1. Obiective strategice
SECTOARE CHEIE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

11.
Implicarea
comunității

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infrastructura de transport
Infrastructura tehnico-edilitară
Mediu natural
Mediul de afaceri și comerț
Calitatea vieții și asistența socială
Turism, agrement și sport
Administrație publică și servicii publice

12.
Management
și
administrație
publică

Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Târgoviște 2014-2020 propune acțiuni strategice
și proiecte care converg spre atingerea următoarelor obiective sectoriale și operaționale:
O.S.1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport
O.1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii stradale si a transportului
O.2. Crearea de retele de transport rapid si eficient, de interes judetean si regional
O.3. Investitii privind preluare
a traficului in zonele urbane si preorasenesti
O.4. Investitii din planul de dezvoltare a tramei stradale ce conduc la degrevarea traficului
din centru
O.5. Asigurarea conditiilor obtinerii unei imagini atractive pentru investitori si turisti
O.6. Reabilitarea si modernizarea transportului pe calea ferata
O.7. Reducerea transportului cu autoturismele personale
O.8. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri urbane
O.9. Reabilitarea si modernizarea retelei de transport public in comun
O.10. Promovarea modalităților de transport alternative: pietonale si cu biciclete
O.S.2. EFICIENTIZAREA, SUPLIMENTAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR
RETELELOR TEHNICO-EDILITARE
O.11. Eficientizarea, suplimentarea si modernizarea retelelor tehnico-edilitare: apa,
distributie gaze, electricitate, transport energie termica
O.12. Asigurarea infrastructurii de baza in cartierele nou construite
O.13. Reabilitarea retelelor de apa si canalizare si asigurarea rezervelor de apa
O.14. Alte obiective de investitii privind preluarea traficului in zonele urbane si preorasenesti
O.15. Extinderea si modernizarea rețelelor tehnico-edilitare

O.S.3.
O.16.
O.17.
O.18.
O.19.

PROTECTIA MEDIULUI
Investitii privind reducerea poluarii cauzate de traficul intens
Investitii privind reducerea poluarii apei potabile
Investitii privind reducerea poluarii solului
Alte obiective de investitii privind mediul

O.S.4. SUSTINEREA SI INCURAJAREA DEZVOLTARII
AFACERI
O.20. Investitii in domeniul I.M.M. si afaceri
O.21. Investitii in agricultura
O.22. Protejarea mediului înconjurător
O.23. Energie si siguranța energetica sustenabila
O.24. Prevenirea riscurilor naturale
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O.25. Susținerea cooperării cu sectorul privat
O.26. Sustinerea cooperarii cu mediul universitar
O.S.5.
O.27.
O.28.
O.29.
O.30.

IMBUNATATIREA CALITATII VIETII SI PROTECTIA SOCIALA
Imbunatatirea infrastructurii de educație
Imbunatatirea infrastructurii sanitare
Imbunatatirea infrastructurii sociale
Imbunatatirea condițiilor de locuire a familiilor dezavantajate

O.S.6. DEZVOLTAREA TURISMULUI
O.31. Valorificarea potentialului turistic al municipiului Targoviste prin reabilitarea si
consolidarea monumentelor istorice, de cult si arhitecturale
O.32. Imbunatatirea calitatii serviciilor turistice si de agrement
O.33. Desfasurarea de activitati de marketing si promovare a turismului in Municipiu
O.34. Reabilitare Grădina Zoologică
O.35. Dezvoltarea unei rețele dedicate activităților recreative
O.36. Dezvoltare infrastructura turistica si de agrement
O.37. Dezvoltare infrastructura culturala prin informare si cunoaștere
O.38. Protejare si conservare patrimoniu
O.39. Promovare valori culturale locale

O.S.7.
O.40.
O.41.
O.42.
O.43.
O.44.
O.45.
O.46.
O.47.
O.48.

ADMINISTRATIE PUBLICA SI SERVICII PUBLICE
Investitii privind imbunatatirea furnizarii serviciilor publice
Cresterea atractivitatii teritoriale si functionalitatii domeniului public
Imbunatatirea infrastructurii de sanatate
Imbunatatirea infrastructurii educationale
Dezvoltare competitiva, sustenabila a resurselor umane
Îmbunătățirea infrastructurii sociale
Buna guvernare in Unitatea Administrativ Teritoriala Târgoviște
Creșterea atractivității domeniului public
Siguranța publica si situații de urgenta
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INSTRUMENT
DE
PLANIFICARE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE PENTRU PERIOADA 2014-2020

OBIECTIV
GENERAL

Dezvoltarea durabila si echilibrata a municipiului in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor, prin valorificarea resurselor
locale existente si identificarea de noi surse

OBIECTIVE
STRATEGICE

O.S.1.
DEZVOLTAR
EA SI
MODERNIZA
REA
INFRASTRUC
TURII DE
TRANSPORT

O.S.2.
EFICIENTIZAR
EA,
SUPLIMENTAR
EA SI
MODERNIZAR
EA
SISTEMELOR
RETELELOR
TEHNICOEDILITARE

O.S.3.
PROTECTIA
MEDIULUI

O.S.4.
SUSTINEREA
SI
INCURAJAREA
DEZVOLTARII
INFRASTRUCT
URII DE
AFACERI

O.S.5.
IMBUNATATI
REA
CALITATII
VIETII SI
PROTECTIA
SOCIALA

O.S.6.
DEZVOLTARE
A
TURISMULUI

O.S.7.
ADMINISTRAT
IE PUBLICA SI
SERVICII
PUBLICE

DOMENII DE
ACȚIUNE

Transport
Mobilitate

Energie
Resurse
(umane,
spațiale,
financiare,
materiale,
temporale)

Mediul natural
Mediul antropic

Investiții
private
Investiții
publice
Parteneriate
public-private
Agricultura

Locuire
Imagine urbană
Servicii sociale
Siguranta
publica
Situatii de
urgenta

Turism
Cultură
Agrement
Sport

Sanatate
Educatie
Administratie
publica
Zona
Metropolitană
Târgoviște

PROIECTE

...

