
Anexa nr.3 

 

FIȘĂ PROIECT - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ INSTITUȚIONALĂ ÎN ORAȘUL GHIMBAV 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Creșterea eficienței energetice în clădirile 

publice și sistemele de iluminat public din 

orașul Ghimbav, inclusiv prin utilizarea 

surselor regenerabile de energie și a 

implementării sistemelor de management 

energetic inteligent. 

Axa prioritară 3  

- Sprijinirea  tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de carbon 

3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor 

2 Domeniul acoperit (ex. Infrastructura de 

transport, socială, educațională, turism, 

dezvoltare urbană, resurse umane, 

mediu, etc) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane sustenabile și durabile, cu părtile ei componente  însemnate: 

- Îmbunătățiterea calității vieții 

- Protecția mediului 

- Reducerea risipei  

3 Localizarea proiectului (localitate și 

judet)- 

vezi drumuri și străzi 

Proiectul este gândit pentru eficientizarea consumurilor de utilități, modernizarea surselor de energie, inclusiv 

regenerabilă, și introducere de sisteme și instalații inteligente de management a exploatării și funcționării unor 

clădiri publice ale UAT Ghimbav (gradiniță, școală, primărie), județul Brasov. 

4 Beneficiarul proiectului/Parteneri daca 

este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveana, reprezentată de Consiliul Local și Primăria 

Ghimbav. Prin proiect se dorește identificarea de resurse financiare pentrru derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului (persoană de 

contact; telefon, fax și email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă și sustenabilă a orașului Ghimbav pentru viitor. 

Obiective de atins prin derularea proiectului: 

a. pe termen imediat și mediu 

- Scăderea consumului anual de energie primară în clădirile publice 

- Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public 

b. pe termen lung: 

- Scăderea gazelor cu efect de seră  

- Modernizarea abordarilor tradiționale privind investițiile în domeniul clădirilor pasive (cu consum redus și din 

surse regnerabile) 

- - Modificarea percepției publice și individuale privind folosirea resurselor enrgetice și utilitare și orientarea spre o 

strategie de folosire mai inteligentă și sustenabilă a mediului. 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile țintă Zonele vizate sunt atât cele locale. 

Grupurile țintă: 

- cetățenii din orașul Ghimbav  

- angajații primăriei, a instituțiilor din subordinea sa. 



3 Principalele activități din proiect - Analiza și evaluarea stării tehnice a elementelor de structura și de arhitectură, amenajări, izolare termică, etc.  

- Întocmire proiect de eficientizare energetică 

- Întocmire proiect tehnic și executarea lucrărilor prevăzute  

- Lucrări prevăzute pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice  

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / localitate 

Prin realizarea proiectului, orașul Ghimbav va urmări implementarea  directivelor europene în domeniul eficienței 

energetice și a tranziției către o economie cu emisii scăzute de bioxid de carbon, o scădere a costurilor de 

funcționare și întreținere a clădirilor și sitemelor de iluminat, o abordare mai prietenoasă legată de mediu, creșterea 

calității vieții locuitorilor localității. 

5 Vă rugăm să menționați dacă proiectul 

se integrează cu alte investiții din zonă 

și dacă da care ar fi acestea 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a 

Brașovului (zona cu cea mai densă amplasare de  obiective turistice cu recunoaștere internațională: Biserica 

Neagră Brașov, Castelul Bran, Stațiunile turistice Poiana Brașov, Predeal, cetățile săsești de la Feldioara, Prejmer 

(monument recunoscut UNESCO), bisericile fortificate de la Hărman, Bod, Sânpetru, Vulcan, Hălchiu dar și 

obiective economice de anvergură (platforme industriale cu investiții majore în automotive, aeronautică, industria 

mecanică, electrotehnică, etc). 

Pe masură ce economia Zonei Metropolitane va lua avânt va crește semnificativ și consumul energetic, transportul, 

de diverse utilități, etc. ce va avea un impact negativ asupra mediului prin poluare. 

Proiectul poate fi  gândit a se integra cu alte proiecte din zona ce vizează reducerea consumurilor de toate felurile, 

a creșterii eficienței energetice, a folosirii energiilor regenerabile, a introducerii de inovații și produse tehnologice 

de înaltă performanță, etc. 

