în ceea
ce priveşte coeziunea teritorială, ar duce la o utilizare mai uniformă şi mai sustenabilă
a valorilor, determinând avantaje economice de pe urma congestiei reduse şi a presiunii
reduse asupra costurilor, generându-se beneficii atât în ce priveşte mediul, cât şi în ce
priveşte calitatea vieţii”.
În ideea consolidării calităţii vieţii în spaţiul rural şi diversificării economice prin
măsuri destinate sectorului agrar şi altor actori în spaţiul rural (de ex. trecerea la produse
de calitate, calitatea alimentelor, inovarea satelor) Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală – PNDR are una din axele prioritare concentrată pe Calitatea vieţii în zonele rurale
şi diversificarea economiei rurale (axa 3).
În contextul tuturor acestor documente şi a faptului că fiecare individ îşi doreşte „o
viaţă de calitate” analiza calităţii vieţii la nivelul Regiunii Vest este o etapă firească în
activitatea de planificare a dezvoltării la nivel local, judeţean sau regional. Cetăţeanul în
calitate de „beneficiar” final al oricărui proiect poate să îşi manifeste prin satisfacţie sau
prin insatisfacţie gradul de evaluare a condiţiilor de viaţă în general sau a schimbărilor pe
care un proiect le produce în particular.
În cadrul proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra
calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest, partea de analiză de teren și prelucrarea
datelor au fost realizate de către IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie).
În cadrul proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor structurale asupra
calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest, finanțat în cadrul Programului Operațional de
Asistență Tehnică 2007-2013 au fost realizate următoarele analize: Raport privind calitatea
vieții în Regiunea Vest, Calitatea vietii în localitățile urbane din Regiunea Vest, Portofoliu
de proiecte regionale.
Portofoliu de proiecte a fost realizat pe baza aplicarii unui chestionar autorităților
publice (prezentat ca anexa 1) si trebuie inteles ca o lista de dorinte ale administratiei
publice care urmeaza a fi transpuse in proiecte concrete in perioada imediat urmatoare.
Acest material trebuie sa fie analizat impreuna cu celelalte documente realizate in cadrul
acestui proiect Raportul privind calitatea vietii in Regiunea Vest si Calitatea vietii in
localitatile urbane din Regiunea Vest.
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Fișa de proiect
Localitatea CHISINEU - CRIS

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
In cartierul Padureni din orasul Chisineu – Cris nu exista canalizare menajera.
In orasul Chisineu – Cris statia de epurare nu este conforma : statia este mecanica si exista
depasiri de CMA ; CB05 ; CCO-CR ; azot total, fosfor, detergenti, Rfix, suspensii.
Se polueaza prin deversare raul Crisul Alb.
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Canalizare menajera cartier Padureni si statie de epurare in orasul Chisineu – Cris.

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Canalizare menajera cartier Padureni si statie de epurare in orasul Chisineu – Cris, jud. Arad.

Obiectivul general al intervenției
Realizare de retele de canalizare,
Statii de pompare,
Statii de epurare.
Obiective specifice ale intervenției
Racordarea a 2000 de locuitori la reteaua de canalizare menajera si evacuare a apelor uzate
din zona industriala Padureni.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea CHISINEU - CRIS

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
- Gradinita actuala din strada Oituz, nr. 4, nu este conforma si nu corespunde cerintelor minime
de educatie si sanatate.

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Se creaza conditii de igiena si sanatate pentru 80 de copii in conformitate cu cerintele si
standardele impuse.

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Extindere si reabiltare gradinita P.P. + P.N. oras Chisineu – Cris, jud. Arad..

Obiectivul general al intervenției
- Reabilitarea constructiei existente si extinderea cu doua corpuri de cladire, imprejmuire si
amenajarea spatiului de joaca in curte.

Obiective specifice ale intervenției
Lucrari de modernizare, amenajare spatii de joaca si dotari.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primaria orasului Chisineu – Cris.
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Fișa de proiect
Localitatea Chișineu - Cris

Județul Arad

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Starea strazilor din orasul Chisineu-Cris si satul apartinator Nadab sunt neconforme

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Strazile din orasul Chisineu-Cris si satul apartinator Nadab

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Modernizare trama stradala in orasul Chisineu – Cris.
Asfaltarea strazilor pe o lungime de 13,163 km
Lucrari de canalizare a apelor pluviale, podete pietonale, accese auto.
Obiectivul general al intervenției
Asfaltare strazi.

Obiective specifice ale intervenției
Imbracaminti asfaltice pe strazile orasului Chisineu – Cris.
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Fișa de proiect
Localitatea CURTICI

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Canalizare
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de cooperare națională și internațională în Zona Liberă Curtici-Arad (ZLCA)
Descriere: Activități de promovare a relațiilor antreprenoriale prin organizarea de întâlniri și
sesiuni de workshop-uri care să faciliteze crearea de legături culturale și de afaceri între
antreprenori din România și Ungaria
Obiectivul general al intervenției
Încurajarea dezvoltării de parteneriate antreprenoriale naționale și internaționale cu activitate în
ZLCA

Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui centru de consultanță pentru antreprenori
Organizarea de workshop-uri cu participare a antreprenorilor din România și Ungaria care
activează sau doresc să activeze în ZLCA
Intensificarea activității economice din zona ZLCA ca urmare a parteneriatelor antreprenoriale
Crearea de locuri de muncă în zona ZLCA ca urmare a parteneriatelor antreprenoriale
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Curtici
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Fișa de proiect
Localitatea CURTICI

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Canalizare
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Rețea de canalizare Curtici
Descriere: Reabilitare / extindere rețea de canalizare
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii sistemelor de apă uzată

Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea și / sau extinderea rețelei de canalizare pentru gospodăriile din localitatea Curtici

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Curtici
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Înființarea rețelei de alimentare cu apă în zona agroturistică dl. Viilor
Obiectivul general al intervenției
Consolidarea capacitatii de gestionare a problemelor legate de reabilitarea mediului, in vederea
dezvoltarii durabile a zonei, cresterii calitatii vieţii, imbunatatirea sanatatii populatiei şi a mediului
de afaceri.
Obiective specifice ale intervenției
1.Dezvoltarea serviciului public de alimentare cu apa potabila, in cadrul zonei tinta, prin
extinderea sistemului de distributie a resurselor de apa;
2.Imbunatatirea substantiala a conditiilor de viata si a sanatatii populatiei din cadrul zonei tinta;
3.Asigurarea calitatii organoleptice, fizico-chimice si bacteriologice a apei potabile, in
conformitate cu normele calitative in vigoare;
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Înființarea rețelei de canalizare în zona agroturistică dl. Viilor
Obiectivul general al intervenției
Consolidarea capacitatii de gestionare a problemelor legate de reabilitarea mediului, in vederea
dezvoltarii durabile a zonei, cresterii calitatii vieţii, imbunatatirea sanatatii populatiei şi a mediului
de afaceri.
Obiective specifice ale intervenției
1.Imbunatatirea accesului, la nivelul intregii zone tinta, la servicii publice de canalizare si
epurare prin extinderea sistemului actual de colectare a apelor uzate;
2.Imbunatatirea substantiala a conditiilor desfășurării activităților economice și turistice din
cadrul zonei tinta;
3.Eliminarea impactului negativ asupra factorilor de mediu a deversarilor insalubre a apelor
uzate menajere prin intermediul colectarii si epurarii corespunzatoare a acestora;
4.Crearea condițiilor de realizare a investițiilor în sectorul agro-turistic în condițiile prevederilor
legale actuale.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Infiintarea unui centru social pentru persoane vârstnice cu multiple servicii inclusic servicii
de găzduire.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, pentru asigurarea unui acces egal
al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea serviciilor de asistenţă socială echilibrată pentru categoriile de persoane cu
nevoi speciale.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Înființarea unui centru social pentru asigurarea unor servicii de bază a categoriilor

sociale defavorizate
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, pentru asigurarea unui acces egal
al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea serviciilor de asistenţă socială echilibrată pentru categoriile defavorizate.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Înfiinţarea Centrului naţional de Informare şi Promovare Turistică Ineu judeţul Arad
Obiectivul general al intervenției
Creșterea atractivității turistice a zonei Ineu prin promovarea și marketingul obiectivelor cu
potențial turistic în zona Ineului, punerea în valoare a acestora, în scopul consolidării turismului
intern.
Obiective specifice ale intervenției
1. Introducerea unui serviciu de informare și promovare a potențialului turistic local;
2. Instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice locale;
3. Promovarea potenţialului turistic local într-o imagine unitară în scopul îmbunătăţirii
imaginii Ineului ca destinație turistică;
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.

16

Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Crearea unui centru nautic în oraşul Ineu
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a condiţiei fizice şi de sănătate a populaţiei din oraşul Ineu.
Obiective specifice ale intervenției
1. Creşterea implicării populaţiei în activităţi cultural-sportive pe timpul petrecerii timpului
liber.
2. Creşterea atractivităţii zonei pentru promotorii de evenimente cultural-sportive.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Crearea unui centru de practicare a sportului în timpul liber în cartierul Traian
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a condiţiei fizice şi de sănătate a populaţiei din cartierul Traian
în special, a populaţiei oraşului Ineu în general.
Obiective specifice ale intervenției
1. Creşterea implicării populaţiei în activităţi cultural-sportive pe timpul petrecerii timpului
liber.
2. Creşterea atractivităţii zonei pentru promotorii de evenimente cultural-sportive.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Introducerea obiectivelor naturale si antropice locale in circuite turistice locale și regionale,
amenajarea acestor circuite
Obiectivul general al intervenției
Susţinerea dezvoltării economiei locale îndeosebi a sectorului serviciilor prin valorificarea
potenţialului turistic local.
Obiective specifice ale intervenției
1. Susţinerea dezvoltării economice locale prin valorificarea obiectivelor turistice.
2. Diversificarea serviciilor turistice locale
3. Crearea structurilor de agrement în jurul obiectivelor turistice, în scopul creşterii
numărului turiştilor şi a duratei sejurului
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Grădiniţă cu program normal pentru 4 grupe Ineu
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea unei infrastructuri durabile şi eficiente educaţionale care să asigure un proces
educaţional la standarde europene prin creşterea calităţii şi diversificării lui.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea condiţiilor de educaţie copiilor de vârstă preşcolară prin asigurarea unei
infrastructuri preşcolare moderne.
2. Îmbunătăţirea substanţială a calităţii actului de educaţie, a condiţiilor de integrarea în
societate conform provocărilor curente.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Diversificarea și extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor biodegradabile și a celor
rezultate din construcții
Obiectivul general al intervenției
Extinderea și consolidarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor al orașului Ineu.
Obiective specifice ale intervenției
1.Creșterea gradului de colectare selectivă de la 2 fracții (deșeuri menajere și biodegradabile) la
3 fracții (deșeuri de construcții);
2.Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor menajere și biodegradabile;
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Eficientizarea termică și conectarea clădirilor publice și rezidențiale la surse de energie
regenerabilă
Obiectivul general al intervenției
Creşterea eficienţei energetice în contextul combaterii schimbărilor climatice a activităţilor
serviciilor publice a oraşului Ineu.
Obiective specifice ale intervenției
1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Ineu
2. Combaterea schimbărilor climatice
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Crearea unui incubator de afaceri
Obiectivul general al intervenției
Crearea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor,
revigorarea şi dezvoltarea economiei locale şi regionale.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea unor spaţii de sprijinire a investiţiilor.
2. Susţinerea realizării de locuri de muncă
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Blocuri ANL pentru tineri în regim de închiriere.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, pentru asigurarea unui acces egal
al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea serviciilor de asistenţă socială echilibrată pentru categoriile de persoane cu
nevoi speciale.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Parc fotovoltaic
Obiectivul general al intervenției
Creşterea eficienţei energetice în contextul combaterii schimbărilor climatice a activităţilor
serviciilor publice a oraşului Ineu.
Obiective specifice ale intervenției
1. Protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante.
2. Diversificarea surselor de producere a energiei, şi tehnologiilor
3. Implicarea mai activă a mediului de afaceri, în procesul de valorificare a resurselor
regenerabile de energie.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare străzi în orașul Ineu
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea rețelei de drumuri și străzi din localitatea Ineu
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare străzi în orașul Ineu
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea rețelei de drumuri și străzi din localitatea Ineu
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea drumului local de acces în zona agroturistică dl. Viilor
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Obiective specifice ale intervenției
1. Adaptarea infrastructurii agricole și silvice la noile structuri de proprietate

