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1. INTRODUCERE 

 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Orasului Busteni, ca parte a proiectului “Planificarea 
strategica – parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii Busteni” reprezintă 
un demers inţiatic absolut necesar ce va defini, subordonate unei viziuni, obiectivele 
strategice ale comunităţii pentru orizontul de timp 2009-2013, precum şi direcţiile principale 
de acţiune pentru atingerea acestor obiective.  
Procesul elaborării strategiei a avut la bază un accentuat caracter consultativ şi participativ. 
Etapele parcurse anterior au avut ca rezultat descrierea situaţiei prezente a Comunităţii în 
cadrul a 4 documente:  

 Profilul Critic al Comunităţii 

 Studiul cantitativ asupra cetatenilor 

 Studiul calitativ asupra opiniilor actorilor locali 

 Analiza SWOT 
 
Au fost, astfel, identificate punctele tari şi punctele slabe ale orasului, precum şi factorii 
externi – oportunităţile şi riscurile cu care se confruntă. Pe parcursul elaborării acestor 
documente, s-au derulat, sub îndrumarea echipei de Consultanţi, discuţii în Grupurile 
Consultative de Lucru, pentru identificarea problemelor critice cu care se confruntă 
Comunitatea şi a proiectelor necesare a fi promovate.  
 
A fost o etapă suficient de dificilă deoarece a presupus analiza exhaustivă a tu turor 
problemelor şi a unui volum mare de informaţii, având în vedere că s-au luat în calcul 
absolut toate aspectele ce caracterizează Comunitatea în ansamblul ei.  
 
În elaborarea Strategiei au fost luate în considerare următoarele documente strategice: 
 
1. Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-

20301 al cărui motto “Menţine sănătos ceea ce te menţine sănătos” defineşte, practic, 
conceptul unei dezvoltări durabile şi sănătoase atât pentru oameni cât şi pentru mediul 
înconjurător. 

 
2. Planul Naţional de Dezvoltare Durabilă 2007-20132 – ce reprezintă documentul de 

planificare strategică şi programare financiară multianual care orientează şi stimulează 
dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordaţă cu principiile Politicii de Coeziune 
a Uniunii Europene.  
 

3. Planul de dezvoltare durabila a judetului Prahova in perioada 2007-2013 care a conturat 
ca obiectiv general Cresterea atractivitatii judetului Prahova, prin dezvoltare 
durabila si echilibrata, un nivel adecvat al ofertei de servicii, asigurandu-se, in 
acelasi timp, protectia mediului.  

 
 
În acest context al documentelor strategice, corecta identificare a problemelor critice, pe de 
o parte, şi a elementelor cheie, pe de altă parte, a fost primul rezultat al muncii Grupurilor 
Consultative de Lucru şi primul pas în elaborarea unui plan strategic de dezvoltare durabilă 
care să fie realist şi aplicabil şi să aducă îndeplinirea acelui obiectiv general conceptual 
urmărit de fiecare comunitate locală: prosperitate pentru generaţiile viitoare!  

 
2. VIZIUNEA 
 

                                                
1 http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/sndd.htm  
2 http://www.fonduri-ue.ro/pnd-2007-2013-173  

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/sndd.htm
http://www.fonduri-ue.ro/pnd-2007-2013-173
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Urmare a şedinţelor de lucru ale Grupurilor Consultative şi a discuţiilor purtate de consultant 
atât cu grupurile consultative de lucru cât şi cu secretariatul local, luându-se în considerare 
rezultatele analizării situaţiei prezente şi problematicile critice identificate, au fost propuse 
patru viziuni asupra Comunităţii, urmând ca, în cadrul procesului final de consultare publica 
si a discutiilor cu Structurile Locale de Lucru şi cu Echipa de Proiect din partea 
Beneficiarului, să fie validată acea viziune care corespunde aspiraţiilor Comunităţii pentru 
orizontul de timp dat.  

 
Orasul Busteni nu este o localitate ancorata in istorie si nu  detine atestari documentare de 
mii de ani, Inca de la intemeierea sa, in secolul 18, orasul a stiut sa-si pretuiasca scurta 
istorie insa a avut, intotdeauna, ochii si aspiratiile atintite spre viitor, spre progres si spre 
cunoastere.  
 
Orasul Busteni detine o serie de elemente cheie ce leaga trecutul si prezentul (elementele 
acestor si premisele existente ale dezvoltarii) de viitor (caracteristicile dorite de locuitorii din 
Comunitate pentru “cetatea” lor).  
 
 
Pornind de la motto-ul site-ului oficial al Orasului  
 

“...pe urmele Spatarului Mihai Cantacuzino” 

 
continuând cu renumele dobândit de “Poarta a Bucegilor”, cu prestigiul datorat deceniilor de 
practicare a turismului, pe parcursul analizelor făcute s-au conturat următoarele elemente, 
cuvinte cheie, care au ajutat la conturarea viziunii: 
 
Busteni este (are): 

 Tradiţie în turism 

 Traditie in sporturile de iarna 

 Centru cultural 

 Galerie de personalităţi 

 Oameni harnici 

 Liniste 

 Aer curat 

 Cadru natural deosebit 
 
Busteni poate fi (poate avea): 

 Linişte 

 Lipsa poluării (mediu curat) 

 Capitala sporturilor de iarna 

 Toate formele de turism 

 Accesibilitate 

 Familii tinere 

 Viaţă de calitate 
 
 
Viziunea 1 

Comunitatea          Orasul Busteni 

Anul  de referinţă  2015 

Viziunea                 Busteni  – Turism, sport şi afaceri pentru o viaţă 
de calitate.   

 
Viziunea 2 

Comunitatea          Orasul Busteni 

Anul  de referinţă  2015 

Viziunea                 Busteni - Destinatie turistica in orice anotimp  
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Viziunea 3 

Comunitatea          Orasul Busteni 

Anul  de referinţă  2015 

Viziunea                 Busteni - Statiunie turistica europeana, cu un 
mediu curat şi condiţii bune de viaţă  pentru 
cetăţenii săi  

 
Viziunea 4 

Comunitatea          Orasul Busteni 

Anul  de referinţă  2015 

Viziunea                 Busteni – Statiune turistica pentru orice varsta  

 
 
 
Viziunile propuse nu implică formularea unor obiective strategice diferite, ci doar 
prioritizarea diferită a proiectelor în cadrul obiectivelor specifice şi a măsurilor.  
 
Problemele critice cu care se confruntă Comunitatea în acest moment sunt: 

 Activitate turistică redusă în raport cu patrimoniul deţinut, structuri de primire turistica 
insuficient exploatate 

 Infrastructura edilitara si de mediu se afla la un nivel deficitar  

 Activitate economică în declin 

 Deficienţe în sistemul de sănătate 

 Activitati de agrement insuficiente 
 
Astfel, obiectivele strategice formulate sunt: 
  
Domeniu de 
intervenţie 

Obiectiv strategic Cod 

Turism Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european TCE 

Infrastructura Dezvoltarea infrastructurii – sociala, edilitara si de mediu  IEM 

Dezvoltarea 
economica 

Dezvoltarea durabila a economiei si reducerea somajului DES 

Servicii publice Dezvoltarea serviciilor publice – premisa a unei vieti de 
calitate 

DSP 

Cultura, agrement Relansarea vietii culturale si dezvoltarea activitatilor de 
agrement la standarde europene 

CAE 
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2. DETALIEREA OBIECTIVELOR PE DOMENII  
 
 
2.1 Obiectivul strategic: Dezvoltarea unui turism competitiv la nivel european (TCE) 
 
TCE1: Diversificarea serviciilor turistice si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora 
TCE2: Imbunatatirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice  
TCE3: Diversificarea si imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor 
 
 
2.2 Obiectivul strategic: Dezvoltarea infrastructurii – sociala, edilitara si de mediu (IEM) 
 
IEM1: Organizare spatiala, inventariere urbana, fond construit 
IEM2: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de drumuri 
IEM3: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu 
IEM4: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale  
 
2.3. Obiectivul strategic: Dezvoltarea durabila a economiei si reducerea somajului (DES) 
 
DES1: Dezvoltarea initiativei private si a investitiilor  
DES2: Reducerea somajului 
 
2.4. Obiectivul strategic: Dezvoltarea serviciilor publice – premisa a unei vieti de calitate 

(DSP) 
 
DSP1: Intarirea capacitatii institutionale a administratiei publice locale 
DSP2: Dezvoltarea serviciilor in domeniul sanatatii 
DSP3: Dezvoltarea durabila si eficienta a invatamantului 
DSP4: Siguranta cetateanului 
DSP5: Asistenta sociala – sprijin pentru categoriile defavorizate 
 
2.5. Obiectivul strategic: Relansarea vietii culturale si dezvoltare activitatilor de agrement 
la standarde europene (CAE) 

 
CAE1: Sprijinirea si incurajarea investitiilor in infrastructura culturala, reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu 
CAE2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale 
CAE3: Dezvoltarea si diversificarea activitatilor de agrement 
 

2.1. Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european - TCE 
 
Situarea statiunii turistice Busteni pe Valea Prahovei ii confera o serie de avantaje si reale 
premise pentru dezvoltarea, pe mai departe, a unui turism competitiv la nivel european. 
Astfel, traditia in sporturile de iarna si traseele montane de exceptie aflate in vecinatate, 
recomanda statiunea  Busteni, in primul rand, pentru turismul montan. Circuitele montane 
turistice, partiile de schi, traseele montane mai mult sau mai putin dificile adecvate tuturor 
turistilor, de la cei mai putin antrenati pana la experti – toate acestea constituie tot atatea 
premise de dezvoltare a acestui tip de turism. 
 