6 Vă rugăm să menționați dacă proiectul 

ar putea fi corelat sau integrat cu alte 

investiții din județele limitrofe sau din 

Regiune și dacă da care ar fi acestea 

La nivel global, proeictul se va integra efortului general de transfer către o economie cu emisii reduse de bioxid de 

carbon din Regiunea Centru.  

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului (vă rugăm 

să ne menționați dacă există anumite 

documente elaborate pentru proiect: ex. 

SF, PT, studii topo, etc.) sau calendarul 

estimat pentru pregatirea proiectului 

Proiectul nu are studii și documentații efectuate, lansate în lucru sau în derulare. Un calendar estimat pentru 

pregătirea proiectului este în lucru cu începere din 15 februarie 2015 și va fi gata în circa 2 (două) luni. 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al proiectului 

- de menționat procentul maxim care 

poate fi acoprit de autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de inclus și 

costurile privind pregătirea proiectului și 

menționarea separată ce înseamnă aceste 

costuri din total cost proiect 

Prin comparare cu proiecte similare derulate în alte localități, se estimează că sumele de cheltuit să fie max. 2 

milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoperit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 



FIȘA PROIECT - Introducere  sistem de transport urban inteligent și ecologic în orașul Ghimbav. Trasee și infrastructură pentru transport electric 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Înființarea și introducerea unui 

sitem Public de Transport Urban 

în orașul Ghimbav; Trasee și 

infrastructură pentru transportul 

electric inteligent 

Axa Prioritara 3 

Sprijinirea tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de 

carbon 

3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 

particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea adaptărilor 

2 Domeniul acoperit (ex. Infrastructura 

de transport, socială, educațională, 

turism, dezvoltare urbană, resurse 

umane, mediu, etc) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane și sustenabile, în domeniul infrastructurii de transport  

3 Localizarea proiectului (localitate și 

județ) 

Vezi drumuri și străzi 

Proiectul este gândit pentru transportul public din orașul Ghimbav, județul Brașov 

4 Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană, reprezentată de Consiliul Local și Primăria 

Ghimbav. Prin proiect se dorește identificarea de resurse financiare pentrru derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului (persoană de 

contact; telefon, fax si email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă și sustenabilă a orașului Ghimbav în viitor. 

Obiective de atins prin derularea proiectului: 

- Crearea unui sistem modern de transport public în comun, inteligent, ecoeficient cu emisii scăzute de bioxid de 

carbon folosind tehnologii pe bază de energie electrică. 

- Înființarea unui serviciu public pilot pentru transportul „verde”, prin crearea unui sistem de management 

inteligent și de eficientizare a energiei și resurselor. 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile țintă Zonele vizate sunt cele locale. 

Grupurile țintă: 

- localnicii din județul Brașov și cei din Zona Metropolitană; 

- turiștii din țară și străinatate; 

3 Principalele activități din proiect - lucrări prevăzute în PMUD și în proiectul tehnic pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport;  

- elaborarea unei metodologii de înființare a unui nou serviciu public de transport modern și electric; 

- construire infrastructură necesară transportului electric și trasee exclusive sau speciale pentru transportul public 

(inclusiv staţii de alimentare a autobuzelor și automobilelor electrice (EEV-Vehicol ecologice), infrastructurii 

tehnice aferente-depouri, stații de verificare, mentenanță, stații și terminale intermodale, etc.) 

- realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători;  

-  construirea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru 

creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 



creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.; 

- realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente de management al 

traficului;  

- modernizarea și/sau reabilitarea infrastructurii rutiere existente, fundamentate de măsurile propuse de PMUD 

pentru reducerea emisiilor de CO2; 

-  realizarea sistemelor de tip park and ride, destinate transportului electric și nemotorizat (construirea/ 

modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de 

închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a 

traficului auto în anumite zone, etc). 

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / localitate 

- În urma realizării de studii și strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a crearii și lansării brandului de 

oraș (Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni ce și-a lansat propriul brand în 2015), a diverselor strategii 

de dezvoltare a localităților învecinate și –în special- municipiului Brașov aflat la 7 km distanță de oraș, a realizarii 

deja prin fonduri europene, a rezultat că se impune realizarea de studii și strategii de mobilitate urbană pentru orașul 

Ghimbav. 