2. Creșterea eficienței economice a exploatărilor agricole

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Studiu de fezabilitate
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea drumului local de acces Ineu – Tămand
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Obiective specifice ale intervenției
1. Facilitarea accesului la terenurile exploatațiilor agricole din zona Tămand
2. Descongestionarea traficului cu mașini și utilaje agricole a DN 79A
3. Facilitarea accesului la trupul izolat intravilan Tămand
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea drumurilor de exploatare de pe raza administrativă a orașului Ineu
Obiectivul general al intervenției
Susținerea activităților economice în agricultură prin facilitarea accesului la terenurile
exploatațiilor din sectorul agricol Ineu
Obiective specifice ale intervenției
1. Facilitarea accesului la terenurile exploatatțiilor agricole locale
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Realizarea unei rețele de piste pentru biciclete pentru susținerea traficului orașului și a
circuitelor turistice
Obiectivul general al intervenției
Susținerea activităților turistice pe raza administrativ-teritorială a orașului Ineu
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea accesului la obiectivele turistice prin mijloace de transport neconvenționale
2. Descongestionarea traficului cu autovehicule în zonele urbane cu potențial turistic
recunoscut
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu, Unități administrativ-teritoriale cu obiective turistice în circuite comune
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Centru de zi pentru vârstnici în orașul Ineu
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea calității vieții pentru vârstnici prin activități de grup și socializare
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea și dotarea unui centru de zi pentru vârstnici
Organizarea de activități de grup
Reducerea sentimentului de singurătate
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Ineu
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Cursuri de operare PC pentru persoanele fără loc de muncă
Obiectivul general al intervenției
Organizarea unui curs de formare în utilizarea calculatorului pentru persoanele fără loc de
muncă

Obiective specifice ale intervenției
Creșterea potențialului de angajare a persoanelor fără loc de muncă
Inițierea în utilizarea calculatorului a persoanelor fără loc de muncă
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea Grupului Şcolar Mihai Viteazul
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea unei infrastructuri durabile şi eficiente educaţionale care să asigure un proces
educaţional la standarde europene prin creşterea calităţii şi diversificării lui în vederea
conexiunii educaţiei de bază cu cerinţele mediului economic local.
Obiective specifice ale intervenției
1. Îmbunătăţirea accesului elevilor și cadrelor didactice la o infrastructură şcolară modernă
prin modernizarea şi reabilitarea clădirii şcolii.
2. Îmbunătăţirea substanţială a calităţii actului de educaţie, a condiţiilor de asimilare a
informaţiei formative şi informative prin modernizarea echipamentului didactic.
3. Asigurarea accesului la educaţie şi informaţie folosind metodologii moderne de predare
prin instalarea unei infrastructuri IT .
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea Grupului Şcolar Mihai Viteazul
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea unei infrastructuri durabile şi eficiente educaţionale care să asigure un proces
educaţional la standarde europene prin creşterea calităţii şi diversificării lui în vederea
conexiunii educaţiei de bază cu cerinţele mediului economic local.
Obiective specifice ale intervenției
1. Îmbunătăţirea accesului elevilor și cadrelor didactice la o infrastructură şcolară modernă
prin modernizarea şi reabilitarea clădirii şcolii.
2. Îmbunătăţirea substanţială a calităţii actului de educaţie, a condiţiilor de asimilare a
informaţiei formative şi informative prin modernizarea echipamentului didactic.
3. Asigurarea accesului la educaţie şi informaţie folosind metodologii moderne de predare
prin instalarea unei infrastructuri IT .
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea unui sit poluat
Obiectivul general al intervenției
Introducerea în circuitul industrial a terenului poluat din zona industrială a oraşului Ineu
Obiective specifice ale intervenției
1. Acţiuni de reabilitare a terenului poluat.
2. Acţiuni de instalare a utilităţilor la terenul pregătit pentru noi activităţi
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Eficientizarea serviciilor publice prin crearea unui sistem informatic integrat
Obiectivul general al intervenției
Crearea unui sistem informatic integrat care să pună la dispoziţia cetăţenilor/mediului de
afaceri, instituţiilor subordonate/altor instituţii, servicii publice on-line care să conducă la
eficientizarea activităţilor interne ale autorităţii publice locale.
Obiective specifice ale intervenției
1. Facilitarea accesului cetatenilor, reprezentantilor mediului de afaceri şi a instituţiilor
administraţiei publice la informaţiile şi serviciile publice furnizate de către instituţie;
2. Creşterea gradului de informare a publicului
3. Cresterea gradului de participare a cetatenilor la procesul de furnizare a serviciilor
publice
4. Creşterea transparenţei activitatilor desfăşurate de către instituţie
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
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Fișa de proiect
Localitatea INEU

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Asigurarea cu utilități a platformei industriale
Obiectivul general al intervenției
Susţinerea dezvoltării economiei locale prin punerea la dispoziţie a facilităţilor de investiţii.
Obiective specifice ale intervenției
1. Asigurarea accesului la platforma industriala prin crearea drumurilor de acces.
2. Suţinerea activităţilor economice prin aducerea utilităţilor la marginea terenurilor de
investiţii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Orașul Ineu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect

38

Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitarea infrastructurii urbane (modernizare străzi, trotuare, infrastructura edilitara)
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare si modernizare a retelelor edilitare în localitatea Lipova
Titlu proiect : Alimentare cu gaze naturale a orasului Lipova.

Obiectivul general al intervenției
Alimentarea cu gaze naturale a intregului areal, ce depaseste limitele localitatii, care va avea o
importanta majora in dezvoltarea relatiilor comerciale in zona de vest a tarii.
Obiective specifice ale intervenției
Sporirea confortului si nivelului de trai al locuitorilor orasului Lipova, economii pe plan
economic, protejarea mediului si a fondului forestier.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitarea infrastructurii urbane (modernizare străzi, trotuare, sistem canalizare)
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare si modernizare a retelei de strazi în localitatea Lipova
Titlu proiect : Centura oclitoare Lipova

Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea străzilor si drumurilor urbane pentru a ușura deplasarea persoanelor și bunurilor în
zona orașului Lipova
Obiective specifice ale intervenției
Intensificarea activității economice din zona orașului Lipova ca urmare a dezvoltării
infrastructurii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitare si modernizare imobile
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Compartimentare, reabilitare si modernizare imobil str. Iancu Jianu nr. 25, pentru gradinita

Obiectivul general al intervenției
Transformarea imobilului existent intr-un obiectiv de invatamant, cu capacitate de aprox. 50
copii si 6 angajati.
Obiective specifice ale intervenției
Alplasarea unei unitati pentru instruirea si educatia copiilor in zone ferite de surse de poluare si
zgomote.
Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranta, igienă şi confort termic.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Construire locuinte
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construire locuinte tip ANL pentru tineri
Obiectivul general al intervenției
Locuinte cu chirie pentru tinerii sub 35 ani
Obiective specifice ale intervenției
Asigurarea de locuinte pentru tinerii sub 35 ani, care au un loc de munca pe raza orasului
Lipova.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.

Fișă (idee) de proiect : Nu exista documentatie tehnico-economica
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Sanatate
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Extindere spital orasenesc Lipova
Obiectivul general al intervenției
Construire corpuri noi de cladiri la Spitalul Orasenesc Lipova, in vederea clasificarii institutiei ca
spital gradul IV , conform planului de conformare.
Obiective specifice ale intervenție
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitarea infrastructurii urbane (modernizare străzi, trotuare, sistem canalizare)
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare si modernizare a retelei de strazi în localitatea Lipova
Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea străzilor si drumurilor urbane pentru a ușura deplasarea persoanelor și bunurilor în
zona orașului Lipova
Obiective specifice ale intervenției
Intensificarea activității economice din zona orașului Lipova ca urmare a dezvoltării
infrastructurii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitare blocuri
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare blocuri de locuințe
Obiectivul general al intervenției
Izolarea blocurilor de locuințe in vederea creșterii confortului si scăderii cheltuielilor energetice
Obiective specifice ale intervenției
Reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetic
Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum
Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe
Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitarea infrastructurii urbane (modernizare străzi, trotuare, sistem canalizare)
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare si modernizare a retelei de strazi în localitatea Lipova
Titlu proiect : Reabilitare si modernizare DJ 682 P, km 0+000-2+950..
Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea străzilor si drumurilor urbane pentru a ușura deplasarea persoanelor și bunurilor în
zona orașului Lipova
Obiective specifice ale intervenției
Intensificarea activității economice din zona orașului Lipova ca urmare a dezvoltării
infrastructurii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Administratie
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare si modernizare cladire Primaria Orasului Lipova
Obiectivul general al intervenției
- Desfasurarea activitatilor de administratie publica locala in conditii de confort si igiena.
- Punerea in valoare a unei cladiri de patrimoniu, clasata ca atare impreuna cu intregul
ansamblu urban de pe str. N. Balcescu, in lista monumentelor istorice, din cadrul Ministerului
Culturii.
Obiective specifice ale intervenție
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitarea infrastructurii urbane
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare si modernizare a retelei de strazi în localitatea Lipova
Titlu proiect : Reabilitarea infrastructurii rutiere in orasul Lipova.
Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea străzilor si drumurilor urbane pentru a ușura deplasarea persoanelor și bunurilor în
zona orașului Lipova
Obiective specifice ale intervenției
Intensificarea activității economice din zona orașului Lipova ca urmare a dezvoltării
infrastructurii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea LIPOVA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Activități de loisir
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Monumente istorice
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Restaurare Cetatea Soimos
Obiectivul general al intervenției
Restaurare si punere in valoare Cetatea Soimos
Obiective specifice ale intervenție
-

Subzidiri in zonele cu fisuri

-

Drenarea apelor meteorice pentru eliminarea umezelii din peretii cetatii.