Un alt tip de turism, de data aceasta de nisa, recomandat atat de perspectivele economice 
pe care le ofera cat si de caracterul prietenos mediului, este cicloturismul, cu atat mai mult 
cu cat in apropierea orasului exista trasee amenajate pentru mountain bike. 
 
Aflat pe traseul unui drum important DN1, ce leaga 2 provincii istorice – Muntenia si Ardealul 
– orasul Busteni este deosebit de recomandat pentru turismul de afaceri. Un argument in 
plus il constituie existenta structurilor de primire turistica aferente, adecvate organizarii 
reauniunilor, congreselor, intalnirilor de afaceri, etc. De asemenea, orasul Busteni poate 
prelua vizitatorii atat din statiunile vecine cat si din orasele aflate pe DN1 – Ploiesti, 
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Campina, Brasov – fiind o alternativa mai ieftina, mai comoda si mai placuta pentru 
turismul de tranzit.  
 
Ultimul, dar nu cel mai lipsit de importanta, tip de turism adecvat caracteristicilor statiunii 
Busteni este turismul de odihna si recreere. Statiunea Busteni poate deveni destinatia 
obisnuita atat pentru concediile de lunga durata – de vara sau de iarna – cat si pentru micile 
sejururu de we, constituindu-se intr-o oaza de odihna si relaxare, aflata la o distanta nu 
foarte mare de orasele importante din zona.  
 
Viata culturala extrem de bogata si variata a orasului, precum si existenta unor obiective 
culturale, istorice si ecumenice, impun dezvoltarea unui turism cu valente culturale.  
 

Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv general strategic, au fost conturate 3 obiective 
specifice: 
 
TCE1: Diversificarea serviciilor turistice si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora 
TCE2: Imbunatatirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice  
TCE3: Diversificarea si imbunatatirea conditiilor de practicare a sportului 
 

TCE1: Diversificarea serviciilor turistice si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora 

  
Masura TCE 1.1 – Elaborarea unui brand turistic unitar si integrat, incluzand toate 
tipurile de turism, competitiv la nivel european  
Aceasta masura este axata pe realizarea unui cadru institutional de coordonare si 
promovare a turismului, asigurarea promovarii si expunerii la nivel national si european, 
diversificarea infrastructurii turistice si a serviciilor turistice  
 
Masura TCE 1.2 – Imbunatatirea standardelor de calitate a ofertelor turistice 

Aceasta masura vizeaza diversificarea si ridicarea nivelului calitativ al ofertei turistice 
existete. Desi in prezent orasul detine structuri de primire turistica in numar destul de mare, 
acestea sunt eterogene ca si calitate.   
 
 

TCE2: Imbunatatirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice 

 
Masura TCE 2.1 – Imbunatatirea infrastructurii de acces aferente obiectivelor turistice 

Este vizata imbunatatirea infrastructurii de drumuri aferente obiectivelor turistice astfel incat 
sa fie asigurat un acces facil catre acestea. 
 
Masura TCE 2.2 – Imbunatatirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice 

Aceasta masura vizeaza imbunatatirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice din oras 
si din apropierea lui, reducerea poluarii si mentinerea aspectului curat si ingrijit. 
 

TCE3: Diversificarea si imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor 

 
Este vizata diversificarea sporturilor practicate la nivelul orasului, atat pentru turisti cat si 
pentru localnici. 
 

2.2. Dezvoltarea infrastructurii - sociala, edilitara si de mediu - IEM 
 

IEM1: Organizare spatiala, inventariere urbana, fond construit 

 
Masura IEM 1.1 – Inventarierea fondului construit 

Aceasta masura vizeaza actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situatiei tuturor 
terenurilor si spatiilor disponibile in domeniul public si in domeniul privat, atat pentru zona 
urbana cat si pentru cea periurbana.  
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Masura IEM 1.2 – Spatii comerciale si publice 
Este vizata obtinerea unei imagini unitare a statiunii, atat pentru cladirile publice cat si 
pentru cele cu destinatie de locuit.   
 

IEM2: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de drumuri 

 
Masura IEM 2.1 – Modernizarea infrastructurii stradale si a spatiilor pietonale 

Infrastructura stradala si spatiile pietonale constituie un aspect ce defineste atractivitatea 
statiunii si a obiectivelor istorice, culturale si turistice ale acesteia.  
 
Masura IEM 2.2 – Modernizarea iluminatului public  

Alaturi de calitatea infrastructurii stradale, iluminatul public defineste atat atractivitatea 
statiunii cat si siguranta cetatenilor. 
 
 

IEM3: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu 

Acest obiectiv specific vizeaza mentinerea unui mediu natural curat, nepoluat, ca o premisa 
a unei vieti de calitate pentru cetateni. 
 
 

IEM4: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale – sanatate, invatamant,  
asistenta sociala 

 
Masura IEM 4.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sanatate 
Serviciile de sanatate sunt o componenta importanta a calitatii vietii, lipsa acestor servicii 
fiind, in acest moment un punct slab si o problema critica a orasului.   
 
 
Masura IEM 4.2 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de invatamant 

Invatamantul constituie o investitie pentru generatiile urmatoare si, din acest motiv, este 
esentiala mentinerea acestora la un standard modern si actual.  
 

2.3  Dezvoltarea durabila a economiei si reducerea somajului - DES 
 

DES1: Dezvoltarea initiativei private si a investitiilor  

 
Masura DES 1.1 – Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor 

Urmare a traversarii crizei economice si a reducerilor de activitate din unitatile economice 
mari, mediul economic se confrunta cu o reducere de activitate.  
 
Masura DES 1.2 – Sprijinirea cresterii economice la nivel local  

La nivelul Orasului Busteni exista ramuri economice care, prin dezvoltare, pot aduce atat 
bunastare cat si locuri de munca.  
 
 

DES2: Reducerea somajului 

 
Masura DES 2.1 – Formare continua si reorientare profesionala 

Aceasta masura vizeaza reducere, pe termen mediu si lung, a somajului prin asigurarea, pe 
de o parte, a formarii continue si, pe de alta parte, a serviciilor de orientare profesionala. 

 
 
Masura DES 2.2 – Masuri active de reducere a somajului 
Aceasta masura vizeaza reducerea somajului prin implementarea de masuri active in acest 
sens (burse ale locurilor de munca, programe de tip practica, etc) 
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2.4 Dezvoltarea serviciilor publice, premisa a unei vieti de calitate - DSP 
 

DSP1: Intarirea capacitatii institutionale a administratiei publice locale 

Sunt vizate proiecte care sa sporeasca eficienta administratiei publice locale si a 
comunicarii acesteia cu cetatenii 
 

DSP2: Dezvoltarea serviciilor in domeniul sanatatii 

Acest obiectiv specific vizeaza diversificarea si imbunatatirea gamei de servicii de sanatate. 
 

 

DSP3: Dezvoltarea durabila si eficienta a invatamantului 

 
Masura DSP 3.1 – Dezvoltarea eficienta a educatiei formale  
Sunt vizate acele proiecte care contribuie la dezvoltarea eficienta, pe termen lung, a 
educatiei formale, ca o garantie a cresterii calitatii vietii generatiilor urmatoare. 
 
Masura DSP 3.2 – Masuri active si continue de sprijinire a invatamantului 
Aceasta masura promoveaza proiectele ce asigura o dezvoltare sustenabila a 
invatamantului.  
 