...

...

ACȚIUNI
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...

...

...

...

IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

3

O.S.1.
DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

O.1.
Dezvoltarea si
modernizarea
infrastructurii stradale
si a transportului

1
2

Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de transport din Municipiul
Targoviste, care fac legatura cu drumuri de interes judetean, regional si national;
Crearea de locuri de parcare suficiente prin construirea de parcari multietajate;

3

Construire parcaje subterane în proximitatea zonei centrale.

4

Realizare parcari subterane in Municipiul Targoviste

5
6

Reabilitarea transportului in comun prin innoirea parcului autcu mijloace de
transport ecologice;
Introducerea de sisteme de transport eficiente in Municipiul Targoviste.

7

Reabilitarea si redimensionarea strazilor din Micro VI si cartierul CFR

8

Reabilitarea si redimensionarea strazilor din Cartierul Matei Voievod, Prepeleac,
Micro XI, XII
Reabilitarea si redimensionarea strazilor din Micro VIII, IX si a strazilor din zona
centrala
Reabilitarea si redimensionarea strazilor din Micro II, III

9
10
11
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Proiect

12

Reabilitarea si redimensionarea strazilor dintre Cartierul Priseaca – Targoviste si
Micro IV, V, VII
Construirea unui drum de centura nou in Municipiul Targoviste

13

Reabilitarea pasajului superior Gara Targoviste Sud

14

Reabilitarea podului peste Ialomita de la Valea Voievozilor

15

Reabilitarea podului Mihai Bravu

16

Reabilitarea si modernizarea drumului de centura

17
18

Imbunatatirea retelelor de drumuri in zona industriala si a infrastructurii de
afaceri a Municipiului Targoviste
Reabilitare, modernizare, intretinere strazi CENTRU - Targoviste

19

Modernizare și reabilitare drumuri în zona periurbană CIVITAS

20

Crearea unei stații intermodale (zona Șoseaua Găești);

21

Transformarea actualelor gari de pe raza municipiului in noduri de transport
intermodal, prin reabilitarea si modernizarea acestora.

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

4

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

22

Studiu pentru realizarea in viitor a unui terminal de transport – nod intermodal in
zona UPET pentru cresterea mobilitatii si imbunatatirea relatiilor in teritoriu,
destinat atat navetistilor/rezidentilor, cat si turistilor.
Elaborarea unui studiu privind fluxul de mărfuri.

23
24

26

Realizarea unui studiu velo pentru extinderea pistelor pentru bicicliști existente
sau în curs de construire.
Infiintarea unui nou nod de transport intermodal in zona UPET care sa integreze
toate modurile de transport public local.
Creșterea ofertei și a calității transportului public.

27

Realizarea unor planuri de accesibilitate la drumuri și spații publice.

28

Realizarea unui studiu privind impactul și efectele Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă.
Amenajarea intersecțiilor cu probleme.

25

29
O.2.
Crearea de retele de
transport rapid si
eficient, de interes
judetean si regional
O.3.
Investitii privind
preluarea traficului in
zonele urbane si
preorasenesti

30
31

Crearea unei magistrala intercomunale la limita economica de interes a
municipiului Targoviste.
Realizarea de sisteme de e-ticketing pentru calatori si parcari

32

Inființarea a 3 autogări în punctele de intrare în municipiul Târgoviște;

33

Realizarea unei cai de acces paralele cu raul Ialomita de la intersectia cu str
Gimnaziului si pâna la capatul podului Mihai Bravu
Dezvoltarea retelei stradale in zona strazii Coconilor

34
35
36

O.4.
Investitii din planul de
dezvoltare a tramei
stradale ce conduc la
degrevarea traficului
din centru

©2015 Alter Ego Concept S.R.L.

37
38
39
40

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Regularizarea si canalizarea vaii Ialomitei in dreptul orasului si mai departe,
amonte –aval
Realizarea unor proiecte de by-pass pentru facilitarea accesului către și dinspre
zonele în curs de dezvoltare sau dezvoltate în viitor spre zonele de activități.
Realizarea Variantei Ocolitoare a municipiului Târgoviște.
Prelungirea Variantei Ocolitoare a municipiului Târgoviște și conectarea la Calea
Ploiești, cu tangență la Cartierul Tineretului.
Amenajarea intersecțiilor dintre Varianta Ocolitoare și arterele existente de
circulație
Extindere rețele de transport în comun pentru conectarea zonei periurbane de
zona urbană municipiul Târgoviște.