-

Mascarea strucurilor inestetice cu placaje din piatra naturala

-

Amenajarea turnurilor de pe latura sudica

-

Refacerea ancadramentelor la goluri

-

Amenajarea drumului de acces la cetate

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lipova
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Fișa de proiect
Localitatea NĂDLAC

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Centru de consiliere – platformă pentru susținerea relațiilor antreprenoriale transfrontaliere
Obiectivul general al intervenției
Creșterea activității economice la nivel local
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea unui centru de consiliere și creare platformă on-line pentru susținerea
parteneriatelor între antreprenorii din România și Ungaria care desfășoară activități în zona de
frontieră
Colectarea de date de la firmele și companiile care desfășoară activități în zona de frontieră
Punerea la dispoziție a datelor colectate către membrii platformei de colaborare
Consiliere în formarea de parteneriate între operatorii economici din România și Ungaria
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Nădlac
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea NĂDLAC

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Cursuri de formare pentru antreprenori – activități economice pe o piață competitivă
Obiectivul general al intervenției
Creșterea competitivității economice la nivel local
Obiective specifice ale intervenției
Organizarea unui curs de formare pentru antreprenori focalizat pe măsuri și strategii de
adaptare la piață
Nișizarea și dezvoltarea micilor afaceri locale pentru asigurarea supraviețuirii într-un mediu
economic competitiv
Dezvoltarea activității economice la nivel local
Creșterea numărului de locuri de muncă la nivel local ca urmare a dezvoltării afacerilor
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Nădlac
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea NĂDLAC

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Impactul scăzut al proiectelor
Activități culturale
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Canalizare menajeră
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea infrastructurii în vederea asigurării protecției mediului
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din orașul Nădlac
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Nădlac
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea PECICA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Asistența socială
Starea Mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Asistența medicală
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea serviciilor de sănătate
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenta
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pecica
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea PECICA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Asistența socială
Starea Mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Creșterea eficienței energetice
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Montarea panourilor fotovoltaice
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii orașului Pecica
Obiective specifice ale intervenției
Construirea parcului fotovoltaic
Reducerea consumului brut de energie
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pecica
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea PECICA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Asistența socială
Starea Mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Asistența medicală
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea serviciilor de sănătate
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenta
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pecica
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea PECICA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Asistența socială
Starea Mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Creșterea eficienței energetice
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Montarea panourilor fotovoltaice
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii orașului Pecica
Obiective specifice ale intervenției
Construirea parcului fotovoltaic
Reducerea consumului brut de energie
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pecica
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea PECICA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Asistența socială
Starea Mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Turism, staţiune balneoclimaterică
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Ştrand Termal în Oraşul Pecica
Obiectivul general al intervenției
Atragerea unui număr cât mai mare de turişti
Obiective specifice ale intervenției
Construirea ştrandului
Valorificarea resurselor de apă termală existente
Valorificarea SF şi PT pentru forarea a două puţuri de apă termală, care au fost realizate cu
fonduri transfrontaliere în cadrul programului „Pregătirea programului de protecţie a mediului şi
a studiului de impact în reţeaua în reţeaua ecologică a Ungariei şi a României”
Legarea acestuia de celelalte obiective turistice ale oraşului
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pecica
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea PÂNCOTA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de losir
Asistența socială
Spitale
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Promovarea cramelor din Pâncota ca punct turistic
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltare economică locală ca urmare a intensificării turismului
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea unui centru de informare turistică pentru atragerea și îndrumarea turiștilor
Organizarea unor trasee turistice
Includerea cramelor Pâncota, alături de podgoriile de la Măderat, într-un circuit turistic pentru
iubitorii de vin
Promovarea brandului local la nivel regional sau național și atragerea de turiști
Organizarea unor seri tematice de degustări de vinuri
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pâncota
Cramele Pâncota
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Fișa de proiect
Localitatea PÂNCOTA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de losir
Asistența socială
Spitale
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Sprijin în vederea angajării în domeniul agricol
Obiectivul general al intervenției
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă din localitatea Pâncota
Obiective specifice ale intervenției
Organizarea de cursuri de inițiere în domeniul agricol, cu axare pe activități viticole, pentru
persoanele fără loc de muncă
Încurajarea operatorilor economici local pentru încadrarea în muncă a absolvenților cursului,
prin oferirea de facilități din partea autorităților locale
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Pâncota
AJOFM Arad
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea SÂNTANA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Activități culturale
Starea mediului
Spitale
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Amenajarea Cetății de Pământ de la Sântana – „O Troie a României” și încadrarea sa întrun circuit turistic
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltare economică locală ca urmare a intensificării turismului
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea cu caracter de punct turistic a Cetății de pământ de la Sântana, după încheierea
lucrărilor arheologice în zonă
Transformarea Cetății de Pământ într-un brand local – „O Troie a României”
Încadrarea obiectivului într-un circuit turistic, posibil împreună cu podgoriile de la Pâncota și în
completare a proiectului "Vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri"
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Sântana
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea SÂNTANA

Județul ARAD

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Activități culturale
Starea mediului
Spitale
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construirea și amenajarea unui Centru Cultural în Sântana
Obiectivul general al intervenției
Creșterea participării la activități culturale și activități de loisir a locuitorilor din orașul Sântana
Obiective specifice ale intervenției
Construirea sau reamenajarea unei clădiri în Centru Cultural pentru Sântana
Amenajarea unei săli de cel puțin 400 de locuri, cu scenă și scaune
Amenajarea de spații adiacente: foaier, garderobe, spații tehnice etc.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Sântana
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect

61

Fisa de proiect
Localitatea ANINA

Judetul CARAS SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Turism
Siguranta cetateanului
Domenii vizate pentru interventii la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru exploatarea zăcămintelor de nisip pentru producția de ciment
Descriere: Se urmărește dezvoltarea mediului economic la nivelul localității Anina prin utilarea,
amenajarea și punerea în funcțiune a unor balastiere care să extragă nisip esențial pentru
producerea cimentului.
Obiectivul general al interventiei
Crearea unor activitati economice care să ducă la dezvoltarea mediului economic la nivelul
orașului Anina.
Obiective specifice ale interventiei
Promovarea proiectului
Construirea / Amenajarea balastierelor.
Crearea de locuri de munca in cadrul balastierelor.
Actori-cheie identificati pentru realizarea si implementarea proiectului
Primăria Anina
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea ANINA

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Infrastructură
Siguranța cetățeanului
Mediul social
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: „Energie verde” într-o zonă de minerit.
Descriere: Achiziționarea de panouri solare care să fie montate pe acoperișurile blocurilor, în
vederea reducerii costurilor cu încălzirea.
Obiectivul general al intervenției
Promovarea „energiei verzi” și reducerea costurilor suportate de oameni pentru încălzirea
locuințelor.
Obiective specifice ale intervenției
Ecologizarea orașului
Reducerea costurilor pentru încălzirea locuințelor
Crearea unor locuri de muncă în vederea asigurării funcționării și mentenanței panourilor solare

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Anina
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Fișa de proiect
Localitatea BĂILE HERCULANE

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Infrastructură
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Infrastructură
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu:Vechimea orașului Băile Herculane nu trebuie să se reflecte în starea drumurilor.
Descriere: Proiect de reabilitare a drumurilor din localitatea Băile Herculane în vederea
impulsionării turismului.
Obiectivul general al intervenției
Reabilitare și modernizare a drumurilor din localitate.

Obiective specifice ale intervenției
Îmbunătățirea stării drumurilor din Băile Herculane în vederea atragerii unui număr cât mai mare
de turiști, care să atragă investiții private.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Băile Herculane

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea BĂILE HERCULANE

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Infrastructură
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Infrastructură
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Apele termale nu s-au epuizat la Băile Herculane. Veniți pentru sănătate și relaxare!
Descriere: Proiect de promovare a turismului balnear prin crearea unui centru de informare. Pe
fondul investițiilor în derulare vizavi de reabilitarea clădirilor, infrastructurii și a ștrandurilor cu
apă termală din Băile Herculane ar fi necesară o campanie de promovare națională și
internațională a obiectivelor turistice din această zonă.
Obiectivul general al intervenției
Construirea unui centru de informare

Obiective specifice ale intervenției
Promovarea turismului balnear.
Crearea unor locuri de muncă prin deschiderea centrului de informare.
Dezvoltarea mediului de afaceri și revigorarea economiei locale. Intensificarea activității
economice din zonă ca urmare a creșterii numărului de turiști.
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Fișa de proiect
Localitatea BOCȘA

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Starea mediului
Infrastructura
Asistența socială
Mediul economic
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Infrastructura
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Parc fotovoltaic pentru alimentarea orașului Bocșa cu „energie verde”.
Descriere: Suprafața orașului Bocșa permite construirea unui parc fotovoltaic care să asigure
alimentarea cu energie electrică a principalelor instituții ale orașului și pentru iluminatul public.
Obiectivul general al intervenției
Amplasarea unor panouri solare cu scopul de a reduce costurile de alimentare cu energie
electrică a principalelor instituții ale orașului (școli, spital, poliție, primărie), precum și folosirea
acestei energii în scopul iluminării publice a orașului.

Obiective specifice ale intervenției
Economii la bugetul local.
Promovarea folosirii „energiei verzi”.
Crearea unor locuri de muncă prin asigurarea mentenanței parcului fotovoltaic.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Bocșa
Consiliul Local
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Fișa de proiect
Localitatea BOCȘA

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Starea mediului
Infrastructura
Asistența socială
Mediul economic
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Infrastructura
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de reabilitare și modernizare a rețelei de canalizare menajeră și pluvială.
Descriere: Îmbunătățirea rețelei de canalizare a orașului și crearea unor noi artere de scurgere
a apei menajere și pluviale, acolo unde acestea lipsesc.
Obiectivul general al intervenției
Introducerea pe unele artere a orașului a canalizării menajere și pluviale și reabilitarea celei
deja existente.

Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră și pluvială.
Extinderea rețelei de canalizare menajeră și pluvială.
Îmbunătățirea calității vieții.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Bocșa
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea CARANSEBEȘ

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Calitatea asistenței sanitare
Infrastructura din învătământ
Activități culturale
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Realizarea, în parteneriat, a unei autostrăzi pentru biciclete între Caransebeș - Reșița –
Carașova – Anina – Bozovici.
Descriere: Dezvoltarea cicloturismului. Punerea în valoare a unor obiective turistice (castrul
roman Tibiscum, Parcul Semenic – Cheile Carașului, Cheile Nerei) prin construirea unei
autostrăzi pentru biciclete, care să lege Caransebeșul (satul Jupa) de Bozovici, tranzitând
Parcul Național Semenic - Cheile Carașului și Cheile Nerei – Beușnița.
Obiectivul general al intervenției
Încurajarea dezvoltării cicloturismului

Obiective specifice ale intervenției
Atragerea turiștilor
Posibilități de practicare a sportului și creștere a calității vieții
Atragerea investițiilor în serviciile de turism și cazare
Punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc
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Fișa de proiect
Localitatea CARANSEBEȘ

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Calitatea asistenței sanitare
Infrastructura din învătământ
Activități culturale
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Starea drumurilor
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Dezvoltare complex turistic în localitatea Jupa, satul pe teritoriul căruia se găsește castrul
roman Tibiscum
Descriere: Crearea unui centru turistic, care să preia din elementele romane și să prezinte,
parțial, stilul de viață al acelei perioade și istoria locului. Proiect aflat în conexiune cu
dezvoltarea unei autostrăzi pentru biciclete între Jupa și Bozovici.
Obiectivul general al intervenției
Promovarea castrului roman Tibiscum

Obiective specifice ale intervenției
Intensificarea activității economice din zona Caransebeș - Jupa ca urmare a numărului de turiști
Promovarea eco-turismului și organizarea unor excursii cu bicicleta

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea MOLDOVA NOUĂ

Județul CARAŞ-SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Satisfacția față de locul de muncă
Calitatea asistenței sanitare
Calitatea învățământului
Mediu economic
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Amenajare mal Dunăre, zona centrală Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin.

Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea turismului in zonă.

Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea malului Dunării in zona centrala a orasului,
Realizarea unei zone de promenada,
Amenajarea zonei adiacente,

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Autoritatea publică locală.
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Fișa de proiect
Localitatea MOLDOVA NOUĂ

Județul CARAŞ-SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Satisfacția față de locul de muncă
Calitatea asistenței sanitare
Calitatea învățământului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Calitatea învățământului

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar
Industrial Moldova Nouă

Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea Grupului Scolar Industrial

Obiective specifice ale intervenției
Reabilitare si dotare Scoala Generala nr. 4,
Reabilitare si dotare Liceu Industrial,
Reabilitare si dotare Internat,
Reabilitare Centrala termica,
Amenajare teren basket,
Amenajare teren fotbal.
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Fișa de proiect
Localitatea ORAVIȚA

Județul CARAŞ-SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Activități de loisir
Mediu economic
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Proiect pentru reabilitarea căii ferate istorice Oravița-Anina pentru uz turistic

Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea turismului in zonă.

Obiective specifice ale intervenției
Actiuni de promovare a proiectului.
Amenajarea căii ferate Oravița – Anina.
Achizitionarea unui tren de tip vechi „mocanita”.
Amenajarea zonei adiacente căii ferate.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Autoritatea publică locală.
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Fișa de proiect
Localitatea OȚELU ROȘU

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Starea mediului
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Otelu Rosu, punct de tranzit între cultura romană și cea dacică. Proiect de realizare a unei
piste de biciclete între castrul roman Tibiscum și cetatea dacică Sarmizegetusa.
Descriere: Dezvoltarea activității de loisir prin crearea unui traseu dedicat bicicliștilor, care să
facă legătura între Caraș Severin (castrul roman Tibiscum) și capitala Daciei preromanice,
Sarmizegetusa. Proiectul poate fi pus în legătură cu propunerea de realizare a unei autostrăzi
pentru cicliști între castrul roman Tibiscum și localitatea Bozovici, care să tranziteze Parcurile
Naționale învecinate.
Obiectivul general al intervenției
Punerea în valoare a unor simboluri culturale din România prin practicarea turismului ecologic
Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui centru de informare.
Organizarea de evenimente sportive, concursuri.
Intensificarea activității economice din Oțelu Roșu, ca urmare a numărului de turiști care
tranzitează orașul.
Dezvoltarea complexelor hoteliere și a pensiunilor din Oțelu Roșu.
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Fișa de proiect
Localitatea OȚELU ROȘU

Județul CARAȘ SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Starea mediului
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Domeniul siderurgic are alternative viabile. Program de realizare a unor cursuri de
reconversie profesională pentru muncitorii care au activat la combinatul „Ductil Steel”.
Descriere: Organizarea unor cursuri de reconversie profesională, gratuite, pentru muncitorii
disponibilizați în urma închiderii combinatului de la Oțelu Roșu. De asemenea, se recomandă
crearea unui centru de consiliere care să vină în sprijinul persoanelor cu inițiative de afaceri sau
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivul general al intervenției
Reconversie profesională pentru un număr de 100 de persoane care au fost ocupate în
domeniul siderurgic.
Consiliere profesională pentru persoanele care doresc să își lanseze o afacere sau să se
angajeze în meserii din domeniul non-siderurgic.
Obiective specifice ale intervenției
Inființarea unui centru de consiliere pentru a oferi sprijin celor aflați în căutarea unui loc de
muncă.
Facilitarea angajării persoanelor recalificate, ca urmare a parteneriatelor antreprenoriale unde
cursanții ar urma să își realizeze stagiile de practică.

75

Fisa de proiect
Localitatea OTELU ROSU

Judetul CARAS SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activităti culturale
Activităti de loisir
Starea mediului
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activităti de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Domeniul siderurgic are alternative viabile. Program de realizare a unor cursuri de
reconversie profesională pentru muncitorii care au activat la combinatul „Ductil Steel”.
Descriere: Organizarea unor cursuri de reconversie profesională, gratuite, pentru muncitorii
disponibilizati în urma închiderii combinatului de la Otelu Rosu. De asemenea, se recomandă
crearea unui centru de consiliere care să vină în sprijinul persoanelor cu initiative de afaceri sau
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivul general al interventiei
Reconversie profesională pentru un număr de 100 de persoane care au fost ocupate în
domeniul siderurgic.
Consiliere profesională pentru persoanele care doresc să îsi lanseze o afacere sau să se
angajeze în meserii din domeniul non-siderurgic.
Obiective specifice ale interventiei
Infiintarea unui centru de consiliere pentru a oferi sprijin celor aflati în căutarea unui loc de
muncă.
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Fisa de proiect
Localitatea OTELU ROSU

Judetul CARAS SEVERIN

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activităti culturale
Activităti de loisir
Starea mediului
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru interventii la nivel de localitate
Mediul economic
Activităti de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Otelu Rosu, punct de tranzit între cultura romană si cea dacică. Proiect de realizare a unei
piste de biciclete între castrul roman Tibiscum si cetatea dacică Sarmizegetusa.
Descriere: Dezvoltarea activitătii de loisir prin crearea unui traseu dedicat biciclistilor, care să
facă legătura între Caras Severin (castrul roman Tibiscum) si capitala Daciei preromanice,
Sarmizegetusa. Proiectul poate fi pus în legătură cu propunerea de realizare a unei autostrăzi
pentru ciclisti între castrul roman Tibiscum si localitatea Bozovici, care să tranziteze Parcurile
Nationale învecinate.
Obiectivul general al interventiei
Punerea în valoare a unor simboluri culturale din România prin practicarea turismului ecologic
Obiective specifice ale interventiei
Construirea / Amenajarea unui centru de informare.
Organizarea de evenimente sportive, concursuri.
Intensificarea activitătii economice din Otelu Rosu, ca urmare a numărului de turisti care
tranzitează orasul.
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Fișa de proiect
Localitatea ANINOASA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități culturale
Activități de loisir
Starea mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program privind dezvoltarea unor ferme de creștere a animalelor
Descriere: Prin încurajarea la asociere a crescătorilor locali de animale se dorește dezvoltarea
mediului economic local. Proiectul își propune să ofere producătorilor locali sprijinul necesar
asocierii, consultanță în antreprenorială și un spațiu amenajat cu ferme pentru creșterea
animalelor.
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea activităților economice sustenabile în localitatea Aninoasa.
Obiective specifice ale intervenției
Acțiuni de promovare a proiectului.
Crearea unei echipe de producători locali care să utilizeze fermele de creștere a animalelor.
Construcția și amenajarea fermelor de creștere a animalelor.
Oferirea de consultanță în domeniul antreprenorial.
Crearea unui parteneriat format din experți în domeniul afacerilor, fermieri și antreprenori locali.
Acest parteneriat are ca scop dezvoltarea durabilă a fermelor de animale prin stabilirea unei
strategii de distribuție a produselor.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Aninoasa
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Fișa de proiect
Localitatea ANINOASA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități culturale
Activități de loisir
Starea mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program privind deschiderea unui cinematograf
Descriere: Amenajarea/construcția unui cinematograf
Obiectivul general al intervenției
Diversificarea activităților de loisir prin deschiderea unui cinematograf în localitatea Aninoasa.
Obiective specifice ale intervenției
Construcția/amenajarea sălilor de cinematograf.
Dotarea cinematografului cu echipamentul necesar.
Implicarea antreprenorilor locali în desfășurarea proiectului.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Aninoasa
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect

80

Fișa de proiect
Localitatea BRAD

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Calitatea asistenței sanitare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Calitatea asistenței sanitare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect de dotare și modernizare a Spitalului Municipal Brad.
Descriere: Dotarea cu aparatură medicală și modernizarea clădirii Spitalului Municipal Brad.
Obiectivul general al intervenției
Creșterea calității asistenței sanitare în localitatea Brad prin modernizarea spitalului municipal.
Obiective specifice ale intervenției
Modernizarea sălilor de operație și saloanelor.
Înlocuirea aparaturii medicale învechite.
Achiziționarea unor noi aparate medicale.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Brad
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea BRAD

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Calitatea asistenței sanitare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru reluarea activității mineritului de zăcământ aurifer
Descriere: Crearea unei mine cu tehnologii de ultimă generație la Barza-Brad
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea economiei locale și naționale prin reluarea activității de minerit la Braza-Brad.
Obiective specifice ale intervenției
Promovarea proiectului.
Crearea minei și achiziționarea utilajelor necesare.
Angajarea de personal.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Brad, antreprenori la nivel local și național
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea CĂLAN

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Calitatea asistenței sanitare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Calitatea asistenței sanitare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea și repunerea în funcțiune a spitalului orașului Călan.
Descriere: Activități de reabilitarea a spitalului orașului Călan.
Obiectivul general al intervenției
Asigurarea asistenței sanitare pentru locuitorii municipiului Călan.
Obiective specifice ale intervenției
Renovarea clădirii spitalului.
Dotarea unității cu echipamente medicale moderne.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Uricani, Ministerul Sănătății
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Sistem informatic integrat pentru eficientizarea activitatii Primariei Deva

Obiectivul general al intervenției

Eficientizarea activitatii Primariei Deva prin utilizarea eficienta a tehnologiei informatiei

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui sistem integrat de management a activitatilor din Primaria Deva.
Scaderea timpului de raspuns la solicitarile cetatenilor

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primaria Deva.
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Infrastructura urbana

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Infrastructura urbana

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

NetCity – Retea subterana de comunicatii si ingropare cabluri electrice

Obiectivul general al intervenției

Proiectul urmareste imbunatatirea starii de mediu a municipiului Deva, a aspectului urbanistic
prin realizarea unei infrastructuri subterane pentru retele de utilitati .

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unei infrastructuri subterane care sa preia toate retelele neingropate.
Constrientizarea furnizorilor de utilitati cu privire la necesitatea asigurarii unui cadru urbanistic
armonios si decent in municipiul Deva.
Desfiintarea retelelor de utilitati aeriene.

85

Fișa de proiect
Localitatea DEVA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Starea mediului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru conștientizarea populației cu privire la importanța reciclării selective
Descriere: Campanie de conștientizare a reciclării selective în municipiul Deva.
Obiectivul general al intervenției
Proiectul urmărește conștientizarea populației cu privire la importanța reciclării selective.
Obiective specifice ale intervenției
Derularea campaniei de informare prin afișe și pliante.
Organizarea anumitor evenimente de divertisment (concerte, piese de teatru etc.) cu ocazia
cărora să se facă promovarea proiectului și informare cu privire la importanța reciclării selective.
Organizarea de conferințe și prezentări despre reciclarea selectivă.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Deva, ONG-uri
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate

Infrastructura socialasi educationala

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Reabilitarea infrastructurii educationale din municipiul Deva

Obiectivul general al intervenției

Imbunatatirea calitatii procesului educational in cadrul sistemului de invatamant obligatoriu,
cresterea performantelor scolare si mentinerea elevilor intr-un sistem educational de inalta
performanta care sa asigure resursele umane necesare unei dezvoltari socio economice
durabile.

Obiective specifice ale intervenției

Asigurarea unei infrastructuri de educatie adecvata unui proces educational eficient si modern
prin reabilitarea cladirilor si dotarea cu echipamente specifice.
Cresterea eficientei energetice a infrastructurii educationale din municipiul Deva.