DSP 4: Siguranta cetateanului  

Alaturi de serviciile publice de calitate, aspectele legate de siguranta cetateanului 
(infractionalitatea redusa, siguranta rutiera, etc) sunt importante pentru atractivitatea 
statiunii. 
 

DSP 5: Asistenta sociala – sprijin pentru categoriile defavorizate 

Sunt luate in calcul proiecte menite sa creasca gama de servicii sociale furnizate precum si 
sa relanseze incluziunea sociala a categoriilor defavorizate. 
 
 

2.5 Relansarea vietii culturale si dezvoltarea activitatilor de agrement la 
standarde europene - CAE 

 

CAE1: Sprijinirea si incurajarea investitiilor in infrastructura culturala, reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu 

Orasul detine o serie de obiective de patrimoniu care constituie puncte de atractie pentru 
turisti astfel incat reabilitarea acestora, precum si investitiile in infrastructura culturala, 
constituie un aspect important in promovarea turismului local. 
 

CAE2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale 

In cadrul acestui obiectiv se are in vederea gruparea serviciilor culturale intr-o oferta 
integrata, astfel incat sa creasca atractivitatea si promovarea acestora, atat pentru localnici 
cat si pentru turisti 
 
 

CAE3: Dezvoltarea si diversificarea activitatilor de agrement 

Este vizata diversificarea gamei de activitati de agrement pusa la dispozitia turistilor.  
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3 Proiecte prioritare (2011-2015) 
 
Cu ajutorul partenerilor de dialog au fost identificate cele mai importante proiect, ce sunt 
cuprinse intr-o lista scurta de proiecte prioritare, pe care comunitatea ar trebui sa le 
adreseze in perioada imediat urmatoare. Astfel, au fost luate in considerare pentru perioada 
2011-2015, prioritatile unor domenii importante – turismul, infrastructura edilitara si de 
mediu, economia, cultura si, nu in ultimul rand, asistenta sociala. 

 
Obiectivul strategic: Dezvoltarea unui turism competitiv la nivel european (TCE) 

 
 

TCE1: Diversificarea serviciilor turistice si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora 

  
Masura TCE 1.1 – Elaborarea unui brand turistic unitar si integrat, incluzand toate 

tipurile de turism, competitiv la nivel european – Aceasta masura este axata pe 
realizarea unui cadru institutional de coordonare si promovare a turismului, asigurarea 
promovarii si expunerii la nivel national si european, diversificarea infrastructurii turistice si a 
serviciilor turistice  
 
Proiecte: 
P1 

Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea 
Busteni – proiect contractat 

Problema critica  Axata in special pe sporturile de iarna, Statiunea Busteni se 
confrunta cu lipsa mijloacelor de agrement pentru acei turisti care nu 
sunt practicantii acestor sporturi  

Solutie  Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de agrement 

Componente ale 
proiectului  

  Amfiteatrul in aer liber 

 Expozitie permanenta a  Rezervatiei naturale Parcul Natural 
Bucegi si mini gradina botanica 

 Centru sportiv multifunctional 

 Loc de joaca pentru copii 

 Pavilion muzical si amenajare peisagistica 

 Parc contemplativ 

 Parc in padurea de pini 

 Parcul central Busteni 

 Centru polivalent pentru evenimente cultural sportive 

 Reabiltare strada Alpinistilor 

 Instalatie de iluminat Partia Kalinderu 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare 15.197,393 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

POR axa 5 DMI 5.2 

Durata 32 luni 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 

 
P2 

Revigorarea turismului in zona Busteni prin promovarea resurselor naturale si 
antropice locale – proiect in evaluare 

Problema critica  Nivelul redus al ofertei turistice si al gradului de promovare a 
resurselor locale 

Solutie  Revigorarea turismului prin derularea de proiecte de promovare a 
resurselor locale 
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Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Programe de informare si constientizare asupra resurselor locale: 
cadrul natural deosebit, monumentele naturale din zona, elemente 
inedite ale reliefului, florei, faunei, etc. 

Parteneri PO Busteni 

Valoare estimativa 998,944 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

POR Axa prioritara 3, DMI 5.3 

Durata 2 ani  

Perioada de 
implementare 

2012-2013 

 
P3 

Elaborarea unui brand turistic si a unei oferte turistice integrate, la nivelul intregului 
oras, incluzand toate formele de turism 

Problema critica In prezent, una dintre problemele cu care se confrunta Statiunea 
Busteni, este gradul redus de retentie a turistilor, corelat cu lipsa de 
promovare a obiectivelor locale si cu practicarea turismului la negru 
in casele particulare de vacanta 

Solutie In oras exista suficiente structuri de primire turistica si elementele 
esentiale practicarii mai multor forme de turism. Proiectul isi propune 
transformarea orasului Busteni intr-o “poveste” – o oferta turistica 
integrata in care fiecare componenta are legatura cu cealalta si ofera 
oricarei categorii de persoane elemente care sa-i atraga pentru 
petrecerea concediului aici. 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Stabilirea de parteneriate care sa includa Primaria, obiectivele 
turistice, structurile de primire turistica, unitatile de alimentatie 
publica, Centrul Cultural, salile de sport etc – vizand acordarea 
de reduceri comune unor pachete integrate de oferte turistice – 
pachete ce urmeaza a fi disponibile in cadrul centrului de 
informare turistica precum si in cadrul structurilor de primire 
turistic 

 Elaborarea, in parteneriat, a unor trasee de transport in comun, 
flexibile, care sa atinga toate obiectivele si, pe baza unor audio-
ghiduri sau a altor mijloace de informare, sa furnizeze informatiile 
necesare accesarii oricarui obiectiv din oras. In acest mod sunt 
acoperite 2 nevoi: necesitatea unei retele de transport in comun 
in interiorul orasului si necesitatea asigurarii unor trasee de 
vizitare pentru turisti 

 Elaborarea unui audioghid in conformitate cu traseele stabilite 
pentru aceste bus-uri turistice, care sa ofere informati complete 
despre oras – incluzand date si detalii istorice ale zonelor 
traversate, aspecte inedite, detalii privind posibilitatile de 
agrement ale fiecarei zone traversate si, nu in ultimul rand, 
curiozitati/recorduri/aspecte specifice zonei 

 Instituirea unui sistem bazat pe card de reducere, disponibil atat 
in centrele de informare turistica, cat si in cadrul structurilor de 
cazare, care sa ofere posesorului reduceri  

 Corelarea evenimentelor  

 Realizarea unui calendar de evenimente locale si regionale si 
corelarea acestuia cu reduceri si facilitati suplimentare oferite 
turistilor in acea perioada  

Parteneri  PO Busteni 
Agenti economici din domeniul ospitalitatii 
Casa de cultura, alte obiective culturale, istorice si ecumenice 

Valoare estimativa 500.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 
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Durata 3 ani  

Perioada de 
implementare 

2012-2014 

 
 
Masura TCE 1.2 – Imbunatatirea standardelor de calitate a ofertelor turistice 
Aceasta masura vizeaza diversificarea si ridicarea nivelului calitativ al ofertei turistice 
existete. Desi in prezent orasul detine structuri de primire turistica in numar destul de mare, 
acestea sunt eterogene ca si calitate.   
 
P4 

Sprijinirea organizarii de programe de formare continua a personalului din turism, 
pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 

Problema critica  Una dintre cele mai importante dimensiuni ale ofertei turistice o 
constituie gradul de pregatire al personalului din domeniu si calitatea 
serviciilor furnizate de acestia. Personalul din turism, chiar daca 
detine o pregatire teoretica adecvata, de cele mai multe ori nu 
contribuie la furnizarea unor servicii de caliate  

Solutie  Infiintarea de centre de formare a personalului din turism si 
stabilirea e parteneriate in vederea atragerii expertizei adecvate de 
la nivel national si international 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

   Infiintarea in parteneriat public privat a unui centru de formare 
continua in domeniul turismului axata pe instruire practica 

 Atragerea, de la nivel national sau international, de expertiza inalt 
calificata – practicieni de exceptie in domeniul ospitalitatii -  si 
demararea de programe de invatare practica in vederea 
perfectionarii personalului din turism si asimilarii de bune practici 

Parteneri   PO Busteni 
Agenti economici din domeniul turismului 
Structuri asociative din domeniul turismului 

Valoare estimativa 500.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 

Durata  2 ani 

Perioada de 
implementare 

2013-2014 

 
 P5 

Sprijin acordat agenţilor economici din turism pentru obţinerea clasificărilor în 
conformitate cu standardele naţionale şi europene (inclusiv implementarea 
sistemelor de management al calitatii ) si asistenta post implementare 

Problema critica  Exista o discordanta intre nivelul de clasificare al structurilor de 
primire turistica si unitatilor de alimentatie publica si nivelul real de 
calitate al acestora 

Solutie  Sprijinirea agentilor economici in corelarea clasificarilor detinute cu 
nivelul de calitate al serviciilor si in implementarea sistemelor de 
management al calitatii 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Infiintarea unui birou de consultanta care sa ofere asistenta gratuita 
agentilor economici din domeniul turismului in domeniul clasificarilor 
si atestarilor specifice 

Parteneri   PO Busteni 
Structuri asociative din domeniul turismului 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 

Durata  2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 
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P6 

Acordarea de facilitati agentilor economici din domeniul turismului atat la infiintare 
cat si pe parcursul activitatii 

Problema critica  Turismul constituie principalul pilon de dezvoltare a localitatii si 
trebuie sa fie si o solutie de crestere a nivelului de trai pentru 
locuitori. In prezent, orasul se confrunta cu un nivel ridicat al 
somajului si un nivel scazut al veniturilor. 