- Brașovul este unul din cele 7 Poluri de Creștere alese pentru dezvoltarea accelerată și sustenabilă a zonelor 

urbanizate. 

- Orașul Ghimbav nu a beneficiat de a lungul timpului de vreun serviciu public de transport în comun necesar 

comunității ghimbăvene. 

- Este și va fi de stringentă necesitate introducerea unui sistem public de transport în contextul dezvoltării rapide a 

economiei locale, prin consolidarea vechilor unități productive și apariția altora noi (în special în domeniul 

construcției aeronautice), preconizatele investiții majore în infrastructură (Aeroportul Internațional Ghimbav, 

autostrada București-Brașov, cu punct de descărcare în Ghimbav), apariția și dezvoltarea Polului de Creștere Brașov 

și alte investiții private au dus și vor duce la o accentuată creștere a mobilității persoanelor care lucrează, tranzitează 

și locuiesc în localitate și în zona metropoilitană, județeană și națională. Forța de muncă angajată pe platforma 

industrială Ghimbav este de peste 4.000 de persoane (din care circa o treime sunt localnici și restul din afara 

orașului), la o populație de cca 5.800 de locuitori. Cea mai mare parte venind și plecând zilnic din oraș. Această 

mulțime de angajați va crește semnificativ în următorul deceniu. Din studiul de fezabilitate al Aeroportului 

Internațional Ghimbav, reiese că se preconizează un trafic de călători între 500.000- 800.000 pe an. La nivelul 

anului 2015 în județul Brașov au fost în vizită peste 1 (un) milion de turiști și călători. Peste 600.000 numai în 

municipiul Brașov (aflat la circa 7 km de Ghimbav). 

- Proiectul este gandit cu dublă funcțiune: un sistem modern și ecoeficient al transportului public cu racordare la 

traficul din Zona Metropolitană și Proiect Pilot în domeniul transportului Electric, cu sansa de a a fi primul în areal 

și de a deveni un proiect model de bune practici în domeniu. 

5 Vă rugăm să menționați dacă proiectul 

se integrează cu alte investiăii din zonă 

și dacă da care ar fi acestea 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a Brașovului. 

În acest areal sunt câteva sute de proiecte în derulare sau încheiate de curând, mare parte executate prin finanțări 

nerambursabile europene, cu aplicabilitate în varii domenii. Cel mai important proiect din zonă, cu care proiectul 

propus se va integra, este Aeroportul Internațional Ghimbav și mai apoi sunt proiectele ce derivă din Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creștere Brașov, ediția draft 4 din noiembrie 2015. Pe masură ce acesta din 

urmă va evolua spre forma finală, proiectul va încerca să facă modificările necesare armonizării, dacă va fi necesar. 

Deasemeni proiectul va fi gândit a se integra și în Strategia SIDU de la nivelul Polului de Creștere Brașov care se 

afla în plin proces de reconfigurare și armonizare cu realitățile actuale. 



- Este corelat, și sperăm să se integreze foarte bine, și cu cele două proiecte majore în transport: Aeroportul 

Internațional și autostrada București-Brașov. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului (vă rugăm 

să ne menționați dacă există anumite 

documente elaborate pentru proiect: 

ex. SF, PT, studii topo, etc) sau 

calendarul estimat pentru pregătirea 

proiectului 

Proiectul nu are studii și documentații finalizate, ci doar câteva lansate în lucru sau în derulare. 

Studii de trafic realizate.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului, în directa corelare cu documentul similar din Zona Metropolitană 

Brașov (realizat). 

 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al proiectului 

- de menționat procentul maxim care 

poate fi acoprit de autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de inclus și 

costurile privind pregătirea proiectului 

și menționarea separată ce înseamnă 

aceste costuri din total cost proiect 

Printr-o evaluare generală, se estimează ca sumele de cheltuit să fie de 10 milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoperit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

 



FIȘĂ PROIECT - Un sistem de iluminat inteligent și de telegestiune în orașul Ghimbav 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Un sistem de iluminat 

inteligent și de telegestiune 

pentru orașul Ghimbav. 

