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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 
 

Axa prioritară 7 

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 

Prioritatea de investiții 7.1 

Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 

teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice 
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Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 



Stațiune balneoclimatică (HG nr. 1.016/2011) 

Stațiune turistică de interes național (HG nr. 852/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR: 
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ORAȘUL PUCIOASA 



www.inforegio.ro                                                                                             

Proiectul își propune să promoveze combinarea turismului balnear tradițional cu 

turismul de wellness, astfel încât, treptat, treptat, să fie incluse noi posibilități de 

petrecere a timpului liber în stațiune, prin plimbări pe străzile reabilitate/modernizate, 

odihnă și joacă (pentru copii) în două grădini nou create, de unde pot admira stațiunea 

în ansamblul ei, odihnă, joacă (pentru copii) și activități de tip sportiv (cu aparate 

pentru fitness), precum și plimbări de agrement cu un autovehicul rutier tip „trenuleț”, 

astfel încât să fie atrași turiști și pentru segmentul de sănătate și relaxare, 

valorificându-se astfel bioclimatul „de cruțare” (cum este numit în limbaj de 

specialitate) al stațiunii, bioclimat benefic persoanelor cu rezerve funcţionale epuizate, 

convalescenților, hiperreactivilor, persoanelor cu boli nervoase, reumatice sau 

pulmonare etc. 

 

Ca urmare a investiției, turiștii nu vor mai fi priviți ca niște „clienți”, ci vor fi 

reconsiderați ca fiind „oaspeți” ai acestei stațiuni de renume național, acesta fiind un 

prim pas spre viitor, pe termen lung, către afirmarea stațiunii și pe plan internațional.  

 

Toate acestea sunt însoțite de o campanie de marketing și promovare turistică, menită 

să contribuie la informarea potențialilor vizitatori ai stațiunii despre noile posibilități de 

petrecere a timpului liber în stațiunea Pucioasa. 

CONCEPTUL PROIECTULUI: 

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI NATURAL AL ORAȘULUI PUCIOASA 
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Creșterea numărului de vizitatori (număr 

vizite/an) în stațiunea turistică balneoclimatică 

Pucioasa cu peste 20% față de anul 2015, ca 

urmare a implementării proiectului, în termen 

de 5 ani de la finalizarea investiției. 
 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
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Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

turismul balnear din stațiunea balneoclimatică Pucioasa, respectiv 

reabilitarea a 6,168 km de drum, în perioada de implementare a 

proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023. 

  

Obiectivul specific nr. 2: Crearea de spații verzi în stațiunea 

balneoclimatică Pucioasa: două grădini, una cu o suprafață de 2.579,00 

mp și alta cu o suprafață de 4.527,96 mp, în perioada de implementare a 

proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.  

 

Obiectivul specific nr. 3: Crearea unei infrastructuri de agrement în 

stațiunea balneoclimatică Pucioasa, respectiv un autovehicul rutier tip 

„trenuleț”, cu o capacitate de transport de minim 40 locuri, în perioada 

de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.  

  

Obiectivul specific nr. 4: Realizarea unei campanii de marketing și 

promovare turistică a stațiunii balneoclimatice Pucioasa, în perioada de 

implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023. 
 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
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Proiectul propune dezvoltarea infrastructurii turistice în UAT 

Orașul Pucioasa, prin reabilitarea a 9 străzi și crearea a 2 grădini 

pentru relaxare și petrecere a timpului liber, pe strada 

Stadionului și pe strada Florin Popescu (în zona Gării Pucioasa), 

grădini ce vor fi dotate cu alei, spații de joacă, sisteme de 

iluminat cu energie verde, mobilier urban (bănci, pergole și 

coșuri de gunoi). Grădina Gării va fi mai dotată și cu aparate 

fitness și un sistem de irigații.  

 

În plus, va fi prevăzut și un trenuleț ce va transporta persoanele 

în punctele de interes din stațiune și care va avea stația 

principală de plecare-sosire pe piațeta Gării, care va fi 

amenajată în mod corespunzător, similar unei staţii (adăpost) de 

călători pentru transportul urban. 
 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
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Importanța turistică a străzilor: 

 

DC136a 

DC 136a este situat în partea de est a stațiunii și este practic o 

variantă de acces dinspre comunele Brănești (în care se găsesc 

mai multe monumente istorice şi tabăra pentru copii MagiCamp), 

și apoi Vulcana Băi (în care se găsesc izvoare cu apă minerală, 

precum şi o serie de obiective turistice, cum ar fi schitul 

străvechi Bunea, bisericile Vulcana de Sus şi Vulcana-Băi, precum 

şi Centrul Internaţional Ecumenic), sau înspre Pucioasa, fiind și 

singura cale de acces aflată pe malul drept al Ialomiței. Acest 

drum face legătura dintre stațiunea turistică de interes național 

Pucioasa și comuna Vulcana-Băi, care s-a dezvoltat în vecinătatea 

de est a orașului Pucioasa și care utilizează același tip de ape 

minerale pentru cură balneară. Valoarea turistică a acestei străzi 

este mare, în special ca locație de promenadă, traversând o zonă 

rezidențială rustică, pitorească, aflată la poalele dealurilor 

Spătărelu-Mitropolie şi Măldăreanca, de-a lungul râului Ialomiţa. 