Solutie  Sprijinirea agentilor economici din domeniul turismului in functie de 
efectele produse in reducerea somajului.  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Acordarea de facilitati la infiintare pentru firmele locale cu 
activitate in domeniul ospitalitatii (turism, alimentatie publica) 

 Acordarea de facilitati suplimentare in functie de numarul de 
persoane (localnici) angajate 

 Acordarea de facilitati suplimentare la angajarea de someri sau 
proaspeti absolventi (localnici)  

Parteneri   PO Busteni 
 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 

Durata  2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 

TCE2: Imbunatatirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice 

 
Masura TCE 2.1 – Imbunatatirea infrastructurii de acces aferente obiectivelor turistice 
 
P7 

 Reabilitarea si modernizarea cailor de acces (rutier si pietonal) catre obiectivele 
turistice de interes din oras si din apropierea orasului 

Problema critica  In prezent, in orasul Busteni si in proximitatea acestuia se afla multe 
obiective de interes turistic, a caror exploatare este ingreunata de 
dificultatea accesului (ex: accesul rutier spre platou este in acest 
moment practicabil doar pentru masini de teren)  

Solutie  Prin reabilitarea si modernizarea cailor de acces, atat rutier cat si 
pietonal, catre aceste obiective, va creste atractivitatea statiunii, 
precum si retentia turistilor.  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Modernizarea cailor de acces rutier catre obiectivele turistice 

 Amenajarea de cai de acces pietonale acolo unde 
amplasamentul si specificul zonei permite acest lucru 

 Amenajarea de parcari care sa preia cu succes aglomeratia din 
zona obiectivelor de interes turistic 

 Extinderea si modernizarea retelei de iluminat de panorama 
(ornamental) in zonele cu obiective turistice unde nu exista sau 
este deficitar.  

Parteneri  PO Busteni 
Consiliul Judetean Prahova 

Valoare estimativa  Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Programul Operational Regional – Axa prioritara 5 
Alte surse atrase 

Durata 2  ani  

Perioada de 
implementare 

2013-2014 
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Masura TCE 2.2 – Imbunatatirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice 
 
P8 

 Asigurarea conditiilor de protectie a mediului in arealele turistice prin amplasarea 
unui numar suficient de banci, pubele, toalete publice, alte obiecte de mobilier urban  

Problema critica Zonele de agrement si/sau de drumetie de pe raza orasului sunt in 
general expuse poluarii generate de turisti (deseuri de toate tipurile 
lasate pe jos intr-un mod dezorganizat, campari ilegale in special la 
sfarsit e saptamana, etc)  

Solutie  Dotarea acestor zone cu  echipamentele minime necesare asigurarii 
conditiilor de protectie a mediului  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Amplasarea unui numar suficient de pubele pentru deseuri, de 
preferinta destinate colectarii selective 

 Echiparea zonelor de campare – si nu numai – cu toalete 
ecologice 

 Echiparea zonelor de campare cu obiecte de mobilier urban 
specific  

Parteneri  PO Busteni 
Structuri asociative din domeniul turismului si protectiei mediului 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 

Durata 1  an 

Perioada de 
implementare 

2012 

 
P9 

Masuri active integrate pentru constientizarea populatiei si turistilor privind 
necesitatea protectiei mediului si reducerea poluarii  

Problema critica Cantitatea suficient de mare de deseuri ce ramane, de regula, in 
urma turistilor constituie o problema generata nu numai de lipsa 
dotarilor necesare ci si de lipsa unei mentalitati adecvate. 

Solutie  Implementarea de masuri active menite sa constientizeze populatia 
si turistii privind necesitatea mentinerii curateniei si necesitatea 
protectiei mediului 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Derularea unor campanii de informare si constientizare privind 
necesitatea pastrarii conditiilor naturale  

 Amplasarea, la principalele obiective turistice si zone de interes 
turistic – in special cele aflate in aer liber, locuri de campare, 
locuri de practicarea a sporturilor, etc – a unor sisteme video de 
supraveghere 

 Amplasarea de panouri de avertizare prinvind sanctionarea 
contravenientilor si inasprirea sanctiunilor specifice.  

 Derularea de colaborari cu ong-urile de profil pentru organizarea 
de actiuni de curatare a parcurilor si zonelor naturale, prin 
voluntariat in randul cetatenilor si implicarea unitatilor de 
invatamant.   

Parteneri  PO Busteni 
ONG-uri din domeniul protectiei mediului 
Unitatile de invatamant 

Valoarea estimata 300 – 400 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 

Durata 2  ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2012 
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TCE3: Diversificarea si imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor 

 
P10 

Sprijinirea investitiilor in infrastructura sportiva, in special dedicata unor activitati 
inexistente inca pe teritoriul orasului  

Problema critica  Lipsa posibilitatilor de agrement  

Solutie  Diversificarea activitatilor sportive ce pot fi practicate la nivelul 
orasului 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Teren de tenis acoperit 

 Piscina acoperita 

 Patinoar 

Parteneri   PO Busteni 
Cluburi sportive 
Agenti economici 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
P11 

Activitati si investitii pregatitoare in vederea organizarii Festivalului Olimpic al 
Tineretului European 2013 

Problema critica  In anul 2013 orasul Busteni, va organiza, alaturi de alte statiuni de 
pe Valea Prahovei, Festivalul Olimpic al Tineretului European, prilej 
cu care se va inregistra o crestere semnificativa atat a traficului cat si 
a numarului de turisti in statiune  

Solutie  Organizarea de evenimente pregatitoare si realizarea investitiilor 
necesare in infrastuctura sportiva  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Realizarea unor studii estimative cu privire la indatoririle exacte 
ale Orasului Busteni, in vederea identificarii aspectelor care ar 
putea afecta buna organizare  

 Realizarea investitiilor necesare in infrastructura sportiva  

Parteneri   PO Busteni 
Cluburi sportive 
Agenti economici 
Primariile din localitate co-organizatoare 

Valoare estimativa 300-400 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul Local 
Bugetul Central 
Alte surse atrase 

Durata 3 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 

 
 
Obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii - sociala, edilitara si de mediu - IEM 

 

IEM1: Organizare spatiala, inventariere urbana, fond construit 

 
Masura IEM 1.1 – Inventarierea fondului construit 
 
Aceasta masura vizeaza actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situatiei tuturor 
terenurilor si spatiilor disponibile in domeniul public si in domeniul privat, atat pentru zona 
urbana cat si pentru cea periurbana.  
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P12 

 Actualizarea planului urbanistic general – actualizare in conformitate cu situatia 
prezenta – proiect in curs 

Problema critica  Planul urbanistic actual (in vigoare) este depasit si este extrem de 
necesara o revizuire si reactualizare a acestuia 

Solutie  Realizarea noului plan urbanistic general 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Studii de circulatie 

 Studii peisagistice 

 Studii istorice 

 Studii geo 

Parteneri   PO Busteni 

Valoare  50.000 lei 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 

Durata 1 an 

Perioada de 
implementare 

2011 

 
 
P14 

Construirea de locuinte sociale si pentru inchiriat si modernizarea celor existente 

 Problema critica In prezent, fondul de locuinte de inchiriat aflat la dispozitia Primariei 
este foarte redus ceea ce scade atractivitatea orasului pentru 
persoanele venite din alte localitati. In plus, exista o serie de locuinte 
improprii, chiar in zonele de acces pentru turisti, fapt ce deterioreaza 
grav imaginea localitatii 

Solutie Refacerea fondului de locuinte de inchiriat prin construirea de noi 
locuinte, marirea fondului de locuinte sociale 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

   Construirea de blocuri de locuinte noi destinate exclusiv 
inchirierii catre persoane care nu detin o locuinta in proprietate 

 Modernizarea locuintelor existente spre a fi oferite cu chirie 

 Construirea de locuinte sociale si modernizarea celor existente, 
destinate categoriilor sociale defavorizate, astfel incat sa poate fi 
desfiintate locuintele improprii din toate zonele orasului 

Parteneri   PO Busteni 

Oportunitati de 
finantare 

 Bugetul local 
ANL 

Durata  2 ani 

Perioada de 
implementare 

 2014-2015 

 
Masura IEM 1.2 – Spatii comerciale si publice 
 
P15 

Impunerea unei imagini unitare a constructiilor noi cu destinatia de locuinte,  din 
punct de vedere al stilului arhitectonic 

 Problema critica Una dintre problemele cu care se confrunta in prezent orasul este 
lipsa unei imagini unitare a cladirilor de locuit. 