5

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.
41
42
43
44

45
O.5.
Asigurarea conditiilor
obtinerii unei imagini
atractive pentru
investitori si turisti

47

Dezvoltarea legăturilor zonelor de intrare in oraș cu centrul acestuia si cu celelalte
zone importante din cadrul localității si din împrejurimi prin extinderea liniilor de
transport in comun.
Integrarea in oras a zonelor noi de dezvoltare situate in jurul punctelor de intrare
in localitate prin asigurarea unei infrastructuri de calitate (retele tehnico-edilitare,
modernizare drumuri)
Infiintarea unei linii de transport in comun in scop turistic – tip City Tour

50

51

52
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Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Deschiderea unei cai de comunicatie din centrul comercial nou al municipiului
spre centura prin dezvoltarea acesteia in paralel cu linia uzinala CF.
Continuarea lucrarilor unor cai de comunicatie existente, precum:
- Drumul Judetean 721 Titu – Piersinari-Vacaresti- Colanu
- Actuala centura care se termina brusc în DN 72A, intrând practic în oras sub
forma Bulevardului Eroilor
Artere capabile sa disipe traficul în sistem evantai la intrarile in municipiu
Imbunatatirea imaginii municipiului Targoviste in zonele de intrare in localitate:
- zona cuprinsa intre: DJ712-Halta Teius-DN71-Halta Aninoasa-Pasaj Targoviste
Nord-Gara Targoviste Nord-DN72;
- zona: DJ711-DN71-Cartier Tineretului
- zona: CF-DJ721-DN72
- zona: DN72A-Priseaca

49

Program
Operational

Dezvoltarea unor noi bulevarde pe zonele facilitatilor industriale in curs de
dezafectare din centrul municipiului.
Prelungirea strazii Arsenalului pe directia poarta 2 a UPET

46

48

O.6.
Reabilitarea si
modernizarea
transportului pe calea
ferata

Proiect

Refacerea legăturilor mun. Târgoviște la nivel regional si national prin
reconectarea acestuia cu nordul judetului, cu judetul Prahova si îmbunătățirea
relației București – Târgoviște
Reabilitarea si modernizarea traseelor pe cale ferata prin: modernizare
echipamente si semnalizari specifice, reabilitare poduri, pasaje si treceri la nivel,
crearea de culoare si zone de protectie, bariere de vegetatie pentru ameliorarea
disfunctiilor functionale si cresterea gradului de confort al locuitorilor.
Promovarea legaturilor feroviare existente, modernizarea si dezvoltarea
legaturilor de transport feroviar pe magistralele 904 si 302

6

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

O.7.
Reducerea
transportului cu
autoturismele
personale

53

Implementarea unui sistem automat de taxare a locurilor de parcare.

54

Implementarea zonelor de taxare diferențiată pentru locurile de parcare
amenajate la sol.
Stabilirea unui perimetru central al orasului, monitorizat video, in care accesul
auto sa se realizeze in baza unei vignete locale.
Realizarea unor platforme tip Park & Ride și Bike & Ride in zonele periferice ale
municipiului si conectarea acestora la mijloacele de transport in comun.
Restricționarea accesului în interiorul inelului de circulație pe bază de vignetă.

55
56
57
58
59
60

O.8.
Reabilitarea si
modernizarea retelei
de drumuri urbane

61
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Realizarea unor parcări supraterane mecanizate și amplasarea acestora în zonele
de locuit.
Elaborarea unui masterplan de gestionare a locurilor de parcare din zona centrală
a orașului.
Reducerea vitezei maxime de deplasare pe unele artere de circulație.

63

Proiect de descongestionare a traficului din zona centrala si de reducere a
traficului de tranzit, prin realizarea unor trasee ocolitoare perimetrale:
- Inel de circulatie 1-Traseu Ocolitor al Zonei Centrale (pe strazile adiacente)
- Inel de circulatie 2-Traseu Sosea de Centura Targoviste (pe centura existenta si
pe cea propusa)
- Inel de circulatie 3-Traseu Sosea Ocolitoare a localitatii (prin localitatile
invecinate)
Fluidizarea traficului din localitate prin monitorizare, marcare corespunzătoare si
imbunatatire gradului de semnalizare.
Introducerea de noi trasee de transport public local.

64

Inființarea de noi puncte de dispecerat;

65
66

Modernizarea parcului de vehicule de transport prin achiziționarea unor autobuze
electrice;
Instalarea unor stații de încărcare a autovehiculelor electrice.

67

Repunerea în funcțiune a transportului cu troleibuze;

68

Extinderea rețelei de transport public până în campusurile universitare.

69

Punerea în funcțiune a unei flote de taxiuri electrice;

70

Punerea în funcțiune a unor stații de încărcare a vehiculelor electrice;

62
O.9.
Reabilitarea si
modernizarea retelei
de transport public in
comun

Proiect

7

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.
71

Implementarea unui sistem de taxare integrat tip e-ticketing.

72

Dotarea stațiilor de autobuz și a parcărilor cu sisteme de supraveghere video.

73

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului.

74

80

Îmbunătățirea culoarelor de transport prin stabilirea unor străzi cu sens unic
pentru descongestionarea traficului;
Reorganizarea si fluidizarea transportului public in comun prin înființarea benzilor
de circulație dedicate exclusiv mijloacelor de transport in comun.
Înnoirea flotei transportului public in comun prin achiziționarea unor automobile
atractive, eficiente si cu un grad scăzut de poluare.
Crearea unor infopoint-uri pentru promovarea turistica a punctelor de interes la
nivel local si regional.
Extinderea rețelei de transport public până în cartierele de locuit existente sau în
curs de dezvoltare.
Crearea unor trasee pietonale, includerea si promovarea acestora in media si
harti/brosuri turistice.
Reconfigurarea profilelor stradale pentru favorizarea deplasărilor pietonale.