Un tronson secundar al acestei străzi asigură legătura cu orașul 

propriu-zis, făcând legătura cu restul zonelor urbane prin 

intermediul podului peste Ialomița și străzii Liniștei. 
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada Carierei 

 

Tronsonul principal al DC136a se continuă pe malul drept al 

Ialomiței cu strada Carierei, până în partea de nord a stațiunii, în 

zona barajului de acumulare. Prin strada Carierei se asigură 

accesul direct la punctul „La sursă”, unde se află izvoarele de 

ape sulfuroase de cură ale stațiunii, punct de atracție turistică 

majoră. Tot prin strada Carierei se asigură acces și la singurul 

punct de belvedere aflat pe malul drept al Ialomiței, locație unde 

este situată o cruce iluminată purtând însemnele „Băile 

Pucioasa” și de unde se poate admira întreaga depresiune. Strada 

Carierei traversează apoi zona rezidențială de nord-est a orașului 

și asigură acces la Podul de cale ferată Pucioasa și la Barajul 

Pucioasa, locuri importante pe traseele de promenadă ale 

stațiunii. 
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada Avram Iancu 

 

Strada Avram Iancu este situată în zona centrală rezidențială a 

Orașului Pucioasa, oferind acces la următoarele puncte de interes 

turistic din oraș: 

• Baza de tratament balnear  

• Hotelul – Restaurant Turist 

• Hotelul CARP 

• Parcul central, printr-o alee pietonală aflată la capătul 

dinspre nord al străzii 

Prin reabilitarea străzii Avram Iancu se va asigura  acces direct la 

mai multe puncte de deosebit interes turistic: o bază de 

tratament, două structuri majore de cazare (hoteluri), un 

restaurant și un punct major de recreere – Parcul central al 

orașului.  
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Aleea Ardealului  

Aleea Ardealului este situată în zona centrală rezidențială a 

orașului Pucioasa, oferind acces la următoarele puncte de interes 

turistic din oraș: 

• Piața Cartaxo (piața centrală principală a orașului) 

• Ansamblul urban Pucioasa  

• Primăria orașului Pucioasa 

• Biserica ortodoxă Sfântu Gheorghe 

• Biserica baptistă Betania 

• Parcul central 

Prin reabilitarea Aleii Ardealului se va asigura acces direct la mai 

multe puncte de deosebit interes turistic: piața și zona principală 

comercială a orașului, două biserici și un punct major de recreere 

turistică – Parcul central al orașului. Se asigură acces și către 

sediul Primăriei Orașului Pucioasa, care reprezintă principalul 

furnizor de servicii comunitare și este totodată și un punct de 

consiliere și informare turistică, prin Biroul de relații cu 

cetățenii, în plus faţă de Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică existent în oraş. 

 



www.inforegio.ro                                                                                             

Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Bulevardul Gării 

Bulevardul Gării este situat în zona centrală rezidențială a 

orașului Pucioasa, oferind acces la următoarele puncte de interes 

turistic din oraș: 

• Gara Pucioasa, punctul de acces feroviar către oraș; 

• Grădina Gării, grădină ce va fi amenajată prin proiect, pe 

strada Florin Popescu (cunoscută şi sub vechea denumire, 

strada Gării, care este paralelă cu calea ferată şi este 

diferită de Bulevardul Gării, care este perpendicular pe calea 

ferată), ce va fi un punct de interes turistic propice 

activităților de recreere, sport și petrecere a timpului liber; 

• Ansamblul urban Pucioasa (centrul oraşului Pucioasa, 

monument istoric); 

• Restaurant Rustic; 

• Pensiunea Marina. 

Prin reabilitarea Bulevardului Gării se va asigura acces direct la 

mai multe puncte de deosebit interes turistic: gara orașului, zona 

principală comercială a orașului, o structură de cazare – o 

pensiune turistică, un restaurant și un punct de recreere turistică 

– Grădina Gării.  
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada Libertății 

 

Strada Libertății este situată în zona centrală rezidențială a 

orașului Pucioasa. Strada oferă acces indirect către punctele de 

interes turistic ale orașului, dar totodată reprezintă și un 

element pitoresc, de peisaj, prin aspectul deosebit al zonei 

rezidențiale dezvoltată aici.  

Prin reabilitarea străzii Libertății se va asigura accesul rutier și 

pietonal între Bulevardul Gării și strada 1 Decembrie 1918, străzi 

care de asemenea se vor reabilita prin proiect.  
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada 1 Decembrie 1918 

 

Strada 1 Decembrie 1918 este situată în zona centrală 

rezidențială a orașului Pucioasa, oferind acces la următoarele 

puncte de interes turistic din oraș: 

• Autogara Nord Trans Pucioasa, punct important de acces 

rutier și cea mai mare autogară a orașului; 

• Restaurant – pizzerie Legend; 

• Autogara Atyc Pucioasa, punct important de acces rutier și a 

doua autogară ca mărime a orașului. 

