
PLANUL DE ACTIUNI – STRATEGIA  LOCALA  DEZVOLTARE  DURABILA – com. CRISTIAN, jud. Brasov 

 
1 Energia electrică : trecerea LEA in LES, extindere RED 
2 Broad band – internet, canale TV, telefonie in paralel 

PLANUL DE ACTIUNI – STRATEGIA LOCALA  DE DEZVOLTARE   DURABILA 

direcții strategice - obiective specifice -  măsuri și  sub-măsuri 
 

 

DIRECTIA STRATEGICA 1 –  ECHIPAREA EDILITARA   

 

Resultate estimate : apă potabilă, reducerea poluării prin canalizare, reducerea amprentei 

de carbon, siguranța cetățeanului 

 

Obiective operaționale - intervenții Finanțare  

 

 

 

Obiectiv specific  1.1 

 

UTILITATI 

 

  

M 1.1.1 Extinderea - reabilitarea - modernizarea magistralei de apă  

M 1.1.2 Finalizarea lucrărilor de canalizare a reţelei  comunale  

M 1.1.3 Extinderea capacității gospodăriei de apă 

M 1.1.4 Energia termică – soluții pentru extinderea rețelei de 

alimentare cu gaze 

M 1.1.5 Energie curată - culturi foto-voltaice, biomasă1 

 

- branșarea la utilități  - rezidențial și non-rezidențial 

- energie verde 

- gospodaria de apă – purificarea apei cu clor gazos 

 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

Obiectiv specific 1.2 

 

ALTE SERVICII 

PUBLICE 

M 1.2.1 Iluminatul public – soluții prin sistem telemanagement 

M 1.2.2 Supraveghere video 

M 1.2.3 Soluții alternative energie curată 

M 1.2.4 Extinderea ariei de acoperire BB2 

M 1.2.5 Achiziții echipament pentru situații de urgență ( descarcerare, 

pompieri, dezăpezire) 

M 1.2.6 Soluții ecologice de salubrizare 

- siguranța cetățeanului- iluminat public/ sistem digital și 

supraveghere video : prioritate in proximitatea unităților de 

învățământ, trecerilor de pietoni, zone aglomerate, treceri la 

pasaj 

- extindere BB pentru acces constant la internet scoală on line, 
dar si pentru noii investitori, office : notari, avocați … 
- risc și management criză : echipament pentru situații de 

urgentă 

 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 
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3 Concept de autor – urbanist A.Neciov, dr. arh. R. Neciov -  

DIRECTIA STRATEGICA 2   - BIOETICA RURBANĂ3 

 

Rezultate estimate – refacerea ordinii naturale: natură-om-intervenție antropică, estetica 

localității pentru atractia turistică, retenția demografică ( politici publice menite să 

diminueze  pierderile demografice) 

 

Măsuri operaționale – intervenții Finanțare 

 

Obiectiv specific 2.1 

 

AMENAJARE 

AMBIENTALA 

M 2.1.1 Refacerea zonei pietonale, realizare promenadă 

M 2.1.2 Coridor verde : parcuri, amenajare trama stradală cu tree-

landscape 

     SM 2.1.2.1 Pocket parc în spații publice neutilizate 

M 2.1 3 Recuperarea spațiilor destructurate  

M 2.1.4 Amenajarea peisagistică a  zonelor lacustre   ( pârâul 

Ghimbășel,  lac) 

M 2.1.5 Implementare signalistică rutieră, indicatoare specifice pentru 

persoane cu dizabilități 

M 2.1.6 Reabilitare circulații, căi de acces, poteci, podețe, poduri, 

pasaje, drum de halaj  

        SM 2.1.6.1  Demersuri  către CNAIR – refacere circulații, căi de 

acces 

         SM 2.1.6.2  Demersuri către CFR – construire gară nouă 

M 2.1.7 Perdele vegetale – protecție fonică/noxe 

M 2.1.8 Amenajare scuar- marker socio-spațial, cu amplasare totem 

-parcuri tematice, kit de joacă pentru copiii cu dizabilități, 

reafcerea spațiilor verzi pentru realizarea coridorului verde ( 

parcuri : Sonia, Teilor, Gării, Stadion, Tineretului, Vulcanului, 

agrement Mayer) 

-zone lacustre – decolmatare, deutrofizare, ( demersuri, 

colaborare ANAR – administrator luciu sau curs de apă- solicitare 

harta de inundabilitate de la administratia bazinală de resort) 