Solutie Identificarea unui stil arhitectonic unitar pentru cladirile cu destinatie 
de locuinte 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

  Realizarea unui studiu de specialitate in vederea adoptarii unui 
stil arhitectonic unitar pentru cladirile cu destinatie de locuinte, in 
conformitate cu specificul zonei, traditia, peisajul, etc. 

 Adoptarea de regulamente urbanistice in vederea respectarii 
stilului arhitectonic stabilit 
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Parteneri   PO Busteni 

Valoare estimativa 200-300 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

 Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

 2013-2015 

 
 
P16 

Impunerea unei imagini unitare, din punct de vedere arhitectornic, pentru 
constructiile noi cu destinatia de spatii comerciale, publice, unitati turistice, etc 

 Problema critica Una dintre problemele cu care se confrunta in prezent orasul este 
atat lipsa unei imagini unitare a cladirilor cu destinatie publica sau 
comerciala, dar si o deteriorare a aspectului general ca urmare a 
unor spatii comerciale improvizate, cu amplasamente nepotrivite 

Solutie Identificarea unui stil arhitectonic unitar pentru cladirile comerciale, 
publice, unitati turistice, etc 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

   Realizarea unui studiu de specialitate in vederea adoptarii unui 
stil arhitectonic unitar pentru cladirile cu alta destinatie decat cea 
de locuit, in conformitate cu specificul zonei, traditia, peisajul 
(inclusiv adoptarea unei imagini unitare pentru manifestarile cu 
caracter sezonier – casute si gherete cu acelasi specific, in 
aceeasi tonalitate de culori, etc). 

 Adoptarea de regulamente urbanistice in vederea respectarii 
stilului arhitectonic stabilit 

 Adoptarea unui design unitar al mobilierului urban si al tuturor 
formelor de publicitate stradala 

Parteneri   PO Busteni 

Oportunitati de 
finantare 

 Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

 2013-2015 

 
 

IEM2: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de drumuri 

 
Masura IEM 2.1 – Modernizarea infrastructurii stradale si a spatiilor pietonale 
 
P17 

Realizarea unei sosele de centura (ruta ocolitoare) care sa preia traficul din zonele 
centrale catre inelul exterior  

 Problema critica In prezent, drumul national DN1 tranziteaza centrul orasului Busteni 
ceea ce provoaca o serie de inconveniente legate de poluare cu 
pulberi, poluare fonica, aglomeratie, aspect inestetic, etc 

Solutie Realizarea unei sosele de centura – ruta ocolitoare – care sa preia 
traficul din zonele centrale catre inelul exterior 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

   Realizarea soselei de centura  

 Realizarea infrastructurii aferente 

Parteneri   PO Busteni 

Valoare estimativa 2 mil RON / Km  

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POR Axa prioritara 2  

Durata  2 ani 
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Perioada de 
implementare 

 2014-2015 

 
P18 

Modernizarea străzilor şi a benzilor pentru pietoni, reparare trotuare şi accese 
pietonale, inclusiv piste de biciclisti si facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Problema critica Reteaua stradala a orasului este ne-modernizata si improprie 
statutului de statiune turistica de interes national 

Solutie Modernizarea intregii retele stradale cu toate spatiile auxiliare 
aferente  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Modernizarea cailor rutiere cu largirea acestora acolo unde este 
posibil 

 Realizarea de trotuare si spatii pietonale  

 Trasarea pistelor pentru biciclisti 

 Realizarea de facilitati pentru persoanele cu diazbilitati 

Parteneri   PO Busteni 

Valoare estimativa 1 mil RON / Km  

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POR Axa prioritara 2  

Durata  2 ani 

Perioada de 
implementare 

 2014-2015 

 
Masura IEM 2.2 – Modernizarea iluminatului public  
 
P19 

Extinderea si modernizarea retelei de iluminat stradal si realizarea iluminatului 
ornamental de ocazie 

Problema critica Iluminatul public este, in acest moment, optim realizat doar in zona 
centrala a orasului 

Solutie Extinderea si modernizarea retelei de iluminat stradal de toate 
tipurile  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Extinderea retelei de iluminat stradal in toate cartierele si pe toate 
strazile – eventual cu identificarea unor solutii de alimentare cu 
energie verde (panouri solare, micro-hidrocentrale, etc) 

 Modernizarea retelei existente, inlocuirea corpurilor de iluminat 
din oras  

 Realizarea unui iluminat ornamental de ocazie (sarbatori 
religioase, sarbatori locale, festivaluri) si cointeresarea cetatenilor 
si agentilor economici pentru adoptarea unui stil ornamental 
unitar  

Parteneri   PO Busteni 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase  

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

 2013-2015 

 
 

IEM3: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu 

 
 
P20 

Extinderea si reabilitarea sistemului de apa-apa uzata inclusiv statie de epurare – 
proiect in curs 

Problema critica Lipsa unei statii de epurare 
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Solutie Extinderea si modernizarea retelei de iluminat stradal de toate 
tipurile  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Realizarea unui proiect la nivel judetean – investitii majore in 
sistemul de apa-canal pentru mai multe localitati, inclusiv statie de 
epurare pentru orasului Busteni  

Parteneri   PO Busteni 
Alte Primarii din zona 

Valoare estimata 8.023.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POS mediu  

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2012 

 
 
P21 

Implementarea unor masuri active de protectia mediului vizand constientizarea 
populatiei si agentilor economici asupra depozitarii ilegale a deseurilor  

Problema critica Depozitarea improprie a deseurilor, in special a celor menajere, ceea 
ce duce la deterioarea aspectului general al statiunii 

Solutie Derularea unor campanii de constientizare a populatiei asupra 
necesitatii mentinerii curateniei  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Campanii de constientizare si informare asupra normelor de 
protectia mediului 

 Inasprirea masurilor corective impotriva depozitarii ilegale a 
deseurilor 

 Amplasarea unui numar suficient de containere si pubele in 
zonele comerciale si de locuit  

Parteneri   PO Busteni 
Ong-uri in domeniul protectiei mediului 

Valoare estimata 300.000 euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2012-2013 

 
 

IEM4: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale – sanatate, invatamant,  
asistenta sociala 

 
Masura IEM 4.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sanatate 
 
P22 

 Construirea unui spital multidisciplinar si a unei maternitati 

Problema critica  In prezent, orasul Busteni se confrunta cu lipsa asistentei medicale 
de specialitate, o gama de servicii necesara nu doar populatiei, ci si 
turistilor – fapt ce scade atractivitatea statiunii 

Solutie  Construirea unui spital multidisciplinar si a unei maternitati 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Construirea unui spital multidisciplinar dotat corespunzator 

 Construirea unei maternitati 

Parteneri   PO Busteni 
Ministerul sanatatii 
Alti parteneri privati 

Valoare estimata urmeaza a se stabili  
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Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2012-2013 

 
 
P23 

Infiintarea unui centru multifunctional de asistenta sociala  

Problema critica In prezent orasul Busteni se confrunta cu existenta unui numar 
destul de ridicat de persoane cu venituri mici. Totodata, exista 
probleme sociale care se manifesta in toate localitatile din tara – 
legate de persoane aflate in dificultate, violenta casnica, batrani aflati 
in izolare sociala la domiciliu, etc 