87

Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate

Tehnologia informatiei

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Sistem GIS Pentru managementul utilitatilor publice

Obiectivul general al intervenției

Eficientizarea activitatii Primariei Deva prin utilizarea eficienta a informatiilor legate de retelele
de utilitati publice

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui sistem GIS pentru retelele de utilitati publice.
Dobandirea de informatii prompte cu privire la retelel utilitatilor publice din municipiul Deva.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Turism/agrement

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Zona de agrement Parc Bejan

Obiectivul general al intervenției

Punerea în valoare a potenţialului turistic si de agrement a zonei Parcului Bejan, in vederea
cresterii atractivitatii turistice a municipiului Deva.

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui spatiu de agrement si recreere pentru cetatenii municipiului Deva si turisti

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primaria Deva
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu
de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. Se va face o
mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate

Turism / Agrement

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Zona de agrement malul stang Mures

Obiectivul general al intervenției

Punerea în valoare a potenţialului turistic si de agrement a malului Muresului, in vederea
cresterii atractivitatii turistice a municipiului Deva.

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui spatiu de agrement si recreere pentru cresterea potentialului turistic al
municipiului Deva.
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Fișa de proiect
Localitatea Deva

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate

Patrimoniu cultural /Turism

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Reabilitarea zonei istorice - str. 1 Decembrie – P-ta Unirii

Obiectivul general al intervenției

Punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei istorice a Municipiului Deva, in vederea
cresterii atractivitatii turistice a municipiului Deva.

Obiective specifice ale intervenției
Punerea in valoare a str. 1 Decembrie – centru istoric prin reabilitarea cladirilor publice si
spatiilor publice.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea GEOAGIU

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Activități de loisir
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program privind deschiderea unui cinematograf
Descriere: Amenajarea/construcția unui cinematograf
Obiectivul general al intervenției
Lărgirea gamei de activități de loisir existente în orașul Geoagiu prin amenajarea unui
cinematograf.
Obiective specifice ale intervenției
Acțiuni de promovare a proiectului.
Amenajarea sălilor de cinematograf.
Achiziționarea și montarea echipamentului tehnic necesar.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Geoagiu
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea HAȚEG

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de modernizare și extindere a rezervației de zimbrii Hațeg.
Descriere: Activități modernizare, extindere și promovare a rezervației de zimbrii Hațeg.
Obiectivul general al intervenției
Stimularea economiei locale prin atragerea unui număr mai mare de turiști la rezervația de
zimbrii Hațeg și crearea de oportunități de loisir locuitorilor orașului Hațeg.
Obiective specifice ale intervenției
Modernizarea rezervației de zimbrii.
Extinderea țarcurilor zimbrilor.
Crearea unui complex turistic în apropierea rezervației care să ofere atât posibilitatea de cazare
cât și diferite activități de petrecere a timpului liber.
Organizarea de prezentări cu scopul de a conștientiza turiștii și localnicii cu privire la importanța
protejării mediului și a zimbrilor.
Intensificarea activității economice din zona Hațeg prin punerea la dispoziție antreprenorilor
locali de spații amenajate în cadrul complexului turistic unde aceștia sa își poată desfășura
activitatea.
Crearea de locuri de muncă în complexul turistic Hațeg.
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice și asigurarea accesului tuturor
cetățenilor Hunedoarei la utilitățile publice.
Descriere: Activități de modernizare și extindere a rețelelor de canalizare.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea canalizării în zone problematice și extinderea
rețelelor de canalizare în diferite zone ale orașului.

Obiective specifice ale intervenției
Extinderea rețelei actuale de canalizare în diferite zone ale Hunedoarei care nu dispun de
canalizare.
Reabilitarea unor rețele învechite de canalizare.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice și asigurarea accesului tuturor
cetățenilor Hunedoarei la utilitățile publice.
Descriere: Activități de modernizare și extindere a rețelelor de apă.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea și extinderea rețelelor de apă-canalizare în
diferite zone ale orașului.

Obiective specifice ale intervenției
Extinderea rețelei actuale de alimentare cu apă în zone ale municipiului care nu dispun de
alimentare cu apă.
Reabilitarea unor rețele învechite de apă.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Transport
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Transport urban
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Asigurarea şi cearea unui sistem de transport eficient în Municipiul Hunedoara cât şi între
Municipiul Hunedoara şi Municipiul Deva.
Descriere: Activități de modernizare și extindere a sistemului de transport în comun.
Obiectivul general al intervenției
Realinierea şi lărgirea unui drum cu patru benzi de circulatie mult în lungime continuă.
Obiective specifice ale intervenției
Asigurarea condiţiilor pentru un transport eficient, sustenabil.
Reabilitarea unor reţele învechite de transport.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice și asigurarea accesului tuturor
cetățenilor Hunedoarei la utilitățile publice.
Descriere: Activități de modernizare și extindere a rețelelor de canalizare.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea canalizării în zone problematice și extinderea
rețelelor de canalizare în diferite zone ale orașului.

Obiective specifice ale intervenției
Extinderea rețelei actuale de canalizare în diferite zone ale Hunedoarei care nu dispun de
canalizare.
Reabilitarea unor rețele învechite de canalizare.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Impactul scăzut al proiectelor
Reabilitare străzi, realizare centru pietonal
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Modernizarea şi extinderea reţelelor de stradale şi a centrului pietonal
Descriere: Activități de modernizare și extindere rețea stradală şi a centrului pietonal.
Obiectivul general al intervenției
Îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea și extinderea rețelei stradale şi modernizarea
unui centru pietonal.
Obiective specifice ale intervenției
Implementarea unor măsuri de fluidizare şi management al traficului.
Reabilitarea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare existente şi a structurii
rutiere
Realizarea unui centru pietonal.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria municipiului Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu turistic
Impactul scăzut al proiectelor
Castelul Corvinilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu turistic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Restaurarea şi refuncţionarea Castelului Corvinilor, monument turistic.
Descriere: Activități de restaurare a monumentului turistic de interes naţional.
Obiectivul general al intervenției
Restaurarea monumentului Castelul Corvinilor, monument istoric de interes naţional, care
datează din anul 1241.
Obiective specifice ale intervenției
Atragerea unui grup cât mai mare de turişti.
Promovarea şi includerea Castelului Corvinilor in circuitul turistic international.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea HUNEDOARA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu turistic
Impactul scăzut al proiectelor
Mocăniţa
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu turistic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Restaurarea şi refuncţionarea fostei mocăniţe, traseu turistic.
Descriere: Activități de restaurare şi refuncţionarea fostei mocăniţe, traseu care leagă Municipiul
Hunedoara de primul furnal construit în anul 1806.
Obiectivul general al intervenției
Refacerea şi refuncţionarea mocănitei.
Obiective specifice ale intervenției
Atragerea turiştilor în număr cât mai mare.
Promovarea şi valorificarea traseurilor turistice şi fostele industri.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria municipiului Hunedoara
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea LUPENI

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Starea mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Starea mediului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program de activități turistice care au rolul de a conștientiza populația cu privire la
importanța protejării mediului înconjurător.
Descriere: Activități turistice și activități de conștientizare a turiștilor cu privire la importanța
protejării mediului. Se va încuraja organizarea de tururi în diferite zone montane cu ghizi care să
explice despre geografia, flora și fauna existentă în zonă și importanța protejării mediului.
Obiectivul general al intervenției
Încurajarea dezvoltării turismului ecologic în localitatea Lupeni și organizarea unor activități
turistice care să stimuleze economia localității în sezonul estival și să creeze locuri de muncă.
Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui centru turistic.
Organizarea de trening-uri și selecția ghizilor.
Promovarea Centrului Turistic Lupeni și a tururilor ecologice.
Crearea de locuri de muncă în cadrul centrului turistic.
Implicarea producătorilor locali de produse tradiționale ecologice.
Implicarea ONG-urilor cu specific ecologic.
Implicarea principalilor antreprenori din domeniul turistic prezenți în localitatea Lupeni și
stațiunea Straja.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea LUPENI

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Starea mediului
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Starea mediului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru conștientizarea populației cu privire la importanța reciclării selective
Descriere: Campanie de conștientizare a reciclării selective în municipiul Deva.
Obiectivul general al intervenției
Proiectul urmărește conștientizarea populației cu privire la importanța reciclării selective.
Obiective specifice ale intervenției
Derularea campaniei de informare prin afișe și pliante.
Organizarea anumitor evenimente de divertisment (concerte, piese de teatru etc.) cu ocazia
cărora să se facă promovarea proiectului și informare cu privire la importanța reciclării selective.
Organizarea de conferințe și prezentări despre reciclarea selectivă.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lupeni, ONG-uri
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea ORĂȘTIE