-accesibilizare trotuare – practicarea buzunarelor pentru 

manevre fotoliu rulant, realizare pantă de coborâre/urcare 

trotuar 

- indicatoare și dispozitive de accesibilizare la nivelul ochiului 

și/sau brațului ( buton usă, aparate automate) destinate 

persoanelor cu dizabilități 

 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 

Obiectiv specific 2.2 

  

REGENERARE    

URBANA 

 

M 2.2.1 Reabilitare:  camin cultural – sală multifuncțională,  clădire 

Pomul Verde 

M 2.2.2 Izolare termică a locuințelor, reabilitarea estetică a fațadelor 

M 2.2.3 Construcții noi, extinderi ale unor structuri existente 

M 2.2.4 Reconversii de arhitectură  

M 2.2.5 Bază sportivă – bazin înot, patinoar și alte facilități sportive 

M 2.2.6 Demersuri pentru dezvoltarea unor noi zone rezidențiale 

M 2.2.7 Locuințe sociale 

 

- dinamizarea căminelor culturale 

- estetica orașului – imagine pentru o  localitate turistică 

-reconversie – recuperarea unor spații existente, schimbarea 

funcțiunilor 

-locuinte sociale  – retentie demografică – locuirea organizată, 

colectivă impiedică evoluția spontană a unor construcții 

improvizate, neadecvate în zona comunităților marginalizate 

 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 
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Obiectiv specific 2.3 

 

LUCRARI 

SPECIALIZATE DE 

INTRETINERE 

 

M 2.3.1 Consolidarea și asigurarea zonelor cu terasări de teren  

M 2.3.2  Consolidarea, taluzarea estetică a  malurilor - pârâul 

Ghimbășel    

M 2.3.3 Refacere și întreținere -drum exploatare agricolă, drum 

forestier 

-lucrările de îmbunătățiri funciare sunt o constantă în bugetul 

UAT, inclusiv  buget de urgență, neprevazut pentru 

terasări…inundații 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 

Obiectiv specific 2.4 

 

URBANISM  SI 

AMENAJAREA 

TERITORIULUI, 

REGISTRU AGRICOL 

M 2.4.1 Intabulări, cadastru – teren intrat în intravilan 

M 2.4.2 Verificare , refacere nomenclator stradal și completare în 

RENNS 

M 2.4.3 Inițierea unui  studiu de  audit de traffic 

M 2.4.4 Inițierea unei strategii PMUD 

M 2.4.5 Achiziție sistem GIS  

M 2.4.6 Reconfigurare rețea stradală 

M 2.4.7 Revizuire PUG - regulamente, restricții la intervenții pentru 

anumite zone și/sau spații 

M 2.4.8 Străzile din zona rezidențială devin shared-space 

 

- reglementarea terenurilor care au suferit schimbarea regimului 

de proprietate  - schimbarea încadrarii în PUG /categoria UTR 

- în urma aduditului de trafic se poate elabora PMUD și aviza, 

modifica, analiza propunerile de circulații,  

acces, drum, piste biciclete, alte căi de comunicație 

- limitatoare de viteză, sensuri, turborotonde în sens giratoriu  

 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

DIRECTIA STRATEGICA  3 -  EFICIENTA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

Rezultate estimate – mai aproape de  cetățenii nostri 

 

Obiective operaționale- acțiuni Finanțare  

Obiectiv specific 3.1 

 

 DIGITALIZARE 

M 3.1.1 Digitalizare – achiziții platformă hard și soft 

M 3.1.2 Servicii de retrodigitalizare 

M 3.1.3 Ghiseul unic – digital 

M 3.1.4 Accesibilizarea site UAT Cristian 

M 3.1.5 Digitalizarea serviciilor publice 

Identificare elemente BD, realizare extensiei de BD, arhivare 

electronică, acces facil la documentele necesare cetațeanului 

prin ghișeul electronic 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 
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Obiectiv specific 3.2 

  

ELABORARE 

DOCUMENTE 

STRATEGICE 

M 3.2.1 Startegia de dezvoltare durabilă locală 

M 3.2.2 Elaborare PMUD 

M 3.2.3 Actualizare  PUG în GIS 

M 3.2.4 Elaborare Brand localitate  

M 3.2.5  Elaborare PUZCP 

M 3.2.6  Regulament pentru Dinamica esteticii urbane 

M 3.2.7 Strategia rețelei de spații verzi 

 

Realizarea unor ghiduri de dezvoltare a localității în vederea 

implementării unor politici de retenție demografică 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

DIRECTIA STRATEGICA  4- ATRACTIVITATE TURISTICĂ - CULTURA- PATRIMONIU 

 