Solutie  Construirea unui centru de servicii sociale multidisciplinare  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Construirea unui centru multifunctional de servicii sociale care sa 
cuprinda: 

o Centru de zi pentru copii, inclusiv cei aflati in situatii 
de risc social 

o Centru de zi pentru persoane varstnice 
o Adapost de noapte pentru persoane fara locuinta 
o Centru de tip respiro pentru persoanele cu handicap 

adulte 
o Centru de criza pentru victimele violentei domestice 
o Centru medical pe baza de voluntariat pentru 

persoanele din categoriile defavorizate 

Parteneri  PO Busteni 
ONG-uri din domeniul asistentei sciale 
Consiliul Judetean Prahova 
Alti parteneri privati 

Valoare estimata 300 000 Euro  

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POR Axa prioritara 3 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2012-2013 

 
 
Masura IEM 4.2 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de invatamant 
 
P24 

Continuarea modernizarii si intretinerii la standarde ridicate a retelei de invatamant 
din oras, inclusiv construirea unor crese  

Problema critica  Reteaua de invatamant, in orasul Busteni, este una bine pusa la 
punct, cu toate dotarile necesare. In aceste conditii, pe viitor este 
importanta mentinerea acestei retele la standarde optime de calitate. 
O problema critica o constituie inexistenta unei crese pentru copiii 
care nu au ajuns inca la varsta gradinitei 

Solutie  Continuarea investitiilor in reteaua de invatamant si construirea unei 
crese si a unui centru after-school  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Continuarea modernizarii retelei de invatamant 

 Construirea unei crese pentru copiii sub 3 ani 

 Construirea sau amenajarea intr-un spatiu deja existent a unui 
centru after school  

Parteneri  PO Busteni 
Ministerul invatamantului 
Alti parteneri privati 
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Valoare estimata urmeaza a se stabili  

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 
Obiective strategic: Dezvoltarea durabila a economiei si reducerea somajului - DES 
 

DES1: Dezvoltarea initiativei private si a investitiilor  

 
Masura DES 1.1 – Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor 
 
P25 

Asistenta si sprijin pentru intreprinzatorii locali  

Problema critica Dezvoltarea activitatii economice este o premisa esentiala pentru 
dezvoltarea unei localitati 

Solutie  Infiintarea unui centru multifunctional de asistenta pentru afaceri  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Infiintarea unui centru de asistenta pentru afaceri care sa includa: 
o Centru de consultanta gratuita pentru intreprinzatori in 

vederea demararii de noi activitati sau finantarea celor 
existente 

o Incubator de afaceri  
o Birou de consultanta in domeniul calitatii pentru 

constientizarea asupra necesitatii implementarii 
sistemelor de management al calitatii si acordarea de 
consultant in vederea implementarii acestora 

 Realizarea de sondaje periodice pentru evaluarea atitudinii si 
nevoilor micilor interprinzatori 

 Realizarea de campanii de constientizare si informare privind 
oportunitatile economice locale 

 Acordarea de facilitati fiscale la infiintarea de firme noi in 
ramurile de activitate deficitare la nivel local 

 Organizarea de targuri si expozitii pentru cresterea vizibilitatii 
producatorilor locali (cu accent pe produsele cu specific local) 
si atragerea de noi investitii in zona 

Valoare estimata 300-400 mii euro 

Parteneri  PO Busteni 
Firme la nivel local 
Ong-uri din domeniu 
Alti parteneri privati 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 
P26 

Realizarea unor studii si analize in vederea identificarii activitatilor economice 
prietenoase mediului ce ar fi oportune la nivel local   

Problema critica In contextul actual, se pune un accent tot mai mare pe conservarea 
mediului natural si desfasurarea unor activitati cu impact cat mai mic 
asupra mediului. Pentru mentinerea caracteristicilor ce o recomanda 
ca statiune turistica, Orasul Busteni trebuie sa promoveze cu 
precadere acest tip de activitati economice, petnru a-si asigura o 
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dezvoltare durabila pe termen lung 

Solutie  Pentru mentinerea caracteristicilor ce o recomanda ca statiune 
turistica, Orasul Busteni trebuie sa promoveze cu precadere acest tip 
de activitati economice, petnru a-si asigura o dezvoltare durabila pe 
termen lung 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Realizarea de studii privind conditiile naturale vs obtinerea de 
energie verde 

 Realizarea de studii de oportunitate pentru stabilirea activitatilor 
economice prietenoase mediului ce vor fi sprijinite pe termen 
mediu si lung 

Parteneri  PO Busteni 
ONG-uri din domeniul economic si al protectie mediului 
Alti parteneri privati 

Valoare estimativa 200-300 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 
Masura DES 1.2 – Sprijinirea cresterii economice la nivel local  
 
P27 

Asistenta si sprijin pentru infiintarea de mici unitati de procesare a produselor 
zootehnice  si a unei piete de desfacere 

Problema critica La nivelul orasului exista o traditie in practicarea pasunatului alpin 
insa nu exista  o piata de desfacere 

Solutie  Infiintare de fabrici de procesare si piete de desfacere 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Infiintarea unor mici unitati de procesare carne si lapte 

 Infiintarea unei piete de desfacere a produselor traditionale care  
va atrage si turistii (poate fi inclusa in circuitul turistic) prin specificul 
bio al produselor, dar si producatorii din localitatile vecine 

Parteneri  PO Busteni 
Producatorii locali 
Alti parteneri privati 

Valoare estimativa 300 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 
DES2: Reducerea somajului 
 
Masura DES 2.1 – Formare continua si reorientare profesionala 
 
P28 

Infiintarea unui Centru de Consultanta pentru formare continua   

Problema critica Unul dintre factorii ce contribuie la cresterea somajului este 
incapacitatea somerilor de a se adapta la cerintele pietei muncii 

Solutie  Formare continua de-a lungul vietii si re-orientare profesionala 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Organizarea de cursuri de formare antreprenoriala 

 Acordarea de consiliere gratuita in vederea re-orientarii 
profesionale a somerilor 
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 Organizare de cursuri de formare pe domenii, in functie de 
nevoile specifice ale pietei muncii  

Parteneri  PO Busteni 
ONG-uri de specialitate 
Firme de consultanta 
Alti parteneri privati 

Valoare estimativa 300 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POS DRU 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2019 

 
 
P29 

Corelarea cererii cu oferta pe piata muncii  

Problema critica In prezent, la nivel national, exista o accentuata discordanta intre 
necesarul de resurse umane specializate din piata muncii si 
programa scolara a unitatilor de invatamant. 

Solutie  Corelarea ofertei educationale cu cererea pe piata muncii 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Stabilirea de parteneriate cu unitatile de invatamant  si 
inspectoratul scolar judetean 

 Realizarea de studii pentru determinare cererii existente pe piata 
muncii 

 Modificarea programei scolare in conformitate cu necestatile din 
piata astfel incat sistemul de invatamant sa fie in masura sa 
furnizeze exact acele meserii de care este nevoi 

Parteneri  PO Busteni 
Inspectoratul scolar judetean Prahova 
Agenti economici din localitate 
ONG-uri de specialitate 
Alti parteneri privati 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2015-2020 

 
 
Masura DES 2.2 – Masuri active de reducere a somajului 
 
P30 

Organizarea de burse ale locurilor de munca 

Problema critica Nivelul ridicat al somajului 

Solutie  Facilitarea intalnirii cererii cu oferta pe piata muncii 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Organizarea periodica de burse ale locurilor de munca 

 Acordarea de consultanta gratuita de orientare-reorientare 
profesionala  

Parteneri  PO Busteni 
ONG-uri de specialitate 
Alti parteneri privati 

Valoare estimativa 100 mii Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 5 ani 

Perioada de 2014-2019 



Document  în varianta de lucru martie 2011   Pagina | 24  

implementare 

 
P31 

Organizarea de programe de tip Practica 

Problema critica Nivelul ridicat al somajului, gradul redus de retentie a tinerilor dupa 
absolvirea liceului/facultatii 

Solutie  Prin organizarea de programe de tip „Practica” elevii si absolventii 
se vor putea orienta mai usor asupra unui loc de munca in acord cu 
aptitudinile personale. 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Stabilirea de parteneriate intre unitatile de invatamant si agentii 
economici de la nivel loca 

 Organizarea de ore de practica, in diverse unitati ecenomice, 
pentru elevii din clasele terminale 

Parteneri  PO Busteni 
Inspectoratul scolar judetean Prahova 
Agenti economici din localitate 
ONG-uri de specialitate 
Alti parteneri privati 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2012-2016 

