Lista proiecte în lucru 2017-2018:
AMENAJARE GRADINĂ PUBLICĂ “PARC ȘTIRBEI” – axa prioritară 5.2 - Obiectivul proiectului Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașe.
Amplasamentul este situat în Ansamblul Urban II, clasat în Lista monumentelor istorice , zonă cu valoare
peisagistică şi în zona istorică a orașului .Este parte a vechiului domeniu Florescu- Știrbei, din care fac parte și
monumentele istorice Vila Știrbei – azi Muzeul orașului Sinaia și Capela Știrbei . Proiectul presupune
amenajarea unei grădini publice în zona monumentului istoric denumit Capela Stirbei, o zonă de grădină
botanică, cu specii valoroase ale zonei montane, îmbinată cu oglindă și curs de apă, realizarea unor zone de
destindere și promenadă, integrarea capelei cu amenajările parcului, alei de acces și de promenadă , instalare
sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect , mobilier urban, realizare sistem de irigații,
sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.
Cod MySMIS-118897
Valoare totală cu TVA - 7.219.370, 99 lei (1.604.305 €)
Valoare cofinanţare cu TVA – 158.381,82 lei (35.196 €)
Manager proiect – Gherasim Mihaiela
EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ – SINAIA – axa prioritara 3.2 vizează modernizarea , extinderea și mărirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice , totodată proiectul prevede introducerea tuturor
cablurilor în subteranul străzilor. Proiectul afectează un număr de 57 de străzi din zona istorică. Ca un efect
secundar, dar deloc de neglijat vor fi puse în valoare toate imobilele monument istoric existente în zonă prin
eliberarea câmpului vizual al acestora, zona istorică Furnica fiind într-o zonă piesagistică deosebită.
Cod MySMIS-121472
Valoare totală cu TVA – 11.834.217,80 lei (2.629.826 €)
Valoare cofinanţare cu TVA – 272.016,30 lei (60.449 €)
Manager proiect – Nedelcu Lucia
ECO – BUS - axa prioritară 3.2 - achiziţia de autobuze ecologice tip hibrid (se combină cu proiectul Park&Ride)
ce are un efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier
motorizat de la nivelul orașului . Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza
efectuată, direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (în continuare
P.M.U.D.)
Cod MySMIS-120346
Valoare totală cu TVA – 18.314.932,44 lei (4.069.985 €)
Valoare cofinanţare cu TVA – 428.643,45 lei (95.254 €)
Manager proiect – Suţu Laura
PARK & RIDE - axa prioritară 3.2 - amenajarea unei parcării auto la periferia localitătii cu încărcare din DN1
(drum super aglomerat) și încurajarea cetăţenilor pentru folosirea mijloacelor de transport în comun(în zona
parcării este amenajată staţie pentru transportul în comun) , a bicicletelor(sunt prevăzute zone de închiriere pentru
biciclete) sau folosirea zonelor de promenadă pietonală(din acest loc pleacă traseele spre Peleș, Cazino, Parcul
orașului sau alte puncte de atracţie turistică). Acest proiect urmărește reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane, reducere bazată pe planurile de mobilitate urbană
Cod MySMIS-120827
Valoare totală cu TVA – 27.097.223,07 lei (6.021.605 €)
Valoare cofinanţare cu TVA – 4.683.059,27 lei (1.040.680 €)
Manager proiect – Negulescu Cristian
NoCO2 - CALE PENTRU PIETONI - axa prioritară 3.2 - amenajare a 2 pasarele pietonale în zonele intens
circulate ale orașului Sinaia, folosind diferenţele de nivel din relieful montan. Ȋntreg proiectul vizează reducerea
emisiilor de carbon prin încurajarea populaţiei cu privire la folosirea în siguranţă a deplasări pietonale şi

modernizarea iluminatului stradal prin introducerea cablurilor în subteran şi folosirea unor soluţii inteligente de
reglare a intensităţii curentului în funcţie de lumina naturală. Cele două pasarele propuse fac parte dintr-un traseu
pietonal existent ce urmează a fi modernizat şi face legătura cu un alt proiect al Primăriei oraşului Sinaia (deja
implementat)- VIA Sinaia desing VERDE DESCHIS- reabilitare infrastructură publică urbană
Cod MySMIS-123323
Valoare totală cu TVA – 22.755.436,29lei (4.841.582 €)
Valoare cofinanţare cu TVA – 455.108,74 lei ( 96.831€)
Manager proiect – Gherasim Mihaiela
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL
ORĂȘENESC SINAIA – axa prioritară 8.1 - se vor face investiţii în infrastructura spitalicească de urgență și în
infrastructura unităților de primiri urgențe / componentelor de primiri urgențe prin achiziţia de aparatură
modernă, modernizarea și extinderea unităţilor de primiri urgenţe din cadrul spitalului Sinaia, secţiile de adulţi în
vederea îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate ridicată.
Cod MySMIS- 123671
Valoare totală cu TVA – 9.705.783,39 lei (2.109.952,91€)
Valoare cofinanţare cu TVA – 194.115,66lei ( 41.301€)
Manager proiect – Nedelcu Lucia
SINAIA 3.0 - EDUCATIE.SOCIAL.MOBILITATE - axa prioritară 13.1 - este un proiect amplu care vizează
regenerarea durabilă a orașului și îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin construirea unui bloc de locuinţe
sociale și reabilitarea, extinderea și modernizarea a 2 școli generale : Scola George Enescu și Scoala Principesa
Maria .
Cod MySMIS-123325
Termen estimate de depunere : 15.07.2018
Manager proiect – Gherasim Mihaiela
CENTRU MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL-RECREATIONAL “ZINO- EDUCATIE DE LA A LA Z” axa prioritară 13.1 - Proiectul presupune construirea unui centru multifunctional în cadrul complexului
educaţional - Colegiul Mihail Cantacuzino. Acest centru va duce la îmbunătăţirea ofertei educaţionale, nivelul de
educație mai ridicat al populației fiind o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă . Prin acest
centru multifunctional va fi dezvoltată oferta de posibilităţi de petrecere a unui timp liber de calitate, de
îmbunătățirea condițiilor de viaţă pentru grupurile vulnerabile.
Cod MySMIS-123324
Termen estimate de depunere : 15.07.2018
Manager proiect – Tudor Daniel