Prin reabilitarea străzii 1 Decembrie 1918 se va asigura acces 

direct la mai multe puncte de deosebit interes turistic: autogara 

principală a orașului și un restaurant. Strada 1 Decembrie 1918 

reprezintă de asemenea și o cale de legătură între cele două 

autogări ale orașului – Autogara Atyc și Autogara Nord Trans. 
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada Stadionului 

Strada Stadionului este situată în zona centrală rezidențială a 

orașului Pucioasa, oferind acces la următoarele puncte de interes 

turistic din oraș: 

• Sala de sport din zona Stadion, sală de sport deschisă 

publicului, aflată în proprietatea Oraşului Pucioasa și 

administrată prin Primăria Orașului Pucioasa; 

• Stadionul Pucioasa, stadion deschis în mod gratuit publicului, 

aflat în proprietatea Oraşului Pucioasa și administrat prin 

Primăria Orașului Pucioasa, propice activităților de recreere, 

sport și petrecere a timpului liber;  

• Grădina de pe strada Stadionului, grădină ce va fi amenajată 

prin proiect, punct de interes turistic propice activităților de 

recreere și petrecere a timpului liber și punct de belvedere 

pentru zona centrală a orașului. 

Prin reabilitarea Străzii Stadionului se va asigura acces direct la 

mai multe puncte de deosebit interes turistic: stadionul și sala de 

sport de interes public și un punct de recreere turistică – grădina 

ce va fi amenajată pe această stradă.  
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Importanța turistică a străzilor - continuare: 

 

Strada Dacia 

 

Strada Dacia este situată în zona centrală rezidențială a orașului 

Pucioasa, oferind acces la următoarele puncte de interes turistic 

din oraș: 

• Restaurant „La Taverna”. 

Prin reabilitarea Străzii Dacia se va asigura acces direct la unul 

din cele mai mari restaurante din oraş.  

Strada oferă acces indirect către punctele de interes turistic ale 

orașului situate pe strada Stadionului, care au fost menţionate 

mai sus, fiind practic o altă variantă de acces la acestea.  
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Lucrări de intervenție: 

 

Reabilitarea/modernizarea a 9 străzi din stațiunea 

balneoclimatică Pucioasa (DC 136a-tronson 1 și 2, str. 

Carierei, str. Avram Iancu, Aleea Ardealului-tronson 1 și 

2, B-dul Gării, str. Libertății, str. 1 Decembrie 1918, str. 

Stadionului și str. Dacia) 

 

• Străzile au în prezent îmbrăcăminte din mixtură 

asfaltică, parțial (str.  Avram Iancu, DC136A–tronson 1, 

str. Carierei) sau în totalitate (Aleea Ardealului-tronson 

1 și 2, B-dul Gării, str. Libertății, str. 1 Decembrie 1918, 

str. Stadionului și str. Dacia), în stare degradată. 

 

• O parte din DC136A–tronson 1, str. Carierei și str. Avram 

Iancu sunt nemodernizate, pietruite, cu balast sau 

balast în amestec cu pietriș sau pământ.  
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Detalii privind lucrările de intervenții: 

 
 Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică 

necorespunzătoare, acolo unde este cazul; 

 Amenajarea taluzurilor  

 Amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor 

pluviale prin: 

• Ridicarea la cotă a gurilor de scurgere şi a căminelor de 

vizitare, cât şi amplasarea unora noi în cazul în care sunt 

necesare; 

• Realizarea pantei transversale pentru scurgerea apei la 

bordură şi în profil longitudinal; 

 Amenajarea acceselor laterale şi/sau a racordărilor cu 

drumurile laterale (intersecții), care se va efectua în limita 

parcelei cadastrale aferentă fiecărei străzi; 
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Detalii privind lucrările de intervenții - continuare: 

 
 Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală 

şi completarea semnalizării verticale, indicatoare de circulaţie 

noi acolo unde acestea lipsesc sau sunt uzate; 

 Pe zona DC136A – tronson 1 se va realiza un zid de sprijin 

realizat sub forma de parapet, cu fundaţie adâncită, cu rol de 

a asigura stabilitatea drumului pe zona de rambleu. 

 Reabilitare trotuare 

 Reabilitare spații verzi 

 Amenajare accese în curți 

 Amenajare parcare pe DC136a 

 Devieri și protejări de utilități 

 Realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi; 
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Lucrări noi: 

 

Creare Grădina Stadionului 

 

Se va crea Grădina Stadionului, având o suprafață totală de 

2.579,00 mp, din care 2.344,41 mp sunt spații verzi (cca. 

90,90%), iar suprafața elementelor constructive ocupă 

234,59 mp (cca. 9,10%). 

 

Elemente constructive: suprafață stâlpi pergole: 0,24 mp, 

suprafață stâlpi iluminat: 0,57 mp, suprafață borduri: 5,24 

mp, suprafață alei pavate cu dale piatră naturală: 60,00 

mp, suprafață alei pavate cu dale prefabricate din beton: 

112,92 mp, suprafață pavaj tartan (loc de joacă): 37,48 

mp, suprafață zid de sprijin: 18,14 mp. 
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Importanța turistică a creării Grădinii Stadionului: 

 

Grădina de pe strada Stadionului, propusă a se realiza prin 

proiect, va fi creată pe un spațiu în prezent neamenajat.  

 

Spațiul verde nou amenajat va contribui la creșterea valorii 

turistice a stațiunii Pucioasa, oferind un loc modern de recreere 

și petrecere a timpului liber, atât pentru turiști, cât și pentru 

comunitate.  