 
Obiectiv strategic: Dezvoltarea serviciilor publice, premisa a unei vieti de calitate - 
DSP 
 
DSP1: Intarirea capacitatii institutionale a administratiei publice locale 
 
P32 

Planificarea strategica, parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii Busteni 
– Proiect in curs 

Problema critica Necesitatea implementarii unui plan strategic integrat de dezvoltare 

Solutie Elaborarea strategiei de dezvoltare locala durabila a orasului 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Elaborarea analizei diagnostic si a analizei SWOT 

 Elaborarea directiilor de dezvoltare, a obictivelor generale, 
obiectivelor specifice si a masurilor 

 Stabilirea portofoliului de proiecte prioritare 

 Elaborarea unui ghid de bune practici in planificarea 
strategica 

 Instruiri, seminarii, conferinte, sesiuni de consultare publica 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata 290,020 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
PODCA 

Durata 1 an 

Perioada de 
implementare 

2011 

 
P33 

 Sistem integrat pentru management performant institutional si pentru eficienta 
comunicarii Primariei Orasului Busteni cu cetatenii si mediul de afaceri – Proiect in 
evaluare, a fost respins 

Problema critica  Necesitate unei bune comunicari intre Primarie si comunitatea 
locala 

Solutie  Implementarea de proiecte care sa creasca eficienta comunicarii  
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Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Realizarea de studii si sondaje de opinie in vederea identificarii 
problemelor de comunicare cu mediul de afaceri si cu cetatenii 
Eliminarea barierelor birocratice in comunicarea cu cetatenii si 
mediul de afaceri 
Realizarea unui sistem integrat de proceduri in vederea eficientizarii 
comunicarii in Administratia Publica 
 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata 2.362,326 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
PODCA 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2012 

 
P34 

Formarea continua a functionarilor publici pentru cresterea calitatii si eficientei 
serviciilor oferite  

Problema critica Un nivel ridicat de perfectionare al functionarilor publice constituie 
garantia unor servicii publice de calitate  

Solutie  Participarea la programe de formare in domenii specifice 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Participarea functionarilor publici la programe de formare si 
perfectionare in domenii specifice 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata 200 000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
PODCA 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2016 

 
P35 

Derularea de campanii de informare a cetatenilor proiectele promovate si 
implementate si stimularea acestora in cresterea nivelului de implicare cetateneasca  

Problema critica In urma studiului calitativ efectuat, a rezultat ca o parte dintre 
cetateni, desi admit ca Primaria ii informeaza cu privire la proiectele 
derulate, nu au idee in ce constau aceste proiecte  

Solutie Intensificarea activiatii de informare si consultare publica 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Derularea de campanii periodice de informare privind proiectele 
derulate de primarie si stadiul implementarii acestora, in 
special implementarea strategiei 

 Derularea de campanii de constientizare a cetatenilor asupra 
necesitatii cresterii nivelului de implicare cetateneasca 

 Implicarea cetatenilor in luarea deciziilor la nivel local 

 Derularea de studii si sondaje de opinie periodice pentru 
determinarea asteptarilor si problemelor cetatenilor 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata 100.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
PODCA 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2016 

 

DSP2: Dezvoltarea serviciilor in domeniul sanatatii 
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P36 

Acordarea de facilitati pentru personalul de specialiate care se stabileste si 
profeseaza in oras 

Problema critica Lipsa asistentei medicale de specialitate – la nivelul orasului nu 
exista un spital sau o maternitate 

Solutie Stimularea cadrelor medicale sa se stabileasca si sa profeseze in 
oras 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Acordarea de locuinte cu chirie redusa pentru medicii si alte 
cadre medicale care se stabilesc si profeseaza in oras 

 Acordare de scutiri la plata impozitelor  

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
PODCA 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2016 

 
P37 

Cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate in cadrul institutiilor de invatamant 

Problema critica Primul nivel de asistenta medicala pe care-l primesc copii este cel 
furnizat de dispensarele medicale scolare 

Solutie Infiintarea si dotarea de dispensare scolare in fiecare unitate de 
invatamant 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Infiintarea si dotarea dispensarelor scolare 

 Stimularea cadrelor medicale calificate (medici, asistente 
medicale) sa se stabileasca si sa profeseze in oras 

Parteneri  PO Busteni 
Ministerul Sanatii – Directia Judeteana de Sanatate Publica Prahova 
Inspectoratul Scolar Judetean 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
 P38 

Sprijinirea dezvoltarii serviciilor medicale private 

Problema critica Lipsesc serviciile medicale private 

Solutie Infiintarea de cabinete medicale private, atat pentru populatia 
orasului cat si pentru turisti  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Identificarea de cladiri/spatii in care ar putea fi infiintate cabinete 
medicale sau chiar policlinici private 

 Acordarea de facilitati legate de chirie, plata impozitelor, etc, la 
infiintarea unitatilor medicale private, inclusiv includerea 
acestora in sistemul de reduceri din oferta turistica integrata 

 Stimularea cadrelor medicale calificate (medici, asistente 
medicale) sa se stabileasca si sa profeseze in oras 

Parteneri  PO Busteni 
Ministerul Sanatii – Directia Judeteana de Sanatate Publica Prahova 
Reprezentanti ai mediului de afaceri – in special din domeniul 
turismului 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de Bugetul local 
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finantare Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 

DSP3: Dezvoltarea durabila si eficienta a invatamantului 

 
Masura DSP 3.1 – Dezvoltarea eficienta a educatiei formale  
 
P39 

 O noua sansa pe piata mncii  

Problema critica  Nivelul ridicat al somajului 

Solutie  Organizarea de cursuri de calificare si realificare 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Organizarea de cursuri de re-calificare 
Acordarea de consiliere gratuita somerilor si persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca 

Parteneri   PO Busteni 
AJOFM Prahova 

Valoare estimata  2.083, 976 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

 POS DRU 

Durata 10 luni 

Perioada de 
implementare 

2011 

 
Masura DSP 3.2 – Masuri active si continue de sprijinire a invatamantului 
 
P40 

Plan de masuri pe termen mediu si lung pentru asigurarea calitatii educatiei formale 

Problema critica In acest domeniu, Orasul Busteni se confrunta in prezent cu nici o 
problema critica. Este, insa, important a se asigura, pe termen lung, 
calitatea invatamantului si educatiei formale, pentru bunastarea 
generatiilor viitoare 

Solutie Elaborarea si implementarea unui plan concret de masuri de sprijin a 
invatamantului  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Initierea de programe de informare si constientizare a parintilor si 
familiei asupra rolului acestora in procesul de invatamant si in 
derularea activitatilor curriculare 

 Infiintarea unui centru de consilierea pentru parinti sau familiei 
pentru rezolvarea problemelor scolarului 

 Initiarea de programe de consiliere profesionala si orientare 
profesionala in scoli 

 Infiintarea unui centru de consiliere psihopedagogica ce va 
deservi toate unitatile de invatamant 

Parteneri  PO Busteni 
Unitatile de invatamant din oras 
Inspectoratul scolar judetean 
ONG-uri din domeniul educatiei 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
P41 
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Acordarea de facilitati cadrelor didactice care se stabilesc in oras 

Problema critica Necesitatea mentinerii invatamantului din oras la cele mai bune 
standarde, pe termen lung  

Solutie Aplicarea unor masuri active de sprijinire a invatamantului  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Acordarea reduceri la chiria locuintelor pentru cadrele didactice 
care profeseaza in oras 

 Sprijinirea cadrelor didactice in a urma progame de perfectionare 
si reciclare  

Parteneri  PO Busteni 
Unitatile de invatamant din oras 
Inspectoratul scolar judetean 
ONG-uri din domeniul educatiei 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 

DSP 4: Siguranta cetateanului  

 
P42 

Instalarea de sisteme de supraveghere video pe toate arterele si intersectiile din 
oras 

Problema critica Necesitatea mentinerii unui mediu sigur si stabil pentru toti cetatenii 
si toti vizitatorii orasului  

Solutie Monitorizare video pe toate arterele si toate intersectiile din oras  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Instalare de camere de luat vederi pentru monitorizarea  
infractiunilor si contraventiilor 

Parteneri  PO Busteni 
Politia Busteni 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 

 
P43 

Informare si constientizare privind conduita cetateneasca 

Problema critica Necesitatea educarii spiritului cetatenesc inca de pe bancile scolii 

Solutie Programe de informare si constientizare in scoli 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Derularea de programe d informare si constientizare in unitatile de 
invatamant scolar si prescolar privind conduita general ceateneasca: 
educatia rutiera, normele elementare de siguranta, solidaritatea 
sociala cu persoanele aflate in pericol imediat, etc 