81

Realizarea unor noi trasee pietonale și modernizarea celor existente.

82

Înființare piste pentru bicicliști pe axele principale de circulație.

83

Realizarea unor parcari pentru biciclete aflate in proximitatea statiilor de
transport în comun și a gărilor.
Amenajare peisagistica a traseelor de circulatie prin modernizarea bulevardelor, a
strazilor principale si dotarea acestora cu mobilier urban adecvat.
Realizarea unor lucrari de regularizare a malurilor raului Ialomita si asigurarea
navigabilitatii acestuia pentru ambarcațiuni de agrement si traversare.
Amenajarea unor puncte de acostare pentru ambarcațiuni.

75
76
77
78
O.10.
Promovarea
modalităților de
transport alternative:
pietonale si cu biciclete

79

84
85
86
87
88
89
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Proiect

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Dezvoltarea unor zone de promenada in lungul râului Ialomița cu trasee pentru
pietoni si piste pentru bicicliști.
Realizarea unei rețele locale de închiriere biciclete pe teritoriul municipiului.
Realizarea unor pachete de servicii destinate vizitatorilor/turiștilor care sa asigure
transportul in comun, intrari la muzee, broșuri informative, puncte de interes,
diferite reduceri realizate in parteneriat cu sectorul privat.

8

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

90

Facilitarea transportului si accesului in zonele publice a persoanelor cu dizabilități.

91

Organizare campanii de informare a cetățenilor privind avantajele utilizării
mijloacelor de transport în comun
Extinderea sistemului de închiriere a bicicletelor.

92
93

O.S.2.
EFICIENTIZAREA, SUPLIMENTAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR
RETELELOR TEHNICO-EDILITARE

94
O.11.
Eficientizarea,
suplimentarea si
modernizarea retelelor
tehnico-edilitare: apa,
distributie gaze,
electricitate, transport
energie termica

95
96
97

103

Modernizare retele termice in circuit primar

104

Alimentarea cu energie termica in sistem de contorizare individuala oras
Targoviste
Modernizare retele termice etapa a IV a Targoviste

100
101

105
106
107
108
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Prioritate
de investitii

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si eficientizarea retelelor de distributie a
apei potabile;
Modernizarea şi extinderea sistemului de captare şi tratare a apelor uzate.

102

99

Axa
Prioritara

Extinderea rețelei de transport cu bicicleta pentru a conecta localitățile vecine de
municipiul Târgoviște.
Creșterea ofertei și a calității transportului public.

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de canalizare în
municipiul Târgovişte.
Asigurarea necesarului de energie termică, economic şi ecologic, în sistem
centralizat.
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și eficientizarea rețelelor de distribuție a
energiei termice
Modernizarea Centralei Termice Targoviste Sud prin extinderea cu motoare
termice pe gaze si cu cazane apa fierbinte
Revizia si actualizarea solutiilor constructive de modernizare a cazanelor de 25
Gcal/h, 50 Gcal/h si a cazanelor de 10 t/h, 15 bar pentru asigurarea
consumatorilor cu energie termica
Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila

98

Program
Operational

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și eficientizarea rețelelor de distribuție a
energiei electrice.
Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public în municipiul Târgovişte
Recondiţionarea sistemelor de încălzire şi iluminare la Sala Sporturilor din
Târgovişte

9

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

109

Reabilitarea, modernizarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor
naturale.
Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare ape uzate in
Municipiul Targoviste
Rebilitare infrastructura in zona periurbana cartier Priseaca – sistem de canalizare

110
111
112

116

Managementul energetic al cladirilor publice si rezidentiale din municipiul
Targoviste
Imbunatatirea confortului termic al cladirilor existente pentru reducerea
consumurilor energetice (orasele din judet)
Reabilitarea termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit situate pe
strada IC Bratianu si strazile adiacente ei
Alimentare cu energie termica a blocurilor aflate in proprietatea C. L Targoviste,
cu ajutorul instalatiilor (panourilor) solare
Construire drumuri in cartierul Tineretului

117

Realizarea retelelor exterioare a blocurilor ANL - cartier Tineretului (etapa II)

118

Reabilitarea și modernizarea drumului DJ711 de legătură între municipiul
Târgoviște și Cartierul Tineretului în partea de sud-est

119

Reabilitarea echipamentelor submersibile si a instalatiilor de masura a debitelor si
volumelor de apa la fronturile de captare ale mun. Targoviste
Reabilitarea si modernizarea rezervoarelor de inmagazinare apa potabila Priseaca,
mun. Targoviste, jud. Dambovita.
Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare apa potabila Lazuri

113
114
115
O.12.
Asigurarea
infrastructurii de baza
in cartierele nou
construite
O.13.
Reabilitarea retelelor
de apa si canalizare si
asigurarea rezervelor
de apa

120
121
122

124

Sisteme automate pentru clorinarea si controlul potabilitatii apei, la statiile de
pompare Lazuri si Priseaca
Realizarea perimetrelor de protectie sanitara cu regim sever la captarile, statiile
de apa si rezervoarele de inmagazinare din cadrul sistemului de alimentare cu apa
al mun. Targoviste
Reabilitarea sistemului de monitorizare al alimentarii cu apa a mun. Targoviste