 

Grădina va fi unul dintre punctele de popas de pe traseul 

trenulețului, urmând a face parte din oferta turistică specifică 

segmentului climatic al stațiunii. 
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Grădina Stadionului - concept 

 
 lucrări de sistematizare, de trasare şi realizare a aleilor, pentru a 

crea un sistem complex şi unitar de alei şi dotări; 

 montarea de mobilier urban modern şi de calitate; 

 construirea de pergole de lemn pe aleea principală; 

 realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, pentru definirea 

zonelor, dar şi asigurarea iluminatului necesar grădinii, precum 

şi amenajarea zonei cu placaj din piatră naturală; 

 lucrări de execuţie a unor fundaţii izolate pentru bănci şi 

pergole; 

 montarea de bănci de lemn, cu și fără pergole; 

 montarea de coşuri de gunoi cu colectare selectivă; 

 realizarea unui loc de joacă pentru copii dotat cu rotativă și  

leagăn. 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Stadionului: 

  

 

Amenajarea suprafeței cu: 

- Alei din piatră naturală 

- Alei secundare pavate cu plăci din beton 

- Pavaj din tartan prevăzut în spațiul destinat locurilor de 

joacă. 

 

 

Instalații de iluminat 

Sistemul de iluminat al grădinii constă în echiparea cu stâlpi 

prevăzuţi cu panouri solare, poziţionaţi astfel încât să acopere, 

din punct de vedere al iluminatului, toată zona.  

Număr stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic: 8 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Stadionului - 

continuare: 

  

Spații verzi 

 

După finalizarea lucrărilor constructive se va realiza înierbarea 

tuturor spaţiilor  în mod unitar prin însămânțare 

Se vor amenaja spaţii verzi la nivelul de călcare, plantate cu 

diferite specii de arbori, arbuşti şi flori. 

Astfel, pe lângă arborii existenţi (8 buc.), care vor fi toaletaţi, se 

va planta material dendrologic format din:  

- Magnolia Vulcan (Magnolia Soulangeana) - 1 buc 

- Liquidambar Styraciflua Werplesdon - 8 buc 

- Brad coreean (Abies Koreana) - 6 buc 

- Hortensie roşie – 8 buc 

- Zambile City of Harlem – 8 buc 

- Lalele galbene – 17 buc 

- Lalele roşii – 17 buc 

- Rose (trandafiri) – 12 buc 

- Thuja Occidentalis Smaragn – 54 buc  

- Thuja Occidentalis Danica – 17 buc  
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Lucrările care se vor executa – Grădina Stadionului - 

continuare: 

  

Mobilier urban: 

 

Bănci - 6 buc; 

 - băncile vor avea spătar și cotiere. 

 - lungimea băncii: între 1,80-2,00 m  

 

Coşuri de gunoi – 4 buc; 

Fiecare coș va fi alcătuit din 4 recipiente metalice. vopsite 

astfel: albastru (pentru hârtie); galben (pentru plastic și 

metal); verde (pentru sticlă); gri (deșeuri nereciclabile) și 

inscripționate cu semnificația fiecărei culori. 

 

Pergole – 6 buc; 

  -pergole alei, cu 6 stâlpi: 2 buc; acestea se vor monta pe alei;  

  -pergole bănci: 4 buc; sub fiecare din aceste pergole se va 

amplasa câte o bancă;  

 



www.inforegio.ro                                                                                             

 

Lucrările care se vor executa – Grădina Stadionului - 

continuare: 

 

 

 Locuri de joacă: 

 (desene orientative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotativă – 1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leagăn – 1 buc 
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Lucrări noi: 

 

Creare Grădina Gării 

 

Se va crea Grădina Gării, având o suprafață totală de 

4.527,96 mp, din care 4.108,48 mp sunt spații verzi (cca. 

90,73%), iar suprafața elementelor constructive ocupă 

419,48 mp (cca. 9,27%). 

 

Elemente constructive: suprafață stâlpi pergole: 0,72 mp, 

suprafață stâlpi iluminat: 2,48 mp, suprafață borduri:10,85 

mp, suprafață alei pavate cu dale piatră naturală: 21,90 

mp, suprafață alei pavate cu dale prefabricate din beton: 

279,18 mp, suprafață pavaj tartan (loc de joacă și zona 

sport): 92,79 mp și suprafață gard de lemn: 11,56 mp. 
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Importanța turistică a creării Grădinii Gării: 

 

Grădina de lângă gara principală CF a orașului Pucioasa, propusă 

a se realiza prin proiect pe strada Florin Popescu, va fi creată pe 

un spațiu în prezent lăsat în paragină.  

 

Spațiul verde nou amenajat va contribui la creșterea valorii 

turistice a stațiunii Pucioasa, oferind un loc modern de recreere, 

sport și petrecere a timpului liber, atât pentru turiști, cât și 

pentru comunitate.  

 

Grădina va fi situată lângă punctul de plecare și sosire de pe 

traseul trenulețului, urmând a face parte din oferta turistică 

specifică segmentului climatic al stațiunii. 
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Grădina Gării - concept 

 
 lucrări de sistematizare, de trasare şi realizare a aleilor, pentru a 

crea un sistem complex şi unitar de alei şi dotări; 

 montarea de mobilier urban modern şi de calitate; 

 construirea de pergole de lemn pe aleea principală; 

 refacerea parţială a împrejmuirii cu gard de lemn şi toaletarea 

gardului viu existent; 

 lucrări de execuţie a unor fundaţii izolate pentru gardul de 

împrejmuire a grădinii, dar şi pentru bănci şi pergole; 

 realizarea unui sistem de irigat al spaţiilor verzi, cu aspersoare; 
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Grădina Gării - concept 