Rezultate estimate – educație culturală, locuri de muncă, colaborare și contracte pentru 

IMM locale, creștere venit la BL  

Obiective operaționale – intervenții Finanțare 

 

 

Obiectiv specific 4.1 

  

ATRACTIVITATE 

TURISTICA 

 

M 4.1.1 Implementarea activităţilor de turism în gospodăria 

ţărănească 

M 4.1.2 Punct de informare turistică pentru promovarea turismului : 

rural, cultural, de agrement, w/end, de nișă 

M 4.1.3 Înființarea  unor zone de agrement  : amfiteatru în aer liber, 

pistă carting, amenajare promenadă / parc linear -liziera pădurii 

M 4.1.4  Construire terme – zonă specifică de  loisir, agrement 

M 4.1.5 Realizarea unui parc dendrologic / alternativă Biodom 

- înființare puncte gastronomice în gospodării 

- realizarea unui târg săptămânal  de desfacere a produselor  

agro-alimentare locale  

- parc tematic de tip Aventura, spoturi de tip healing-garden 

- traseu bob iarna, traseu zorbing de iarnă și vara 

- amfiteatru- multifuncțional cu acces zig-zag ( accesibilizare)  

- amenajare promenadă – lizieră 

- zona terme – Lac Măgurele-Varniță 

- demersuri oficiale- pădure de agrement- studirea posibilității 

deschiderii unui punct de echitație 

- realizarea unui parc dendrologic/ alternativă BIODOM 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

Obiectiv specific 4.2  

 

 PEISAJUL CULTURAL 

M 4.2.1 Inființare galerie de artă – colecții și promovare tineri artiști 

M 4.2.2 Inființare  muzeu – colecții artă și narativ 

M 4.2.3 Inființare  sală de teatru  

M 4.2.4. Construire amfiteatru 

M 4.2.5 Construire parc tematic cu spot healing-garden 

 

- reabilitarea și amenajarea unui spațiu existent - cămin/casă de 

cultură sau amenajarea unor spații  dedicate, cunoscute ca 

marker socio-spațial 

- invitarea periodică a unor echipe de actori, inclusiv teatru 

privat , studenți  teatru, ( Bucuresti, Tg. Mures…) 

-alt tip de spectacole, conferințe 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

  

Obiectiv specific 4.3 

 

M 4.3.1 Ghidul  monumentelor istorice clasificate LMI – din arealul 

Cristian 

M 4.3.2 Reabilitarea, conservarea, protejarea și punerea în circuit 

cultural-turistic a monumentelor culturale – naturale și antropice 

M 4.3.3 Fixare plăcuțe de identitate – obiective de patrimoniu  

- traseu cultural 

- reabilitare patrimoniu – obiective construite, situri arheologice 

- reabilitarea lăcaşelor de cult  - biserica fortificată, zid exterior, 

incinta 

- traseu patrimoniu natural – stejarii seculari 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 
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 PATRIMONIU SI 

IDENTITATE – genius 

-loci 

M 4.3.4 Amplasare indicatoare și signalistică turistică în toate zonele 

vizate de intervenții, pe arealul teritoriului comunei Cristian 

- trasee turistice – colaborare cu administrația zonelor protejate, 

cu  Romsilva, cu Salvamont 

 

DIRECTIA STRATEGICA 5   INFRASTRUCTURA SOCIALĂ   

 

Rezultate estimate - grija față de cetățeanul mic  

 

Obiective operaționale – intervenții 

Finanțare  

 

Obiectiv specific 5.1 

 

EDUCATIA  

M 5.1.1 Implementare program “Scoală după şcoală” (After school)  

M 5.1.2  Accesibilizarea unităților de  învățământ – acces egal pentru 

copiii cu dizabilități 

M 5.1.3  Dotare grădinită – spațiu organizat de joacă 

M 5.1.4 Construire campus educativ 

     SM 5.1.4.1 Construire școală gimnazială 

     SM 5.1.4.2 Construire liceu 

     SM 5.1.4.3 Construire tabără de excelență cu spații adiacente de    

cazare și alte facilități 

 

-dotare echipament pentru scoală- on-line 

-educație rutieră în scoală 

-reamenajarea  unor spaţii de joacă   

- studii/SF accesibilizarea unităților de învățământ  

- inființare librărie pentru grădiniță și scoală 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

Obiectiv specific 5.2  

 

SANATATE -  

SERVICII SOCIALE  

  