125

Inlocuire conducta aductiune apa Lazuri - Targoviste

126

Reabilitare si extindere conducta de aductiune Dragomiresti Nord – Priseaca (firul

123
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

10

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

2)
127

O.14.
Alte obiective de
investitii privind
preluarea traficului in
zonele urbane si
preorasenesti
O.15.
Extinderea si
modernizarea rețelelor
tehnico-edilitare

128

Reabilitare conducta de aductiune statie pompare Hulubesti – rezervoare de
inmagazinare Priseaca
Reabilitare conducta aductiune Dragomiresti Sud - Priseaca

129

Aparari de mal la fronturile de captare amplasate pe Valea Dambovitei

130

Modernizarea si contorizarea statiilor de hidrofor

131

Sistem de contorizare pe orizontala la blocuri

132

Dotarea si acreditarea laboratoarelor de apa potabila

133

Dotarea si acreditarea laboratoarelor de analize ape uzate

134

Realizarea unei cai de acces paralele cu raul Ialomita de la intersectia cu str
Gimnaziului si pâna la capatul podului Mihai Bravu
Dezvoltarea retelei stradale in zona strazii Coconilor

135
136

Regularizarea si canalizarea vaii Ialomitei in dreptul orasului si mai departe,
amonte –aval

137

Modernizarea rețelelor tehnico-edilitare existente (de distribuție a apei potabile,
a energiei electrice, termice, gazelor naturale si de colectare a apelor uzate
menajere)
Îngroparea cablurilor rețelelor de telefonie si internet.

138
139

O.S.3.
PROTECTIA MEDIULUI

140
O.16.
Investitii privind
reducerea poluarii
cauzate de traficul
intens
O.17.
Investitii privind
reducerea poluarii apei
potabile
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141
142

Modernizare si extindere rețea de iluminat public si mutarea cablurilor distribuție
a energiei electrice in subteran.
Extinderea rețelelor tehnico-edilitare existente in zonele noi.
Reducerea impactului emisiilor din trafic asupra calitatii atmosferei prin costruirea
de trasee ocolitoare pentru autovehiculele de mare tonaj
Creearea unei perdele de protectie de-a lungul cailor de transport si intretinerea
spatiilor verzi existente;

143

Reabilitarea statiei de epurare a municipiului Targoviste;

144

Construire statie de epurare – cartier Priseaca

145

Rebilitare infrastructura in zona periurbana cartier Priseaca – statie de epurare

146

Aparari de mal la in zona statiilor de epurare ale municipiului Targoviste

11

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

O.18.
Investitii privind
reducerea poluarii
solului

147

O.19.
Alte obiective de
investitii privind
mediul

149

Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor verzi rezultate din gradini, parcuri
etc;
Implementarea sistemului de depozitare a deseurilor electrice si electronice prin
constientizarea populatiei municipiului Targoviste, a asociatiilor colective si a
producatorilor de DEEE privind infiintarea unui punct de colectare a DEEE-urilor la
S.C. Ecosal –Targoviste;
Reabilitarea statiilor de epurare a orasului;

148

150

155

Reabilitarea sistemului de colectare, transport si depozitare a deseurilor solide
menajere;
Program de ecologizare a municipiului Targoviste prin cresterea suprafetei
ocupata de zona verde-amenajarea de noi spatii verzi, perdele de protectie
stradala
Reducerea sau eliminarea emisiilor rezultate din activitatile industriale adoptand
utilizarea unor tehnologii nepoluante;
Amenajarea si reabilitarea spatiilor verzi, perdelelor si aliniamentelor de
protectie;
Masuri de implicare a asociatiilor de proprietari pentru mentinerea spatiilor verzi
din jurul blocurilor
Amenajare depozit deseuri menajere

156

Realizarea unei gropi de gunoi ecologice

157

Asigurarea unui sistem eficient de salubritate prin colectarea selectiva a deseurilor

158

Monitorizarea poluarii atmosferice (cauzata de traficul rutier si poluarii
industriale) prin implementarea unui sistem electronic de control si avertizare
Adoptarea de masuri eficiente pentru reducerea poluarii sonore si vibratiilor
datorate traficului rutier si activitatii industriale
Organizarea campanii de informare si constientizare a populatiei privind
colectarea selectiva a deseurilor
Realizare campanii de educatie ecologica

151

152
153
154

159
160
161
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

12

Obiectiv
strategic

Obiectiv

O.S.4.
SUSTINEREA SI INCURAJAREA DEZVOLTARII INFRASTRUCTURII DE AFACERI

O.20.
Investitii in domeniul
I.M.M. si afaceri

Nr.
162
163

Restructurarea si reconfigurarea complexului industrial UPET prin realizarea unui
centru de afaceri, administrare, de cercetare si servicii publice specializate
Sprijinirea crearii de noi intreprinderi mici si mijlocii in domeniul industrial

164

Incurajarea si promovarea infiintarii de ramuri industriale nepoluante

165

167

Devoltarea infrastructurii de afaceri a Municipiului Targoviste prin construirea
unui Centru de afaceri in partea de Nord-Est a orasului
Infiintarea unui Centru de dezvoltare Regionala pentru sprijinirea,
implementarea, managementul si evaluarea Programului Operational Regional
Crearea de parcuri industriale alaturate soselelor de centura