 
 lucrări de execuţie a unei fundaţii pentru monument (o 

sculptură din piatră a unui artist local); 

 realizarea unui sistem de iluminat pentru punerea în valoare a 

monumentului, iluminat arhitectural pentru definirea zonelor, dar 

şi asigurarea iluminatului necesar grădinii, precum şi 

amenajarea unei zone cu placaj din piatră naturală; 

 montarea de bănci de lemn, cu și fără pergole;  

 montarea de coşuri de gunoi; 

 realizarea unui loc de joacă pentru copii dotat cu rotativă, 

leagăn, balansoar pe arc, ansamblu (complex) de joacă; 

 realizarea şi utilarea unui spaţiu destinat activităţilor 

sportive/cardio (cu echipamente fitness de mai multe tipuri). 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării: 

  

Desfacerea elementelor de mobilier urban existente  

Aceasta se referă la gardurile existente de împrejmuire a 

spațiului. 

  

Amenajarea suprafeței cu: 

- Alei din piatră naturală 

- Alei secundare pavate cu plăci din beton 

- Pavaj din tartan prevăzut în spațiul destinat locurilor de 

joacă și în spațiul destinat mişcării fizice. 

  

Lucrări pentru gardul de împrejmuire: 

Împrejmuirea Grădinii Gării se va realiza pe 2 laturi cu un gard de 

lemn de 1 m înălțime, montat pe stâlpi din lemn 15x15 cm, care 

vor fi monolitizaţi în fundaţii izolate din beton armat 35x35x90 

cm, peste care se va planta gazon. 

Gardul va avea o lungime de 154,10 m și va fi compus din 75 de 

stâlpi, amplasați din 2 în 2 m. 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării - continuare: 

  

Spații verzi 

După finalizarea lucrărilor constructive se va realiza înierbarea 

tuturor spaţiilor  în mod unitar prin însămânțare 

Se vor amenaja spaţii verzi la nivelul de călcare, plantate cu 

diferite specii de arbori, arbuşti şi flori. 

Astfel, pe lângă arborii existenţi (9 buc.), care vor fi toaletaţi, se 

va planta material dendrologic format din:  

- Magnolia Vulcan (Magnolia Soulangeana) - 2 buc 

- Arţar japonez roşu (Acer palmatum Atropurpureum) – 5 buc 

- Liquidambar Styraciflua Werplesdon - 16 buc 

- Brad coreean (Abies Koreana) - 6 buc 

- Hortensie roşie – 13 buc 

- Zambile City of Haarlem – 22 buc 

- Lalele galbene – 26 buc 

- Lalele roşii – 32 buc 

- Rose (trandafiri) – 20 buc 

- Thuya Occidentalis Smaragn – 82 buc  

- Thuya Occidentalis Golden Globe – 106 buc  

- Thuya Occidentalis Danica – 17 buc  
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării - continuare: 

  

 

Instalații 

 

Instalații sanitare 

  1) Instalație (sistem) de irigat cu aspersoare 

  2) Alimentare cu apă  

  

 

Instalații de iluminat 

Sistemul de iluminat al grădinii constă în echiparea cu stâlpi 

prevăzuţi cu panouri solare, poziţionaţi astfel încât să acopere, 

din punct de vedere al iluminatului, toată zona.  

Număr stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic: 35 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării - continuare: 

  

Mobilier urban: 

 

Bănci - 17 buc; 

 - băncile vor avea spătar și cotiere. 

 - lungimea băncii: între 1,80-2,00 m  

 

Coşuri de gunoi – 8 buc; 

Fiecare coș va fi alcătuit din 4 recipiente metalice. vopsite 

astfel: albastru (pentru hârtie); galben (pentru plastic și 

metal); verde (pentru sticlă); gri (deșeuri nereciclabile) și 

inscripționate cu semnificația fiecărei culori. 

 

Pergole – 11 buc; 

  -pergole alei, cu 9 stâlpi: 4 buc; acestea se vor monta pe alei;  

  -pergole bănci: 7 buc; sub fiecare din aceste pergole se va 

amplasa câte o bancă;  
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării - continuare: 

 

 Locuri de joacă: 

 (desene orientative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotativă – 1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leagăn – 1 buc 

 

Balansoar pe arc – 2 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansamblu (complex) de joacă 

copii 3-12 ani  – 1 buc 
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Lucrările care se vor executa – Grădina Gării - continuare: 

 

  

Echipamente destinate activităților de fitness: 

 (desene orientative) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat fitness tip I – 1 buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat fitness tip II – 1 buc 

 

 

Aparat fitness tip III – 1 buc 

 

Toate echipamentele vor fi noi, neexploatate până la momentul punerii în funcțiune.  
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Infrastructură specifică de agrement: 

 

Achiziționare vehicul rutier tip ”trenuleț”  

și amenajarea stației de plecare-sosire 

 

Se va achiziționa un „trenuleț” (un autovehicul rutier tip 

locomotivă, cu 2 vagoane, destinat plimbărilor de agrement prin 

stațiune) și se va amenaja stația de plecare a acestuia. 

Amenajarea stației constă în achiziționarea și montarea unui 

echipament specific transportului urban de călători: stație 

(adăpost) pentru călători, pe o platformă în suprafață de circa 15 

mp. 