M 5.2.1 Sprijin pentru deschidere cabinete medicale cu mai multe 

specialități 

M 5.2.2 Serviciu ambulatoriu cu ambulanță locală 

M 5.2.3 Suport si achiziții pentru telemedicină 

M 5 2.4 Kit scolar – tsabletă, haine, încăltăminte, rechizite pentru 

copii 

M 5.2.5 Spații destinate seniorilor- socializare  

M 5.2.6 Construire infrastructură social-educativă, nouă - creșă 

 

-colaborare clinici private mari 

-accesare finanțare pentru ambulatoriu 

-accesare fonduri SARSCov2 pentru telemedicina 

-referat , SF pentru baza sportivă –  fond CNI 

-accesare POIDS – susținere socială a copiilor din comunități 

marginalizate, SPAS/DGASPC-CJ BV 

-susținere seniori – plasare sub responsabilitatea socială a 

comunității ( ONG, donații, misiune  socială biserică, firme…) 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 DIRECTIA STRATEGICA 6 - DIVERSIFICAREA  ECONOMIEI LOCALE    

 

Rezultate estimate : noi locuri de muncă, diminuare șomaj, îmbunătățirea nivelului de trai al 

comunității,  consolidarea BL                                                                    

 

Obiective  operaționale – intervenții Finanțare  
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4 Societate de interes economic general – ajutor de stat ( de ex. Transport, drum, alimentare utilitati...) 
 
5 din BL și fonduri atrase, parteneriate, investitori 

 

Obiectiv specific 6.1 

 

 VALORIFICAREA 

RESURSELOR LOCALE 

M 6.1.1 Înfiinţarea unui  HUB pentru producție și desfacere produse 

locale : atelier meşteşugăresc,  carmangerie, produse lactate, etc. ... 

M 6.1.2 Realizarea unui calendar de târguri tematice și produse locale 

- crearea unui spațiu dedicat pentru piată, achiziționare tun de 

congelare rapidă (procesare fructe de pădure) pentru distribuția 

către lanțuri de supermarket ( colaborare GAL/ADI 

- organizare târg periodic, festivaluri, alte evenimente care să 

contribuie la comercializarea produselor 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 Obiectiv specific 6.2  

 

INCURAJAREA 

ANTREPRENORILOR 

 LOCALI 

M 6.2.1 Susținerea dezvoltării IMM – afaceri non-agricole în zona 

agricolă 

M 6.2.2 Inființare SIEG 4- completarea serviciilor în slujba comunității 

M 6.2.3 Atragere investitor  major – dezvoltarea în sistem ”green 

field” prin oferta Ajutorului de Stat 

- stație de încarcare auto electrică, stație  benzinărie,  

- supermarkert,  

- service auto, spălătorii auto  

- librărie – cu specific școli, grădiniță 

- butique antichități 

- elaborarea unor scheme de Ajutor de Stat în parteneriat  cu CJ-

BV și depunerea acestora la Consiliul Concurenței 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 

Obiectiv specific 6.3 

 

 REVIGORARE SI 

EXTINDERE HoReCa 

M 6.3.1 Sprijin pentru înființarea unor  noi spații HoReCa – condiție de 

bază pentru dezvoltarea turismului 

M 6.3.2  Parteneriate public-privat – amplasamente în concesiune 

 

- accesare finanțări specifice -  colaborari pentru înființare start-

up   

- oferta  UAT de facilități de spațiu, facilități fiscale pentru 

susținerea deschderii de noi afaceri ( cafenea, terasă, cofetărie, 

gelaterie, ...) 

- oferta spațiu, avantaje pentru operatorii economici mari 

interesați de deschiderea de noi facilități  în zona 

Cristian/proximitate Brașov 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 

 

Obiectiv specific 6.4 

 

CAPITALIZARE SI 

VALORIFICARE 

TEREN 

 

  

M 6.4.1 Colaborarea cu Universitatea din Brasov - 

M 6.4.2 Colaborare cu Universități, Instituții de Cercetare, Minister, 

agenți economici mari 

M  6.4.3 Organizarea spațiilor disponibile și/sau construirea de spații 

noi  tip office 5 

M 6.4.4  Oferta edililor – amplasamente pentru edificii de mari 

dimensiuni 

 

  

- inființarea unei Academii de Rangeri – locația unității de 

învățământ și campus 

- cluster  

- cabinete profesii liberale- birouri , show-room 

- sucursale bănci 

- agenți economici care operază în domeniul logistic, depozite ... 

FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase FEN – EU 

BS 

BL 

Alte surse 

atrase 
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