168

Dezvoltarea unui incubator de afaceri

169

176

Organizarea unor centre de seminţe in Targovişte in vederea sprijinirii
producatorilor agricoli pentru a folosi seminte cu inalta valoare biologica.
Infiinţarea centrelor de mecanizare, pe principii europene, dotate cu masini
agricole care sa deserveasca cca. 10.000 ha fiecare – Municipiul Targoviste
Reabilitarea si modernizarea centrelor de depozitare şi conservare a produselor
agricole.
Infiintarea unor complexe pentru prestarea de servicii specifice culturilor
legumicole (producerea şi difuzarea răsadurilor de legume, lucrări mecanice,
monitorizarea şi aplicarea tratamentelor pentru boli şi dăunători) - Municipiul
Targoviste
Construirea unei fabrici de industrializare a legumelor şi a fructelor pe teritoriul
administrativ al municipiului Târgovişte pentru deservirea bazinelor legumicole
Băleni şi Voineşti
Realizarea unor centre zonale de reproducţie, cu aplicarea biotehnologiilor
avansate de reproducţie.
Infiintare ferme familiale de tip comercial de vaci pentru lapte, cu capacitate de
10-50 capete.
Infiintarea de ferme noi, la exigenţe europene.

177

Ferme de crestere a animalelor pentru blana.

178

Realizarea unei platforme de depozitare și logistică de importanță regională în
municipiul Târgoviște.

166

O.21.
Investitii in agricultura

170
171
172

173

174
175
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Proiect

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

13

Obiectiv
strategic

Obiectiv
O.22.
Protejarea mediului
înconjurător

Nr.

180

Consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor
solide, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru
reutilizare, reciclare, valorificare, inclusiv tratare, eliminare)
Refacerea si protejarea fondului forestier.

181

Modernizare si ecologizarea gropii de gunoi existente (Aninoasa).

182
183

Extinderea sistemului de colectare selectiva a deșeurilor si achiziționarea
echipamentelor si materialelor necesare transportului si colectării si depozitarii.
Protejarea, urmărirea si punerea in valoare a arborilor protejați.

184

Plantarea unor bariere de vegetație pentru sporirea confortului si calității vieții.

185

Refacerea fondului forestier in zonele afectate.

186
187

Imbunatatirea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si
electronice.
Proiect de protejare a apelor împotriva poluării cu nitrați.

188

Elaborarea unui studiu privind identificarea și combaterea poluării fonice.

189
190

Dezvoltarea unor capacitati de productie energie verde (parcuri fotovoltaice,
eoliene etc).
Izolarea termica a fondului locativ construit.

191

Modernizarea si eficientizarea sistemului centralizat de incalzire.

O.24.
Prevenirea riscurilor
naturale

192

Proiecte de stabilizare a zonelor predipuse la alunecari de teren.

193

O.25.
Susținerea cooperării
cu sectorul privat

194

Proiect de prevenire a inundațiilor, in special in zonele adiacente malurilor raului
Ialomița prin lucrari de protecție si modernizare a cursurilor de apa
Reabilitarea fondului construit in parteneriat cu sectorul privat.

O.23.
Energie si siguranța
energetica sustenabila

179

Proiect

195
196
197

198
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Organizarea unui birou de informare pentru încurajarea startării afacerilor,
precum si realizarea unui ghid de investiții.
Înființarea unor parcuri logistice in zona de sud a municipiului Târgoviște.
Încurajarea investițiilor in zona de nord a municipiului prin îmbunătățirea
infrastructurii de transport si oferirea investitorilor unor beneficii economice, in
vederea creșterii atractivității zonei.
Dezvoltarea unor noi capacități de producție si prelucrare a materiei prime in
vederea creării unor noi locuri de munca, bazate pe sectorul primar de activitate

14

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

al zonei.
199

201

Asigurarea necesarului de utilități si accese in zonele noi de dezvoltare a
sectorului agricol.
Elaborarea si mediatizarea eficientă a unor politici stimulative de facilități fiscale si
investiționale acordate celor care doresc sa înființeze sau sa dezvolte afacere in
oraș.
Dezvoltarea si încurajarea agriculturii bipe teritoriul orașului.

202

Realizarea unui studiu privind distribuirea mărfurilor în oraș.

203

Realizarea unui studiu privind oportunitatea realizării unor parteneriate
interinstituționale sau public-private pentru dezvoltarea unor noi parcuri logistice.
Sustinerea dezvoltarii unui pol universitar si de cercetare in nordul orasului in
vecinatatea Universitatii Valahia.

O.S.5.
IMBUNATATIREA CALITATII VIETII SI PROTECTIA
SOCIALA

200

O.26.
Sustinerea cooperarii
cu mediul universitar
O.27.
Imbunatatirea
infrastructurii de
educație

204

205

Realizarea de investitii pentru imbunatatirea invatamantului preuniversitar:

206

Asigurarea unor dotări complementare procesului de învăţământ, săli de sport,
terenuri de sport, locuri de joacă şi de recreaţie, săli de lectură
Amenajarea la fiecare unitate de învăţământ a unor spaţii dotate corespunzător
pentru informatică si introducerea sistemului de invatamant: electronic (elearnig);
Reabilitarea terenurilor de sport ale unităților școlare din municipiul Târgoviște

207

208
209
210
211
212
213
O.28.
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214

Reabilitarea sălilor de sport existente şi construirea unor noi săli de sport pentru
unităţile şcolare cere nu dispun de asemenea dotări
Infiintarea Colegiului National “Manastirea Dealu”–pentru formarea integrata a
tinerilor
Dezvoltarea Universitatii Valahia ca pol de invatamant la nivelul judetului.
Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare .
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea si
extinderea unitatilor scolare, de invatamant si de formare profesionala.
Reabilitarea spitalului municipal.