Aceasta va servi drept punct de plecare-sosire pentru trenulețul 

care se va achiziționa (un autovehicul rutier, pe pneuri, tip 

locomotivă cu 2 vagoane). 

Stația trenulețului de agrement se va amplasa pe platforma din 

zona Gării CFR Pucioasa. 
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TRENULEȚUL 
 

Trenuleţul este un ansamblu  rutier de agrement, pe pneuri, format dintr-un mijloc 

de tractare cu forma de locomotivă şi două vagoane. 

  

Locomotiva: 

- cu cabină şofer, cu sistem audio (radio şi DVD, microfon, capabil să transmită sunet 

în vagoane simultan) 

- CP: min 85; tracţiune 4x4, cu cuplare-decuplare automată în caz de necesitate 

 Vagoanele: 

- acoperiş transparent din policarbonat și geamuri transparente pe toate laturile; 

geamurile laterale vor fi ușor de demontat și montat 

- podea antiderapantă 

- sistem de încălzire 

- yale de siguranță și lanțuri de blocare 

- capacitate: fiecare vagon va avea minim 20 locuri, în care se include şi locul 

pentru persoana aflată în scaun cu rotile 

- dispozitiv de avertizare de siguranţă, care să poată fi acționat de către călători în 

caz de necesitate  

Fiecare vagon va fi adaptat pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Astfel, fiecare 

vagon va fi dotat cu o rampă, pe care se va putea așeza în siguranță un scaun cu 

rotile de dimensiuni normale. Aceasta se va putea deplasa pe verticală, de la nivelul 

de urcare până la nivelul vagonului. 

În vagon va fi amenajat un loc special pentru scaunul cu rotile. 

Atât rampa, cât și spațiul din vagon, trebuie să poată fi utilizate și pentru un 

cărucior în care este transportat un copil. 
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INDICATORI DE REALIZARE POR 

 

Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în 

stațiuni turistice/ Delta Dunării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect de investiție 

Suprafață spații deschise/ clădiri 

reabilitate 

(mp) 

1 DC 136a 26.701 

2 Str. Carierei 6.013 

3 Str. Avram Iancu 5.384 

4 Aleea Ardealului (tronson 1) 3.776 

5 Aleea Ardealului (tronson 2) 1.941 

6 Bdul Gării  4.388 

7 Str. Libertății 2.587 

8 Str. 1 Decembrie 1918 2.299 

9 Str. Stadionului 4.432 

10 Str. Dacia 2.503 

11 Grădină str. Stadionului 2.579,00 

12 
Grădină Gară  

(str. Florin Popescu) 
4.527,96 

13 Stație trenuleț 15 

  TOTAL 67.145,96 



www.inforegio.ro                                                                                             

INDICATORI DE REALIZARE POR 

 

Creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la 

obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care 

beneficiază de sprijin 

 

Prin implementarea proiectului se preconizează o creştere medie 

a numărului de vizitatori în stațiune (la obiectivele și atracțiile 

care beneficiază de sprijin prin proiect) cu 21%, raportat la data 

depunerii cererii de finanțare (de la o medie de 11.900 

persoane/an la o medie de 14.400 persoane/an), la sfârșitul 

perioadei de durabilitate de 5 ani a proiectului. 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Lungimea infrastructurii rutiere şi a utilităților din corpului 

drumului (km)  

 

Obiect de investiție 

Lungimea 

infrastructurii rutiere 

(km) 

DC 136a 3,178 

Str. Carierei 0,862 

Str. Avram Iancu 0,357 

Aleea Ardealului (tronson 1) 0,260 

Aleea Ardealului (tronson 2) 0,172 

B-dul Gării  0,221 

Str. Libertății 0,244 

Str. 1 Decembrie 1918 0,194 

Str. Stadionului 0,434 

Str. Dacia 0,246 

TOTAL 6,168 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Suprafața infrastructurii rutiere şi a utilităților din corpului 

drumului (mp)  

  

 

Obiect de investiție 

Suprafața 

infrastructurii rutiere 

(mp) 

DC 136a 26.701 

Str. Carierei 6.013 

Str. Avram Iancu 5.384 

Aleea Ardealului (tronson 1) 3.776 

Aleea Ardealului (tronson 2) 1.941 

B-dul Gării  4.388 

Str. Libertății 2.587 

Str. 1 Decembrie 1918 2.299 

Str. Stadionului 4.432 

Str. Dacia 2.503 

TOTAL 60.024 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate 

(km) 

  

 
Obiect de investiție Trotuare/alei 

Lungime trotuare/alei/trasee 

pietonale 

modernizate/realizate 

(km) 

DC 136a - 0 

Str. Carierei - 0 

Str. Avram Iancu trotuare 0,945 

Aleea Ardealului (tronson 1) trotuare 0,491 

Aleea Ardealului (tronson 2) trotuare 0,346 

Bdul Gării  trotuare 0,474 

Str. Libertății trotuare 0,500 

Str. 1 Decembrie 1918 trotuare 0,413 

Str. Stadionului trotuare 1,436 

Str. Dacia trotuare 0,510 

Grădină str. Stadionului alei 0,105 

Grădină Gară (str. Florin Popescu) alei 0,206 

TOTAL   5,426 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Suprafață trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate 

(mp) 

  

 
Obiect de investiție Trotuare/alei 

Suprafața trotuare/alei/trasee 

pietonale 

modernizate/realizate 

(mp) 