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru dezvoltarea unor centre meșteșugărești
Descriere: Proiectul urmărește susținerea creării unor centre meșteșugărești care să producă
obiecte cu specific tradițional. Se urmărește angrenarea în proiect a diferiți meșteșugari (blănari,
prelucrători prin așchiere, artiști plastici etc.). Vânzarea produselor se v-a face, după caz, online, la nivel local (cetățile dacice, zona Geoagiu Băi) și internațional apelând la susținerea
orașelor înfrățite Orăștiei.
Obiectivul general al intervenției
Proiectul urmărește stimularea mediului economic al municipiului Orăștie și crearea de locuri de
muncă.
Obiective specifice ale intervenției
Derularea unei campanii de informare cu privire la demararea proiectului și selecția
meșteșugarilor.
Construcția, amenajarea și utilarea unui complex meșteșugăresc.
Organizarea de conferințe și prezentări despre proiect la care să fie invitați antreprenori din
orașele înfrățite Orăștiei și antreprenori locali.
Organizarea unor evenimente festive (târguri, expoziții etc.) în care să fie prezentate și să poată
fi achiziționate produsele centrului meșteșugăresc.
Brand-ul produselor trebuie să încorporeze ideile: tradiție și tehnici de producție tradiționale,
istorie, cultura dacică și vechimea orașului.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea PETRILA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Calitatea asistenței sanitare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru reabilitarea zonelor verzi din orașul Petrila.
Descriere: Reabilitarea sistematică a tuturor zonelor verzi din localitatea Petrila.
Obiectivul general al intervenției
Prin reabilitarea parcurilor, spațiilor de joacă pentru copii și zonelor verzi se urmărește oferirea
unor noi posibilități de petrecere a timpului liber locuitorilor orașului.
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea parcurilor și zonelor verzi.
Pavarea aleilor și dotarea parcurilor cu mobilier stradal modern.
Amplasarea corpurilor de iluminat.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Petrila
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activităţi de loisir
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construcţie parc panouri fotovoltaice, Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara
Descriere: Parcul de panouri fotovoltaice va fi amplasat pe un teren care aparţine Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Petroşani, teren în suprafaţă de 150 000,00 m2, situat în
intravilanul municipiului
Obiectivul general al intervenţiei
Realizare de noi capacităţi de producţie a energiei electrice prin valorificarea resurselor
regenerabile
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Amplasarea panourilor solare fotovoltaice şi a centralei electrice fotovoltaice, crearea
infrastructurii necesare utilizării parcului de panouri fotovoltaice, racordarea la reţeaua existentă
Economisire prin reducerea utilizării energiei electrice produse în mod tradițional
Crearea de locuri de muncă la nivel local pentru amplasarea și întreținerea parcului fotovoltaic
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul social
Mediul educaţional
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi in domeniul social
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construire casă maternală în Municipiul Petroşani
Descriere: Obiectivul de investiţii va fi amplasat în municipiul Petroşani şi constă în realizarea
unei clădiri care să fie la dispoziţia femeilor însărcinate şi a mamelor cu copii care se află în
situaţii financiare, familiale sau sociale dificile, până la revenirea la normal a situaţiei acestora
Obiectivul general al intervenţiei
Îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor însărcinate şi a mamelor cu copii, aflate în dificultate
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de construcţie
Dotarea corespunzătoare a spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile specifice
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Creare de noi locuri de muncă temporare, pe perioada de execuţie a lucrărilor şi locuri de
muncă permanente în casa maternală
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
ONG-uri – furnizori de astfel de servicii sociale
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o menţiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Idee de proiect
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul educaţional
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi in domeniul educaţional
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construire creşă pentru copii în Municipiul Petroşani
Descriere: Obiectivul de investiţii va fi amplasat în municipiul Petroşani, strada Carpaţi.
Obiectivul de investiţii se va realiza respectând prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.
1955/1995 pentru respectarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi
instruirea copiilor şi tinerilor.
Obiectivul general al intervenţiei
Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional care contribuie la dezvoltarea capitalului uman.
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de construcţie
Dotarea corespunzătoare a spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile specifice
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o menţiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul educaţional
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi in domeniul educaţional
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construire grădiniţă cu program normal şi prelungit – Municipiul Petroşani
Descriere: Obiectivul de investiţii este amplasat în municipiul Petroşani, strada 1 Decembrie
1918 nr. 98 şi presupune construirea unei grădiniţe cu 10 clase, din care 6 clase pentru
grădiniţă cu program normal şi 4 clase pentru grădiniţă cu program prelungit, pentru asigurarea
condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor educative la toate nivelele, cu respectarea
normelor de igienă şi sănătate. Obiectivul de investiţii se va realiza respectând prevederile
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru respectarea Normelor de igienă privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
Obiectivul general al intervenţiei
Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional care contribuie la dezvoltarea capitalului uman.
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de construcţie
Dotarea corespunzătoare a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o menţiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activităţi de loisir
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi culturale
Activităţi de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng
Descriere: Zona de interes pentru realizarea obiectivului o constituie Pârâul Sălătruc – zona
Rusu – Vârful Slima, care dispune de domeniul schiabil, peisaje alpine, văi glaciare, păşuni
montane şi alpine, păduri de conifere, fonduri cinegetice şi piscicole, domeniu imens pentru
drumetie montană, domeniu pentru alpinism, parapantă, deltaplan şi mountain bike, structuri
turistice.
Munţii Parâng ocupă o suprafaţă de circa 1.100 km2 în vastul spaţiu al munţilor dintre Jiu, Strei
şi Olt. Parângul este amplasat în partea de sud-vest, într-un poligon cu axa nord-sud de circa
33 km şi cu axa est-vest de 32 km.
Arealul Parângul Mic – Poiana Slima este amplasat pe versantul nord-vestic al Munţilor Parâng,
la o altitudine de 1.630-1.900 m, sub vârfurile Parângul Mic (2.074 m) şi Badea (1.850 m).
Arealul RUSU este amplasat pe vf. Rusu (1.168 m), la poalele munţilor Parâng, într-un peisaj
puţin umanizat, cu teren împădurit parţial.
În vederea dezvoltării arealului turistic de care dispune această zonă, a fost iniţiat acest proiect
care a fost cuprins în programul guvernamental „Schi în România” şi a beneficiat de alocări
financiare.
Obiectivul general al intervenţiei
Dezvoltarea turismului ca o alternativă la activitatea minieră din zonă, în vederea îmbunătăţirii
standardului de viaţă al locuitorilor.
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de construcţii, constând în extinderea şi amenajarea pârtiilor de schi,
construire instalaţii de transport pe cablu de tip Telegondolă şi Telescaun, instalaţie de
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activităţi culturale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Dotarea instituţiilor publice cu panouri solare
Descriere: Dotarea cu panouri solare a instituţiilor publice din municipiul Petroşani, respectiv
sediul primăriei, unităţile de învăţământ, spitalul de urgenţă, etc.
Obiectivul general al intervenţiei
Realizare de noi capacităţi de producţie a energiei electrice prin valorificarea resurselor
regenerabile.
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Amplasarea panourilor solare pe instituţiile publice şi crearea infrastructurii necesare utilizării
acestora
Economisire prin reducerea utilizării energiei electrice produse în mode tradiţional
Crearea de locuri de muncă la nivel local pentru amplasarea și întreţinerea panourilor solare
Implicarea antreprenorilor locali în desfăşurarea proiectului
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
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Fișa de proiect
Localitatea PETROȘANI

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect de dotare a blocurilor cu panouri solare
Descriere: Activități de dotarea blocurilor cu panouri solare.
Obiectivul general al intervenției
Realizare de noi capacităţi de producţie a energiei termice prin valorificarea resurselor
europene regenerabile.
Obiective specifice ale intervenției
Amplasarea panourilor solare pe blocurile de locuințe și crearea infrastructurii necesare utilizării
acestora.
Economisire prin reducerea utilizării energiei electrice produse în mode tradițional.
Crearea de locuri de muncă la nivel local pentru amplasarea și întreținerea panourilor solare.
Implicarea antreprenorilor locali în desfășurarea proiectului.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Petroșani
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul social
Activităţi culturale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi în domeniul social
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare acoperiş la blocurile de locuinţe din municipiul Petroşani
Descriere: Proiectul cuprinde reabilitarea acoperişului de tip şarpantă la un număr de 3 blocuri
de locuinţe situate în diferite zone ale municipiului Petroşani prin înlocuirea elementelor de
şarpantă degradate, repararea coşurilor de fum, a sorturilor de tablă şi a scurgerilor existente
Obiectivul general al intervenţiei
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Petroşani
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Creşterea performanţei energetice
Crearea de noi locuri de muncă
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul educaţional
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi in domeniul educaţional
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 2 – Colonie, Municipiul Petroşani
Descriere: Clădirea este amplasată în intravilanul municipiului Petroşani, în cartierul Colonie, pe
strada G. Bariţiu nr.2.
În prezent, clădirea nu este funcţională. Până în anul 1990, în clădire a funcţionat o şcoală
generală cu clasele I – IV, cu program normal. Amenajările propuse pentru reabilitarea
construcţiei ţin cont de Standardele Minime de calitate conform cerinţelor Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr. 1955/1995 precum şi a altor norme în vigoare. Spaţiile propuse a se amenaja sunt
5 săli de clasă, grupuri sanitare pentru copii şi pentru cadrele didactice şi birouri pentru
personal.
Obiectivul general al intervenţiei
Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional care contribuie la dezvoltarea capitalului uman.
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii, constând în reorganizarea spaţiilor,
recompartimentări interioare, reanalizarea spaţiilor de circulaţie, refacerea finisajelor interioare
şi exterioare, înlocuirea tâmplăriei, refacerea utilităţilor, a învelitorii, anveloparea clădirii
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul social
Mediul educaţional
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi in domeniul social
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea Muzeului Mineritului din Municipiul Petroşani
Descriere: Obiectivul de investiţii este amplasat în municipiul Petroşani , Str. N. Bălcescu nr.2,
fiind singurul edificiu de cultură din ţara noastră cu profil de tehnică minieră în cărbune. În cadrul
muzeului au loc şi expoziţii de artă plastică, numismatică, turism, fotografii de epocă ale
oraşelor miniere.
Obiectivul general al intervenţiei
Îmbunătăţirea activităţii cultural – educative în municipiul Petroşani
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Reabilitarea clădirii, a împrejmuirii, a galeriilor în care sunt expuse informaţii despre istoria
mineritului din Valea Jiului
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Creare de noi locuri de muncă
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
ONG-uri – furnizori de astfel de servicii sociale
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul social
Activităţi culturale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi în domeniul social
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din
municipiul Petroşani
Descriere: Proiectul cuprinde reabilitarea termică pentru un număr de 33 blocuri de locuinţe
situate în diferite zone ale municipiului Petroşani prin termoizolarea planşeului peste ultimul
nivel, termoizolare faţade, înlocuire tâmplărie de lemn su metalică cu tâmplărie termoeficientă
din PVC
Obiectivul general al intervenţiei
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Petroşani
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Realizarea lucrărilor de reabilitare
Crearea de locuri de muncă
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani
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Fişă de proiect
Localitatea PETROŞANI

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Mediul social
Activităţi culturale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Activităţi in domeniul economic
Activităţi în domeniul social
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Realizare acoperiş la blocurile de locuinţe din municipiul Petroşani
Descriere: Proiectul cuprinde realizarea peste construcţia existentă, a acoperişului de tip
şarpantă cu învelitoare din ţiglă metalică, cu jgheaburi şi burlane necesare pentru scurgerea
apei pluviale, la un număr de 15 blocuri de locuinţe situate în diferite zone ale municipiului
Petroşani
Obiectivul general al intervenţiei
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Petroşani
Obiective specifice ale intervenţiei
Acţiuni de promovare a proiectului
Creşterea performanţei energetice
Crearea de noi locuri de muncă
Acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectului
Actori-cheie identificaţi pentru realizarea şi implementarea proiectului
Guvernul României
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Petroşani

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea SIMERIA

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Program dezvoltarea unor plantații de pomi fructiferi
Descriere: Prin acest proiect se urmărește asocierea persoanelor, la nivel local, care doresc să
participe la dezvoltarea plantațiilor de pomi fructiferi.
Obiectivul general al intervenției
Stimularea mediului economic al orașului Simeria prin dezvoltarea de activități agricole.
Obiective specifice ale intervenției
Acțiuni de informare despre demararea proiectului.
Amenajarea spațiilor dedicate dezvoltării plantațiilor de pomi fructiferi.
Stimularea asocierii între agricultori la nivel local.
Acordarea de consultanță și trening-uri în domeniul antreprenorial.
Stabilirea pieței de desfacere existente pentru produsele pomicole.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Simeria
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea - Simeria

Județul Hunedoara

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
- servicii sociale
- mediul economic
- activităţi recreative
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
- mediul economic
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: ZONA DE AGREMENT
Descriere: realizarea unei zone de agrement care sa cuprinda, printre altele si bazine de inot,
teren de tenis de camp, scena pentru spectacole, pista de role, etc

Obiectivul general al intervenției
Diversificarea serviciilor turistice;
Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a
duratei sejurului;

Obiective specifice ale intervenției
- amenajare piste pentru bicilete, role, realizare terenuri de sport şi bazine de înot, vestiare,
realizarea unei scene pentru spectacole în aer liber si gradene, amenajarea unei parcări auto,
plantări de arbori, covor vegetal, alei, montarea unor recipiente pentru colectarea deşeurilor şi a
unor WC-uri ecologice;
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primaria orasului Simeria
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Fișa de proiect
Localitatea URICANI

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Infrastructura asistenței sanitare
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Infrastructura asistenței sanitare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru achiziționarea unei ambulanțe
Descriere: Asigurarea asistenței medicale de urgență locuitorilor orașului Uricani prin
achiziționarea unei ambulanțe.
Obiectivul general al intervenției
Achiziționarea unei ambulanțe care să deservească exclusiv nevoile locuitorilor orașului Uricani.
Obiective specifice ale intervenției
Achiziționarea ambulanței
Crearea de locuri de muncă (personalul ambulanței)
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Uricani
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea URICANI