15

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Imbunatatirea
infrastructurii sanitare

215
216
217

219
220

Dotarea cu aparatura necesara a cabinetelor medicale individuale

221

Construirea Centrului pentru persoane in ultimul stadiu de viata "Respiro"

222

Infiintarea asezamantului social Priseaca;

223

Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala:
- Centrul social "Omenia"
- Centrul social "Filantropia"
- Centrul social "Solidaritatea"
Centrul integrat pentru copiii rromi

O.S.6.
DEZVOLTAREA
TURISMULUI

224
O.30.
Imbunatatirea
condițiilor de locuire a
familiilor
dezavantajate

225

O.31.
Valorificarea
potentialului turistic al
municipiului Targoviste
prin reabilitarea si
consolidarea
monumentelor
istorice, de cult si
arhitecturale

228
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226
227

229
230

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Cresterea calitatii serviciilor sanitare prin infiintarea unui nou spital de urgenta in
Municipiul Targoviste;
Infiintarea unei sectii complexe materno-infantile in Spitalul Judetean Dambovita
Introducerea unui sistem informatizat in vederea imbunatatirii sigurantei si
calitatii actului medical si a serviciilor medicale
Reabilitarea modernizarea si dotarea materiala a sectiilor si laboratoarelor cu
aparatura specifica
Derularea de programe de educatie sanitara

218

O.29.
Imbunatatirea
infrastructurii sociale

Proiect

Reabilitarea instalatiilor sanitare interioare in locuintele sociale ale primariei
Targoviste
Regenerarea urbana - Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale in Cartierele
Matei Voievod, Prepeleac, Micro IX, XI, XII
Regenerarea urbana – Imbunatatirea infrastructurii serviciilor urbane in Cartierele
Matei Voievod, Prepeleac, Micro IX, XI, XII
Reabilitarea, repararea, restaurarea, amenajare, dotarea și valorificarea
obiectivelor: Ansamblul Monumental Curtea Domnească Târgoviște, Muzeul de
Istorie, Parcul Mănăstirii Stelea Veche, Mitropolia Veche a Țării Românești,
Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, Casa Fusea – Pârvulescu, Amenajarea și
valorificarea peisagistică „Șanțul Cetății”, Fostul „Arsenal al armatei”, Fosta Școală
de Cavalerie
Modernizarea, reabilitarea si diversificarea spatiilor muzeale, expozitionale;
Dezvoltarea turismului in municipiul Targoviste prin reabilitarea si punerea in
valoare a zonei istorice si a monumentelor istorice si culturale

16

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.
231

Introducerea centrului istoric in circuitul turistic

232

Reintroducerea in circuitul turistic a Curtii Domnesti Targoviste si reabilitarea
ruinelor
Reabilitarea centrului istoric al Municipiului Targoviste

233
234
235
236
237
238
239
O.32.
Imbunatatirea calitatii
serviciilor turistice si
de agrement

240

244

Construire stadion nou.

245
246

Recfuncționalizarea stadionului „Eugen Popescu” pentru organizare evenimente
culturale.
Reabilitare și modernizare baza sportivă Petrolul

247

Arie Iazul Morilor

248

Modernizare şi reabilitare Parc Chindia

249

Modernizare și reabilitare Cinematograf „Independența”

250

Infiintare centru comercial in zona de nord a Municipiului Targoviste (in
vecinatatea Campusului Universitar Valahia)
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii recreative în municipiul Târgoviște

251

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Refacerea structurii de rezistență a fațadei clădirii teatrului pentru copii (casa
Pârvulescu)
Reamenajarea Teatrului de Vară din Parcul Chindia ca teatru în aer liber.

243

241

Program
Operational

Restaurare pictură Biserica ”Sf. Nicolae Geartoglu”, amenajare pridvor și anexă
multifuncțională
Modernizare si consolidare manastirea Dealu si drum de acces catre manastirea
Dealu
Restaurarea, conservarea, protejarea, punerea in valoare si promovarea turistica a
Fortificatiilor Medievale ale orasului Targoviste
Reabilitarea fântânii arteziene din fața Teatrului Tony Bulandra

Crearea de circuite turistice complexe in Municipiul Targoviste dar si in zonele
invecinate, cu potential turistic ridicat;
Amenajare lac Priseaca- Cartier Priseaca pentru functiuni de agrement, loisir,
sport
Crearea unui centru de informare turistica si a unui cetru virtual de informare
turistica
Refacerea Casei Patrimoniului.

242
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Proiect

17

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

O.33.
Desfasurarea de
activitati de marketing
si promovare a
turismului in Municipiu
O.34.
Reabilitare Grădina
Zoologică
O.35.
Dezvoltarea unei rețele
dedicate activităților
recreative

252

Amplasarea de panouri de prezentare a obiectivelor de interes in oras

253

Amenajarea de spatii de prezentare a patrimoniului istoric, arhitectural, de cult si
a insemnatatii istorice sub forma de infochioscuri

254

Reabilitarea si modernizarea gradinii zoologice din Parcul Chindia

255

Integrarea parcurilor si zonelor de agrement intr-un circuit local pentru bicicliști.