Parteneri  PO Busteni 
Inspectoratul Scolar Judetean Prahova 
Politia Busteni 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2014-2015 
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DSP 5: Asistenta sociala – sprijin pentru categoriile defavorizate 

 
P44 

Diversificarea si imbunatatirea gamei de servicii sociale furnizate 

Problema critica Necesitatea cresterii calitatii serviciilor sociale si a incluziunii sociale 

Solutie Programe active de servicii sociale 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Realizarea de baze de date cu beneficiarii si furnizorii de servicii 
sociale, institutiile si organismele implicate in furnizarea de 
servicii sociale 

 Promovarea voluntariatului in domeniul asistentei sociale si 
acordarea de facilitati fiscale persoanelor care desfasoara 
activitati de voluntariat 

 Realizarea, in parteneriat public privat, de programe de 
informarea si constientizare asupra categoriilor defavorizate  
si a modului in care acestea pot fi sprijinite 

 Continuarea programelor de diminuare a riscului de excluziune 
sociala a persoanelor varstnice (sarbatorirea persoanelor 
longevive si a cuplurilor varstnice, programe educationale si 
ocupationale pentru persoanele de varsta a treiea, 
dezvoltarea de retele sociale pentru persoanele varstnice, 
etc) 

Parteneri  PO Busteni 
Inspectoratul Scolar Judetean Prahova 
Politia Busteni 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2015 

 
P45 

Infiintarea unei case de batrani  

Problema critica Necesitatea cresterii calitatii serviciilor sociale si a incluziunii sociale 

Solutie Programe active de servicii sociale 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

Identificarea unei cladiri adecvate si infiintare unei case de batrani 
(pentru persoanele varstnice din oras si din zonele apropiate) 

Parteneri  PO Busteni 
Directia de sanatate publica Prahova  
ONG-uri din domeniul asistentei sociale 

Valoare estimata Urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata 5 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2015 

 
 
Obiectiv strategic: Relansarea vietii culturale si dezvoltarea activitatilor de agrement 
la standarde europene - CAE 

 

CAE1: Sprijinirea si incurajarea investitiilor in infrastructura culturala, reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu 
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P46 

Reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni – proiect in curs 

Problema critica In vederea valorificarii patrimoniului cultural, este necesara stoparea 
degradarii acestuia 

Solutie Lucrari de reabilitare 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Reabilitarea Casei de Cultura 

 Reabilitarea Monumentului Ultima Grenada 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata 2.128,409 mii lei 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POR Axa prioritara 5, DMI 5.1 

Durata 2 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2012 

 
P47 

Reabilitarea, pe termen lung, a tuturor obiectivelor de patrimoniu din oras 

Problema critica  Pe termen lung, obiectivele de patrimoniu cultural sunt supuse unui 
proces inevitabil de uzura, fiind necesara mentinerea lor 

Solutie  Lucrari de reabilitare 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Reabilitare Muzeu Cezar Petrescu 

 Reabilitarea Rezervatiei de Arhitectura Industriala si 
Oraseneasca 

 Reabilitarea Bibliotecii Orasenesti 

Parteneri  PO Busteni 

Valoare estimata  urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
POR Axa prioritara 5, DMI 5.1 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

2013-2015 

 
 

CAE2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale 

 
P48  

Plan integrat de promovare a obiectivelor culturale, istorice si ecumenice – 
„Povestile Orasului” 

Problema critica Desi pe raza orasului exista un patrimoniu substantial de obiective 
culturale, istorice si ecumenice, acestea nu sunt suficient de bine 
promovate 

Solutie Implementare, pe termen lung, a unui plan integrat de promovare a 
obiectivelor culturale, istorice si ecumenice  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Organizarea unui concurs de creatie pentru alegerea celor mai 
bune descrieri ale obiectivelor culturale, istorice si ecumenice de 
pe raza orasului si includerea acestor “Povesti ale Orasului” in 
materialele de promovare turistica. 

 Semnalizarea cu indicatoare precise a acestor obiective. 

Parteneri  PO Busteni 
Centrul Cultural Aurel Stroe 
ONG-uri cu activitate in domeniul cultural 

Valoare estimata  urmeaza a se stabili 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  5 ani 
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Perioada de 
implementare 

2011-2015 

 
P49 

Corelarea ofertei de servicii culturale cu oferta de servicii turistice 

Problema critica  Orasul Busteni are o viata culturala reprezentativa care poate 
constitui un punct de atractie a turistilor, cu atat mai mult cu cat 
reprezinta una din variantele complementare practicarii sporturilor 

Solutie Corelarea ofertei de servicii culturale cu oferta de servicii turistice  

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Includerea materialelor de prezentare a manifestarilor culturale in 
oferta turistica, atat la nivel punctual (oferta individuala a 
structurilor de cazare) cat si la nivel de localitate 

 Elaborarea programelor culturale luandu-se in considerare si 
turistii ca grup tinta  

 Incheierea de parteneriate cu alte orase din Europa in vederea 
organizarii unor manifestari culturale comune (Ex: Parteneriat cu 
orasul Mannheim in vederea unui ciclu de reprezentatii cu opera 
lui Aurel Stroe) 

Parteneri  PO Busteni 
Centrul Cultural Aurel Stroe 
Unitati de primire turistica 

Valoare estimata  200.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 

 

CAE3: Dezvoltara si diversificarea activitatilor de agrement 

 
P50 

Organizarea in cadrul Casei de Cultura de cursuri si ateliere practice pentru copii  

Problema critica  Lipsa unei game variate de activitati de agrement, in special pentru 
turisti 

Solutie Organizarea unor activitati speciale, gratuite,  pentru copii, care sa 
constituie un punct de atractie in plus pentru turisti. 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Organizarea unei Academii a copiilor care sa cuprinda : 
o Cursuri de dans 
o Cursuri de actorie 
o Cursuri de balet 
o Ateliere de picrtura 
o Ateliere de modelaj, sculptura 
o Ateliere practice cu teme diferite si scurte aplicatii 

(“Despre bani”, “Cum se fabrica”, etc) 
o Ateliere practice de gatit 
o Mici drumetii de explorare a florei si faunei 

 Alcaturiea si implementarea unui grafic anual al acestor activitati 
care sa tina cont de perioadele de vacante/concedii, anotimp, 
sarbatori religioase si legale, etc.  

Parteneri  PO Busteni 
Centrul Cultural Aurel Stroe 
ONG-uri 
Unitati de primire turistica 

Valoare estimata  500.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 
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Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 
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P51 

Organizarea de targuri periodice de carte  

Problema critica  Lipsa unei game variate de activitati de agrement  

Solutie Organizarea de targuri de carte, cu diferite teme sau cu teme 
generale, cu o anume periodicitate 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Stabilirea de parteneriate cu edituri si autori interesati de 
promovarea cartilor la nivel national 

 Realizarea de campanii de promovare ale acestor manifestari 

 Organizarea de targuri periodice de carte, in aer liber sau indoor, 
in functie de sezon 

 Includerea acestor manifestari in produsul integrat turistic ce 
vizeaza pliant de reduceri   

Parteneri  PO Busteni 
Centrul Cultural Aurel Stroe 
ONG-uri 
Case de editura, tipografii, etc 

Valoare estimata  500.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 

 

 
P52 

Organizarea de targuri de mesteri populari  

Problema critica  Lipsa unei game variate de activitati de agrement  

Solutie Organizarea de targuri ale mesterilor populari din zona si de la nivel 
national 

Componente ale 
proiectului 
(orientativ) 

 Stabilirea de parteneriate cu muzeuri tematice din toata tara si cu 
ong-uri de profil in vederea asigurarii unei participari adecvate 

 Elaborarea, in colaborare cu arhitecti si peisagisti, a unei imagini 
unitare a acestor targuri care sa nu deterioreze peisajul localitatii 

 Organizarea targurilor cu prilejul sarbatorilor religioase/legale: 
standuri cu vanzare, mici ateliere in care sa poate fi vizionat 
modul de productie al diverselor obiecte/produse, manifestari 
artisitice, etc 

Parteneri  PO Busteni 
Centrul Cultural Aurel Stroe 
ONG-uri 
Muzee tematice 
Mesteri populari independenti 

Valoare estimata  1.500.000 Euro 

Oportunitati de 
finantare 

Bugetul local 
Alte surse atrase 

Durata  3 ani 

Perioada de 
implementare 

2011-2013 

 

 