DC 136a - 0 

Str. Carierei - 0 

Str. Avram Iancu trotuare 1.508 

Aleea Ardealului (tronson 1) trotuare 1.344 

Aleea Ardealului (tronson 2) trotuare 823 

Bdul Gării  trotuare 1.706 

Str. Libertății trotuare 902 

Str. 1 Decembrie 1918 trotuare 801 

Str. Stadionului trotuare 1.769 

Str. Dacia trotuare 1.011 

Grădină str. Stadionului alei 301,08 

Grădină Gară (str. Florin Popescu) alei 172,92 

TOTAL   10.338 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Suprafață de spațiu verde amenajată (mp)  

 

Obiect de investiţie 

Suprafața de spațiu 

verde amenajată 

(mp) 

Str. Avram Iancu 333 

Aleea Ardealului (tronson 1) 91 

Bdul Gării  798 

Grădină str. Stadionului 2.344,41 

Grădină Gară (str. Florin Popescu) 4.108,48 

TOTAL 7.674,89 
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INDICATORI DE PROIECT: 

 
Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create, 

amenajate, reabilitate (mp)  

 

Strada 

Suprafața infrastructurilor pentru 

recreere/agrement create, 

amenajate, reabilitate 

(mp) 

Grădină str. Stadionului 2.579 

Grădină Gară 4.527,96 

Stație trenuleț 15 

TOTAL 7.121,96 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI 

 
I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare  

  

A I.1 Pregătirea proiectului  

Această activitate se realizează prin următoarele subactivități: 

S I.1.1 Achiziție de servicii pentru realizare studiu topografic şi studiu 

geotehnic 

S I.1.2 Realizare studiu topografic şi studiu geotehnic 

S I.1.3 Achiziție de servicii pentru realizare expertiză tehnică 

S I.1.4 Realizare expertiză tehnică 

S I.1.5 Achiziție de servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de 

finanțare 

S I.1.6 Achiziție de servicii pentru realizare studiu de fezabilitate 

S I.1.7 Realizare studiu de fezabilitate 

S I.1.8 Achiziție de servicii pentru realizare proiect tehnic, detalii de 

execuţie şi documentație tehnică DT (DTAC), precum şi verificarea 

tehnică a proiectării 

S I.1.9 Realizare proiect tehnic, detalii de execuţie şi documentație 

tehnică DT (DTAC), precum şi verificarea tehnică a proiectării 

S I.1.10 Obţinere avize/acorduri 

S I.1.11 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei  

S I.1.12 Obţinere autorizaţie de construire 

S I.1.13 Elaborare cerere de finanțare 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI - continuare 

 
II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 

  

A II.0 Semnarea contractului de finanțare 

  

A II.1 Managementul proiectului 

Această activitate se realizează prin următoarele subactivități: 

S II.1.1 Activități generale și specifice de management 

S II.1.2 Managementul riscurilor  

S II.1.3 Realizarea și transmiterea de raportări privind implementarea 

proiectului 

S II.1.4 Întocmirea și depunerea cererilor de pre-finanţare, de plată 

și/sau rambursare intermediare a cheltuielilor proiectului 

S II.1.5 Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finale 

S II.1.6 Procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății 

acesteia 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI - continuare 

 
A II.2 Achiziții publice  

Această activitate se realizează prin următoarele subactivități: 

S II.2.1 Achiziție de servicii de consultanță în domeniul managementului 

proiectului 

S II.2.2 Achiziție de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor 

S II.2.3 Achiziție de servicii de informare și publicitate 

S II.2.4 Achiziție de servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 

S II.2.5 Achiziție de servicii de dirigenție de șantier 

S II.2.6 Achiziție de lucrări 

S II.2.7 Achiziție de produse 

S II.2.8 Achiziție de servicii de audit 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI - continuare 

 
A II.3. Realizare lucrări 

Această activitate se realizează prin următoarele subactivități: 

S II.3.1 Pregătirea începerii executării lucrărilor 

S II.3.2 Executare lucrări 

S II.3.3 Prestare servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe 

perioada de execuție a lucrărilor 

S II.3.4 Prestare servicii de dirigenție de șantier 

S II.3.5 Recepția la terminarea lucrărilor 

  

A II.4 Furnizare produse 

  

A II.5 Informare și publicitate 

Această activitate se realizează prin următoarele subactivități: 

S II.5.1 Informarea și publicitatea pentru proiect, care rezultă din 

obligațiile beneficiarului 

S II.5.2 Promovarea obiectivului de investiţie 

  

A II.6 Auditarea proiectului 
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ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

 

 Manager proiect 

 Asistent manager 

 Responsabil financiar 

 Responsabil achiziţii  

 Responsabil tehnic 

 Responsabil juridic 

 Responsabil informare și publicitate 
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PLANUL DE MARKETING 

 

Realizarea scopului proiectului se bazează și pe un marketing 

adecvat. 

 
Obiectivul general al planului de marketing:  

Realizarea unei campanii de marketing și promovare turistică a stațiunii 

balneoclimatice Pucioasa, în perioada de implementare a proiectului, dar 

nu mai târziu de 31.12.2023. 

 

Obiectivele specifice ale planului de marketing: 

Obiectivul specific nr. 1: Realizarea activităților de informare și 

publicitate obligatorii, aferente proiectului, conform prevederilor 

Ghidurilor de finanțare aplicabile și ale Manualului de identitate vizuală 

pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în perioada de 

implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.  