256

Conectarea parcurilor si zonelor de agrement prin trasee pietonale marcate si
semnalizate.
Integrarea traseelor turistice locale intr-un circuit la nivel județean si regional.

257
258

O.36.
Dezvoltare
infrastructura turistica
si de agrement
O.37.
Dezvoltare
infrastructura culturala
prin informare si
cunoaștere
O.38.
Protejare si conservare
patrimoniu

259

O.39.
Promovare valori
culturale locale

263

Modernizarea bibliotecilor publice existente si dotarea acestora cu echipamente
IT si acces la internet.

261

Declararea zonei centrale ca sit urban si stabilirea unor reglementari specifice
pentru acesta.
Proiect de promovare si punere in valoare a monumentelor cu valoare istorica si
culturala prin iluminat arhitectural.
Înființarea unor puncte de informare turistica locala.

262

264

Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Revitalizarea si restaurarea clădirilor de patrimoniu aflate in zona centrala, in
vederea creșterii atractivității zonei.
Susținere in realizarea spatiilor noi de cazare, hoteluri, moteluri, pensiuni etc.

260

265
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Proiect

Crearea unor centre culturale tematice pentru promovarea tradițiilor locale (sub
forma unui muzeu al satului in zona Parcului Chindia si înființarea unui Muzeu al
Industriilor locale).
Protejarea, semnalizarea si punerea in valoare a tuturor monumentelor si siturilor
arheologice.

18

O.S.7.
ADMINISTRATIE PUBLICA SI SERVICII PUBLICE

Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

O.40.
Investitii privind
imbunatatirea
furnizarii serviciilor
publice

266

Îmbunătățirea serviciilor publice Poliția Locală

267

Amenajarea adapostului pentru cainii comunitari din municipiul Târgoviște

268

O.41.
Cresterea atractivitatii
teritoriale si
functionalitatii
domeniului public

270

Infiintarea unui Centru de dezvoltare Regional pentru sprijinirea, implementarea,
managementul si evaluarea Programului Operational Regional
Modernizarea serviciului public de administrare a cimitirelor din localitatea
Targoviste
Modernizare sere pentru flori și material dendrologic

271

Integrarea raului Ialomita in viata municipiului Targoviste

272

Restaurarea si reorganizarea halelor agroalimentare existente, cu respectarea
normelor sanitare europene
Reamenajarea si ecologizarea pietelor de toate tipurile

O.42.
Imbunatatirea
infrastructurii de
sanatate

274

O.43.
Imbunatatirea
infrastructurii
educationale

269

273

275

Reabilitarea si modernizarea clădirilor si echipamentelor de specialitate existente
(ambulatorii, spitale, cabinete mediacale).
Imbunatatirea serviciilor de ambulanta.

276

Reabilitarea si modernizarea cabinetelor si punctelor medicale scolare.

277

Mărire capacitate, modernizare si echipare grădinițe existente.

278

Mărire capacitate, modernizare si echipare scoli existente.

279

284

Proiect de dezvoltare a infrastructurii invatamantului vocational si de formare
profesionala.
Organizarea de evenimente si workshop-uri cu caracter cultural-educativ pentru
tinerii din regiune.
Program de reducere a abandonului animalelor de companie, prin programe
educationale in scoli. (In paralel cu programul de amenajare a adapostului pentru
cainii comunitari - existent)
Dezvoltarea unui centru sportiv de importanta județeană in nordul municipiului
Targoviste.
Realizarea unui studiu privind posibilitatea implementării programului de
transport al elevilor/școlarilor de acasă la unitățile de învățământ și înapoi.
Proiect de prevenire a abandonului școlar.

285

Proiect de formare profesionala in domeniul turismului si agriculturii.

280
281

282
283
O.44.
Dezvoltare
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii
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Obiectiv
strategic

Obiectiv

Nr.

Proiect

competitiva,
sustenabila a
resurselor umane

286
287

Formare vocațională in diverse domenii (servicii, marketing, IT, intretinere
patrimoniu cultural si istoric).
Proiect de formare profesionala pentru ocuparea fortei de munca.

O.45.
Îmbunătățirea
infrastructurii sociale

288

Înființarea de cămine pentru asistenta sociala pentru persoane defavorizate.

289

Modernizare case de copii si centre sociale pentru minori existente.

290

Realizare rețea de servicii sociale la domiciliu.

O.46.
Buna guvernare in
Unitatea Administrativ
Teritoriala Târgoviște

291

Realizarea unui studiu privind posibilitatea creării Zonei Metropolitane Târgoviște

292

Implementare solutii de management si monitorizare a resurselor financiare ale
orasului si a investitiilor publice.
Implementarea unor programe de formare profesionala in administrație publica.

O.47.
Creșterea atractivității
domeniului public

294

O.48.
Siguranța publica si
situații de urgenta

296

293

295

297
298
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Program
Operational

Axa
Prioritara

Prioritate
de investitii

Reabilitarea spatiilor dintre blocuri (alei carosabile si pietonale, parcări, spatii
verzi, locuri de joaca).
Reabilitarea piețelor agro-alimentare pentru încurajarea comerțului autohton.
Achizitionare si punere in functiune a unor sisteme videde supraveghere a
spatiilor publice.
Infiintarea unui centru de formare pentru interventia voluntara in caz de urgenta.
Formare si angajare personal pentru servicii ce trebuie asigurate in situații de
urgenta.

20