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediu economic
Infrastructura asistenței sanitare
Activități culturale
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Activități de loisir
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Amenajarea și construcția de piste de biciclete în localitatea Uricani
Descriere: Proiectul urmărește construcția și amenajare unor piste de biciclete care să asigure
circulația în siguranță a bicicliștilor în întregul oraș Uricani.
Obiectivul general al intervenției
Crearea de piste de biciclete pe toate străzile principale din orașul Uricani.
Obiective specifice ale intervenției
Construcția pistelor de biciclete.
Marcarea și semnalizarea pistelor de biciclete în mod corespunzător.
Demararea unei campanii de informare care, pe de o parte, să aducă la cunoștință cetățenilor
faptul că se vor construi pistele de biciclete, iar, pe de altă parte, să încurajeze bicicliștii să le
folosească.
Crearea de locuri de muncă pentru construcția pistelor de biciclete.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Uricani
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fişa de proiect
Localitatea VULCAN

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate

Infrastructură rutieră
Mediul economic

Siguranţa cetăţeanului
Activităţi culturale
Asistenţa socială
Activităţi educaţionale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Infrastructură rutieră
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare infrastructură drumuri - alei rutiere şi pietonale şi iluminat public ecologic în
Municipiul Vulcan
Descriere:

Reabilitarea infrastructurii rutiere este unul din obiectivele majore avute în vedere de autorităţile
locale. Asigurarea unei infrastructuri rutiere la standarde europene creşte calitatea vieţii
locuitorilor din zonă, imaginea urbanistică este îmbunătăţită şi evident şi atractivitatea zonei din
punct de vedere turistic poate fi un rezultat indirect al acestor investiţii.
Lucrarea mare de investiţii la infrastructura municipalităţii a fost realizată tot prin fonduri
europene, bulevardul central al municipiului a fost reabilitat în totalitate, rezultând unul din cele
mai mari proiecte de infrastructură pe care le-a implementat municipalitatea. Dar, străzile
secundare, din unele cartiere + tronson din DN 66A, nu au fost reabilitate în totalitate,
majoritatea suferind doar ”petecul asfaltic de moment”. Reabilitarea infrastructurii rutiere,
investiţiile în această zonă trebuie abordate integrat. De asemenea, pe lângă reabilitarea
străzilor şi aleilor pietonale ideea de proiect prevede şi realizarea iluminatului public pe baza
energiei solare şi amenajarea spaţiilor verzi aferente acestor zone.
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Fişa de proiect

Localitatea VULCAN

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Siguranţa cetăţeanului
Activităţi culturale
Asistenţa socială
Activităţi educaţionale
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Sistem de învăţământ - Învăţământ preşcolar
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitare unităţi de învăţământ preşcolare din municipiul Vulcan

Descriere:
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Fişa de proiect
Localitatea VULCAN

Judeţul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Siguranţa cetăţeanului
Activităţi culturale
Asistenţa socială
Domenii vizate pentru intervenţii la nivel de localitate
Siguranţa cetăţeanului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Montarea sistemelor de supraveghere video în municipiul Vulcan
Descriere: Sistemele de supraveghere video sunt tot mai prezente în vieţile municipalităţilor.
Siguranţa cetăţeanului este prioritară pentru instituţiile centrale şi autorităţile locale. Din
statisticile poliţiei, în ultimii ani au crescut infracţiunile, neajunsurile şi probleme economice au
generat producerea de evenimente antisociale şi infracţionale. Instalarea unui sistem de
supraveghere scade şi numărul dosarelor cu autor necunoscut, dar în primul rând previne
aceste acte infracţionale care pun în pericol cetăţeanul. Mai mult, dorinţa de a dezvolta zona, în
scopul atragerii turiştilor, necesită investiţii şi într-un astfel de proiect, pentru a creşte gradul de
încredere şi siguranţă în autorităţile statului, fie locale, fie centrale.
Camere de supraveghere au fost montate în cadrul unor instituţii publice locale, am început
aceste investiţii şi la unităţile de învăţământ, unele din firmele private şi-au montat astfel de
sisteme, chiar şi persoanele fizice în vederea creşterii siguranţei.
Investiţiile într-un sistem de monitorizare video sunt prioritare şi trebuie implementate în viitorul
apropiat, în zonele principale din localitate.
Obiectivul general al intervenţiei
Se urmăreşte creşterea siguranţei cetăţenilor prin amplasarea sistemelor de supraveghere
video în zona centrală a municipiului Vulcan.
Obiective specifice ale intervenţiei
Amplasarea echipamentelor de supraveghere video.
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Fișa de proiect
Localitatea VULCAN

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Activități culturale
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Asistență socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Proiect pentru deschiderea unui centru de îngrijire pentru vârstnici
Descriere: Proiectul urmărește înființarea unui centru de îngrijire pentru vârstnicii din localitatea
Vulcan.
Obiectivul general al intervenției
Prin amenajare unui centru de îngrijire pentru vârstnici se urmărește oferirea de servicii de
îngrijire la sume modice persoanelor din localitatea Vulcani.
Obiective specifice ale intervenției
Promovarea proiectului prin materiale de informare.
Amenajarea/construcția clădirii centrului de îngrijire.
Mobilarea și utilarea centrului de îngrijire.
Angajarea personalului care urmează să deservească centrul de îngrijire a vârstnicilor.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Vulcan
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea VULCAN

Județul HUNEDOARA

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Siguranța cetățeanului
Activități culturale
Asistența socială
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Siguranța cetățeanului
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Montarea sistemelor de supraveghere video în centrul civic și al municipiului Vulcan
Descriere:
Obiectivul general al intervenției
Se urmărește creșterea siguranței cetățenilor prin amplasarea sistemelor de supraveghere
video în zona centrală a orașului Vulcan.
Obiective specifice ale intervenției
Amplasarea echipamentelor de supraveghere video.
Monitorizarea activității din centrul orașului.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Vulcan
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
Fișă (idee) de proiect
Durata estimativă a proiectului:
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Fișa de proiect
Localitatea BUZIAȘ

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Activități de loisir
Asistența socială
Spitale
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Spitale
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Înființarea unui stabiliment pentru adăpostirea victimelor traficului de ființe umane
Descriere: Zona Banatului este sensibilă din punct de vedere al traficării ființelor umane, în
special din cauza apropierii de graniță. În regiune există mai multe ONG-uri care luptă pentru
combaterea acestui fenomen și pentru recuperarea persoanelor devenite victime. Totuși, nu
există un loc care să adăpostească în siguranță persoanele care au trecut prin astfel de
experiențe traumatizante, iar orașul Buziaș poate fi un mediu propice pentru dezvoltarea unui
atare proiect.
Obiectivul general al intervenției
Crearea unui mediu sigur pentru găzduirea și reabilitarea fizică și psihică a victimelor traficului
de ființe umane.
Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui centru pentru victimele traficului de ființe umane
Echiparea completă a unui centru pentru victimele traficului de ființe umane
Crearea de locuri de muncă ca urmare a nevoii de personal (asistenți sociali, psihologi, psihiatri,
educatori etc.)
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Fișa de proiect
Localitatea CIACOVA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Crearea unui centru cultural pentru dezvoltarea și educarea tineretului prin artă și creație
Descriere: Localitatea Ciacova a primit recent statutul de oraș (aprilie 2004), însă în continuare
are în administrație și localități rurale. Din cauza faptului că satul românesc, în general, este
depopulat, iar activitățile specifice pentru educarea tinerilor sunt reduse în zonele rurale, devine
oportună crearea unui centru de educație și divertisment prin artă și creație.
Obiectivul general al intervenției
Dezvoltarea unui centru de zi pentru tineret, care să ofere clienților săi posibilitatea de a-și
petrece timpul liber în mod sănătos, constructiv și creativ oferind o alternativă la activitățile de
loisir existente (limitate).
Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui centru cultural pentru tineret
Organizarea continuă a unor activități culturale și creative pentru dezvoltarea tinerilor
Organizarea unor cercuri de lectură
Crearea unor ateliere de pictură, sculptură, fotografie etc.
Alcătuirea unor grupe de teatru
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Fișa de proiect
Localitatea CIACOVA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construirea unui complex turistic având la bază exploatarea resurselor geotermale din
satul Cebza
Descriere: În momentul de față, numărul redus de foraje nu a relevat întreaga rezervă de ape
geotermale care au, de altfel, o binecunoscută valoare terapeutică. Prin acest proiect se dorește
exploatarea acestor rezerve și transformarea lor, prin construirea unui complex de agrement,
într-un obiectiv turistic atractiv.
Obiectivul general al intervenției
Construirea unui complex turistic de importanță locală, națională și internațională, care să
conducă la dezvoltarea economică a zonei.
Obiective specifice ale intervenției
Construirea / Amenajarea unui complex turistic geotermal la standarde înalte de calitate și
confort
Echiparea completă a unui centru de recuperare
Crearea de locuri de muncă ca urmare a nevoii de personal în cadrul complexului
Creșterea numărului de turiști în zonă
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Ciacova, Consiliul Local Ciacova, Consiliul Județean Timiș, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
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Fișa de proiect
Localitatea DETA

Județul TIMIS

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
ILUMINATUL PUBLIC

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
MEDIU

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
REALIZAREA UNUI SITEM DE ILUMINAT ECOLOGIC
In orasul Deta exista peste 600 de becuri cu mercur care asigura iluminatul stradal.
Ne propunem schimbarea acestuia prin inlocuirea becurilor cu vapori cu lampi cu led-uri, un
sistem mai economicos si mai prietenos cu mediul.

Obiectivul general al intervenției
Scaderea poluarii mediului inconjurator

Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui sistem de iluminat pe baza de led-uri, inlocuind cele 600 de becuri existente cu
lampi pe baza de led-uri, intr-o perioada de 3 ani.

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea DETA

Județul TIMIS

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
OFERTA DE LOCURI D EMUNCA

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
INDUSTRIE

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
PARC INDUSTRIAL LA DETA
Prin programul IPA, orasul Deta a demarat actiunea de realizare a unui PARC INDUSTRIAL la
Deta pe o suprafata de 25 de ha. La momentul demararii activitatilor nu era in vigoare Legea
214/2011 cu privire la pasunile comunale si orasenesti. Am realizat documentatiile preliminare,
SF si PT pentru drumul de acces, urmand ca in etapa urmatoare sa realizam PUZ. In faza
aceasta suntem blocati deoarece 19,5 ha din teren este la categoria de folosinta a terenului la
pasuni si nimeni nu are curajul sa semneze trecerea acestuia la CC si realizarea PUZ,
aducerea utilitatilor, in conditiile in care avem discutii cu invetitori care au un proiect cu o
valoare de peste 15 milioane pentru a realiza o fabrica cu 400 de locuri de munca.
De asemena suntem in discutii cu alti investitori care doresc sa realizeze spatii de depozitare in
valoare de circa 10 milioane de euro.
Cu toate acestea nu putem sa le oferim nici o sansa acestora de a investi in Deta in lipsa
terenului care trebuie trecut la CC.