 

Obiectivul specific nr. 2: Realizarea promovării obiectivului de 

investiție, respectiv promovarea stațiunii Pucioasa, conform prevederilor 

Ghidurilor de finanțare aplicabile și ale Manualului de identitate vizuală 

pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în perioada de 

implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.  

 



www.inforegio.ro                                                                                             

 

Realizarea obiectivului specific nr 1 al Planului de marketing  

 

Rezultate preconizate: 

 

-1 comunicat de presă privind începerea proiectului, publicat 

într-un ziar regional sau local, inclusiv în varianta online a 

ziarului respectiv 

-1 comunicat de presă privind la închiderea proiectului, publicat 

într-un ziar regional sau local, inclusiv în varianta online a 

ziarului respectiv 

-21 panouri temporare realizate 

-21 plăci permanente realizate 

-95 autocolante realizate 
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Realizarea obiectivului specific nr 2 al Planului de marketing  

 

Rezultate preconizate: 

 

-30 fotografii realizate 

-15.000 pliante realizate 

-15.000 cărți poștale ilustrate realizate 

-1 film documentar realizat 

-3.000 CD/DVD-uri cu filmul documentar realizate 

-1 prezentare power-point realizată  

-1 invitație tip, realizată  

-1 listă de prezenţă la conferinţa de presă, realizată 

-50 mape realizate 

-50 seturi prezentări tip power-point tipărite 

-1 conferință de presă realizată 
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DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

 

Perioada de  implementare a proiectului începe la data primei 

activități înainte de depunerea cererii de finanțare şi se încheie 

la data ultimei activități după depunerea cererii de finanțare.  

Perioada de implementare a activităților proiectului începe la 

data de 07.09.2015 şi se încheie la data ultimei activități (luna 

12, anul 4 din durata de implementare a proiectului).  

 

Data depunerii cererii de finanțare: 30.11.2016 

 

Perioada activităților înainte de semnarea contractului de 

finanțare: 15 luni 

Perioada de implementare a proiectului (perioada activităților 

după semnarea contractului de finanțare): 48 luni;  

Perioada totală: 15+48=63 luni, cuprinzând perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare și perioada de desfășurare a 

activităților după semnarea Contractului de finanțare (fără 

perioada de evaluare). 
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BUGETUL PROIECTULUI 

 

  
  

Cost Total fără 
TVA 

TVA Cost total 
Valoare 

eligibilă fără 
TVA 

TVA eligibilă Total eligibil 
Valoare 

neeligibilă 
fără TVA 

Valoare 
TVA 

neeligibilă 

Total 
neeligibil 

      4=2+3     7=5+6     10=8+9 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

Total Capitol 1   
1.012.715,04 192.415,86 1.205.130,90 1.012.715,04 192.415,86 1.205.130,90 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total Capitol 2 
  

8.217,46 1.561,32 9.778,78 8.217,46 1.561,32 9.778,78 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

Total Capitol 3 
  

961.563,78 194.119,65 1.155.683,43 961.563,78 194.119,65 1.155.683,43 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

Capitolul 4 - 
Cheltuieli pentru 
investiția de bază 

  

13.938.871,08 2.648.385,50 16.587.256,58 13.313.742,08 2.529.610,99 15.843.353,07 625.129,00 118.774,51 743.903,51 

Capitol 5 -  Alte cheltuieli  

Total Capitol 5 
  

1.768.212,51 306.363,03 2.074.575,54 1.768.212,51 306.363,03 2.074.575,54 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitate  

Total Capitol 6 
  

283.400,00 53.846,00 337.246,00 155.983,00 29.636,77 185.619,77 127.417,00 24.209,23 151.626,23 

Capitolul 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect 

Total Capitol 7 
  

50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 

 Total general   18.022.979,87 3.406.191,36 21.429.171,23 17.270.433,87 3.263.207,62 20.533.641,49 752.546,00 142.983,74 895.529,74 
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SURSE DE FINANȚARE 

 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANȚARE VALOARE  

(lei) 

I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care : 21.429.171,23 

a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent 895.529,74 

b. Valoarea totală eligibilă  20.533.641,49 

II Contribuția proprie, din care : 1.306.202,58 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 

inclusiv TVA aferent 410.672,84 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 

inclusiv TVA aferent 895.529,74 

c Autofinanţarea proiectului* (numai pentru 

proiectele generatoare de venit) 0,00 

III ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 20.122.968,65 
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ALTE PROIECTE SIMILARE, PENTRU CARE ORAȘUL PUCIOASA A 

SOLICITAT FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 

2014-2020 

 

Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Apel 2: 

 MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A 

STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE ORAȘ PUCIOASA (22.478.322,30 lei) 

 CREARE ZONĂ DE AGREMENT „MOȚĂIANCA” ÎN STAȚIUNEA 

BALNEOCLIMATICĂ ORAȘ PUCIOASA (19.987.759,69 lei) 

 

Axa prioritară 5 Prioritatea de investiții 5.2, Apel 2: 

 AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA 

RÂULUI IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

(12.229.790,79 lei) 

 CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI RECREERE PE STR. 

AVRAM IANCU,  ORAȘ PUCIOASA (919.705,95 lei) 
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ORAȘUL PUCIOASA 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

 de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE ! 