Obiectivul general al intervenției
Realizarea unei infrastructuri de afaceri intr-un parc industrial la Deta
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Fișa de proiect
Localitatea DETA

Județul TIMIS

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
SANATATEA PRECARA A LOCUITORILOR DIN ZONA DETA

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
SANATATE SI RECREERE

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
REALIZAREA UNEI STATIUNI BALNEARE LA DETA
In orasul Deta exista din anul 1976 o sonda cu apa termala care curge de la forare pana astazi
cu un debit de 11 litri pe secunda si o temperatura de 42 de grade celsius.
De-a lungul timpului s-au incercat felurite de amenajari care au facut ca astazi sa existe doua
bazine cu un volum de 200 m cubi fiecare si un spatiu de cazare pentru 12 persoane. De
administrare se ocupa o firma cu capital public, actionar fiind Consiliul Local Deta.
Posibilitatile de dezvoltare sunt argumentate prin:
-Existenta sursei de apa termala;
-Existenta spatiului necesar dezvoltarii;
-Existenta unui spital modern si ultra dotat in Deta;
-Calitatile deosebite ale apei prin compozitie, certificate;
-Inexistenta unui astfel de centru pe o raza de 100 km in jurul orasului Deta
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Fișa de proiect
Localitatea FĂGET

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Calitatea asistenței sanitare
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Calitatea asistenței sanitare
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Programe de prevenție și combatere a părăsirii timpurii a școlii
Descriere: Se vor identifica acele persoane aflate în risc de părăsire timpurie a sistemului de
educație și se va încerca, prin programe specifice, determinarea acestora să continue studiile.
Obiectivul general al intervenției
Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii.
Obiective specifice ale intervenției
Derularea unei campanii de informare și avertizare asupra riscurilor abandonului școlar
Identificarea grupurilor țintă (tineri cu risc crescut de abandon școlar)
Oferirea de consiliere atât grupului țintă, cât și familiilor în care există cazuri de (risc de)
abandon școlar
Angajarea grupului-țintă în activități extra-curriculare educative
Oferirea unor burse de studiu sau ajutoare (acolo unde este nevoie. Ex. rechizite, manuale,
cărți)

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea FĂGET

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Asistența socială
Calitatea asistenței sanitare
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Calitatea asistenței sanitare
Asistența socială
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Programe de formare continuă pentru cadre administrative din domeniul medical
Descriere: Calitatea asistenței sanitare este un punct slab în localitatea Făget, însă nu neapărat
din considerente care țin de calitatea pregătirii personalului medical. De aceea, se dorește
educarea managerilor de instituții medicale în spiritul performanței și al calității.
Obiectivul general al intervenției
Oferirea unei asistențe medicale de calitate.
Obiective specifice ale intervenției
Instruirea persoanelor care ocupă funcții administrative în instituțiile medicale
Acumularea de cunoștințe în ceea ce privește managementul calității
Implementarea unor standarde de calitate în asistența sanitară
Respectarea standardelor de calitate în asistența sanitară
Crearea de locuri de muncă ca urmare a nevoii de personal medical și nu numai
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Consiliul Județean Timiș, Ministerul Sănătății
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Fișa de proiect
Localitatea GĂTAIA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construcția unei microhidrocentrale pentru producerea energiei regenerabile
Descriere: Rețeaua hidrografică bogată din zonă reprezintă un teren fertil pentru realizarea unui
astfel de proiect, iar producerea energiei verzi poate aduce plusvaloare localității.
Obiectivul general al intervenției
Construcția unei microhidrocentrale pentru producerea energiei regenerabile.
Obiective specifice ale intervenției
Realizarea unui proiect de construcție a unei microhidrocentrale în urma analizei resurselor
naturale disponibile
Construcția microhidrocentralei
Reducerea emisiilor de gaze de seră
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Gătaia, Consiliul Local Gătaia, Consiliul Județean Timiș, firme specializate
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Fișa de proiect
Localitatea GĂTAIA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediul economic
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare la nivelul localității Gătaia
Descriere: Pentru oferirea unor servicii de mai bună calitate cetățenilor este nevoie de a aduce
îmbunătățiri semnificative rețelei de canalizare de pe raza localității Gătaia.
Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare la nivelul localității.
Obiective specifice ale intervenției
Introducerea a unui număr de kilometri de sisteme de apă uzată
Modernizarea unui număr de kilometri de sisteme de apă uzată
Contractarea unui număr de specialiști din zonă pentru resuscitarea pieței muncii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Gătaia, Consiliul Local Gătaia, Consiliul Județean Timiș, firme specializate

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea: Jimbolia

Județul: Timis

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Turismul
Conservare culturala
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Turismul
Conservare culturala
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Reabilitare monumente istorice de importanta locala in orasul Jimbolia

Obiectivul general al intervenției
Creşterea turismului cultural (a numarului de turisti anual) cu 5% pe an şi a sezonului turistic cu
minim 3 luni, respectiv in perioada septembrie-noiembrie.
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea monumentelor istorice de importanţă locală în scopul creşterii importanţei
turismului şi culturii ca factor care stimuleaza creşterea economică în regiune, şi creşterii
numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa
turistică naţională şi internaţională.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
UAT Orasul Jimbolia
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Fișa de proiect
Localitatea Jimbolia

Județul Timis

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Turismul
Infrastructura sociala
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Turismul
Infrastructura sociala
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Modernizare centru civic in orasul Jimbolia

Obiectivul general al intervenției
Creşterea turismului cultural (a numarului de turisti anual) cu 5% pe an şi a sezonului turistic cu
minim 3 luni, respectiv in perioada septembrie-noiembrie.
Obiective specifice ale intervenției
Reabilitarea centrului civic din oraşul Jimbolia, în scopul creşterii importanţei turismului şi culturii
ca factor care stimuleaza creşterea economică în regiune, şi creşterii numărului de turişti, prin
valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi
internaţională.
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
UAT Orasul Jimbolia
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Fișa de proiect
Localitatea: JIMBOLIA

Județul : TIMIŞ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Turismul
Conservare culturala
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Reabilitare, modernizare infrastructură
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI URBANE ÎN ORAŞUL JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ

Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea şi modernizarea a 3455 ml de străzi

Obiective specifice ale intervenției
Asfaltarea a 3455 ml de drum cu lăţimea de 6 m
Amenajare spaţii verzi pe lungimea de 3455 ml (stânga-dreapta), lăţime 1,2 - 7,2 m
Trotuare – 3455 x 2 = 6910 ml, lăţime 1 – 3 m

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
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Fișa de proiect
Localitatea JIMBOLIA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Asistența socială
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Asistența socială
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Amenajarea unui cămin de bătrâni
Descriere: Găsirea unui spațiu adecvat pentru amenajarea unui cămin de vârstnici și
identificarea unor specialiști în domeniul geriatriei. Se va încerca stabilirea unor tarife
echivalente cu venitul mediu al pensionarilor, astfel încât serviciile să fie accesibile publicului
larg.
Obiectivul general al intervenției
Amenajarea unui cămin de bătrâni și dezvoltarea unei oferte de îngrijire a acestora.
Obiective specifice ale intervenției
Amenajarea unui spațiu adecvat nevoilor de îngrijire, tratament și loisir ale persoanelor
vârstnice.
Alcătuirea unei echipe de specialiști (medici, asistente, psihologi, asistenți sociali)
Alcătuirea unor programe adecvate în funcție de nevoile clienților
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Jimbolia, Consiliul Local Jimbolia, ONG-uri
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Fișa de proiect
Localitatea JIMBOLIA

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Activități culturale
Impactul proiectelor implementate
Asistența socială
Canalizare
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Asistența socială
Canalizare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare la nivelul localității Jimbolia.
Descriere: Pentru oferirea unor servicii de mai bună calitate cetățenilor este nevoie de a aduce
îmbunătățiri semnificative rețelei de canalizare de pe raza localității Jimbolia.
Obiectivul general al intervenției
Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare la nivelul localității.
Obiective specifice ale intervenției
Introducerea a unui număr de kilometri de sisteme de apă uzată
Modernizarea unui număr de kilometri de sisteme de apă uzată
Contractarea unui număr de specialiști din zonă pentru resuscitarea pieței muncii
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Jimbolia, Consiliul Local Jimbolia, Consiliul Județean Timiș
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.

141

Fișa de proiect
Localitatea LUGOJ

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Mediul social
Starea piețelor agroalimentare
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Starea mediului
Starea piețelor agroalimentare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Reabilitarea și modernizarea piețelor agroalimentare din localitatea Lugoj
Descriere: Crearea unor condiții moderne pentru comercializarea produselor agricole și oferirea
unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității comercianților din zonă.
Obiectivul general al intervenției
Modernizarea piețelor agroalimentare
Obiective specifice ale intervenției
Crearea unor condiții de confort , siguranță și igienă în piața agroalimentară
Etapizarea lucrărilor astfel încât activitatea pieței să fie doar minimal afectată
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lugoj, Consiliul Local Lugoj, Consiliul Județean Timiș
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Se va face o mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau
sunt încă în evaluare.
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Fișa de proiect
Localitatea LUGOJ

Județul TIMIȘ

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Mediul economic
Starea mediului
Mediul social
Starea piețelor agroalimentare
Starea drumurilor
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Starea mediului
Starea piețelor agroalimentare
Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Dezvoltarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor
Descriere: Oferirea către cetățeni a unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și derularea
unei campanii de conștientizare a nevoii protejării mediului.
Obiectivul general al intervenției
Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea protejării mediului
Obiective specifice ale intervenției
Protecția mediului
Standardizarea modului de colectare a deșeurilor în întreaga localitate
Educarea populației în spiritul protejării mediului
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Lugoj, Consiliul Local Lugoj, ONG-uri, firme specializate
Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect /
Studiu de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect
Localitatea Sannicolau Mare

Județul Timis

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate
Activități culturale
Mediul economic
Activități de loisir
Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate
Mediu economic

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)
Titlu: Construcţie parc panouri fotovoltaice în localitatea Sannicolau Mare

Obiectivul general al intervenției
Realizare de noi capacităţi de producţie a energiei electrice prin valorificarea resurselor
regenerabile
Obiective specifice ale intervenției
Acţiuni de promovare a proiectului
Amplasarea panourilor solare fotovoltaice şi a centralei electrice fotovoltaice, crearea
infrastructurii necesare utilizării parcului de panouri fotovoltaice, racordarea la reţeaua existentă
Economisire prin reducerea utilizării energiei electrice produse în mod tradițional
Crearea de locuri de muncă la nivel local pentru amplasarea și întreținerea parcului fotovoltaic
Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Primăria Sannicolau Mare, ONG, PRIVATI
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Anexa 1

Fișa de proiect
Localitatea_______________________

Județul ________________

Domenii vulnerabile identificate la nivel de localitate

Domenii vizate pentru intervenții la nivel de localitate

Titlul proiectului propus (eventual o scurtă descriere)

Obiectivul general al intervenției

Obiective specifice ale intervenției

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului
Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.710.701, Fax 0264.438.638,
www.ires.com.ro
office@ires.com.ro
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Anexa 1

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu
de prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. Se va face o
mențiune separată la proiectele care au fost depuse, dar sunt în rezervă sau sunt încă în evaluare.

Durata estimativa a proiectului:

Surse de finanțare vizate

Valoarea estimativa a proiectului:

Riscuri identificate în vederea realizării proiectului

Rezultate așteptate (cuantificabile):

Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.710.701, Fax 0264.438.638,
www.ires.com.ro
office@ires.com.ro
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Anexa 1

Proiecte asemănătoare la nivelul localității (dacă există)

Posibilitate de parteneriat cu… (dacă e cazul)

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – mai putin important; 2 – importanță medie; 3 –
importanță ridicată; 4 – de importanță maximă)

Persoană de contact din partea instituției dumneavoastră:

•
•
•
•

Nume și prenume:
Funcție:
Telefon, fax:
E-mail:

Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.710.701, Fax 0264.438.638,
www.ires.com.ro
office@ires.com.ro
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