Axa Prioritară 3 

Sprijinirea tranziției 

către o economie cu 

emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 

în sectorul locuințelor” 

2 Domeniul acoperit (ex. 

Infrastructura de transport, socială, 

educațională, turism, dezvoltare 

urbană, resurse umane, mediu, etc) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane, pe componentele insemnate: 

- Iluminat public,  

- Eficiență energetică 

- Mediu  

 

3 Localizarea proiectului (localitate și 

județ)- 

Vezi drumuri și străzi 

Proiectul este gândit pentru modernizarea iluminatului pulic existent și echiparea cu tehnologie modernă de 

telegestiune pe teitoriul orașului Ghimbav, județul Brașov 

4 Beneficiarul proiectului/Parteneri 

dacă este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană, reprezentată de Consiliul Local și Primăria Ghimbav. 

Prin proiect se doreste identificarea de resurse financiare pentrru derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului (persoana 

de contact; telefon, fax si email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă ș sustenabila a orașului Ghimbav. 

Obiective de atins prin derularea proeictului: 

- reducerea consumurilor energetice  

- refacerea, extinderea și modernizarea infrastructurii de iluminat public 

- crearea unui sistem de achiziții de date și telegestiune a managementului iluminatului public 

- îmbunătățirea confortului public urban prin echilibrarea factorilor de iluminat public 

- reducerea emisiei de boxid de carbon 

- reducrea cheltuielilor publice ale orașului 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile țintă Zonele vizate sunt cele locale ale orașului (cartiere și zone economice) 

Grupurile țintă: 

- Localnicii, persoane aflate temporar în Ghimbav și turiștii 

3 Principalele activități din proiect - analiza și evaluarea stării tehnice a elementelor de structură și de instalații existente, amenajări, lucrări tehnice, etc.  

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență 

energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, reproiectarea traseelor existente și coborârea acestora în subteran etc.; 

- achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în oraș; 



- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

- montarea de senzori speciali; 

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin 

POR 2014 – 2020. 

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / localitate 

În urma realizării de studii și strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a creării și lansării brandului de oraș 

(Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni ce și-a lansat propriul brand în 2015), a diverselor strategii de 

dezvoltare a localităților învecinate și –în special- municipiului Brașov aflat la 7 km distanță de oraș, a realizării deja 

prin fonduri europene, a rezultat necesitatea ca orașul Ghimbav să se transforme dintr-un oraș clasic, industrial într-un 

oraș inteligent, în conformitate cu tendințele și conceptele actuale de dezvoltare. 

Refacerea urbanismului local și gândirea unor direcții de dezvoltare pe viitor, au inclus și elemnte de confort și 

arhitectură urbană îmbunătățite. 

Peisagistica și spațiul urban, transportul și iluminatul sunt parte a cestui concept de Oraș Inteligent. 

5 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul se integrează cu alte 

investiții din zonă și dacă da care ar 

fi acestea 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a Brașovului 

(zonă ce mai cuprinde obiective turistice de recunoaștere internațională: Biserica Neagră Brașov, Castelul Bran, 

Stațiunile turistice Poiana Brașov, Predeal, cetățile săsești de la Feldioara, Prejmer (monument recunoscut UNESCO), 

bisericile fortificate de la Harman, Bod, Sanpetru, Vulcan, Halchiu) 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte locale (aroportul internațional Ghimbav, noul serviciu public de 

transport electric urban, refacerea unor monumente istorice (Biserica evanghelică și Muzeul Orașului) și redarea lor 

circuitului turistic  

6 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul ar putea fi corelat sau 

integrat cu alte investiții din 

județele limitrofe sau din Regiune 

și dacă da care ar fi acestea 

În principiu se integrează filozofiei generale și a strategiilor de dezvoltare durabilă a Regiunii Centru  

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului (vă 

rugăm să ne menționați dacă există 

anumite documente elaborate 

pentru proiect: ex. SF, PT, studii 

topo, etc) sau calendarul estimat 

pentru pregătirea proiectului 

Proiectul are realizate studiile de specialitate;   

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al proiectului 

- de menționat procentul maxim care poate fi acoprit 

de autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de inclus și costurile 

privind pregătirea proiectului și menționarea separată 

ce înseamnă aceste costuri din total cost proiect 

Prin comparare cu proiecte similare derulate în alte zone, se estimează ca sumele de cheltuit să fie 

max. 6 milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoprit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

FIȘĂ PROIECT - Lucrări de restaurare și valorificare durabilă Biserica Evanghelică 



 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Restaurarea, conservarea și promovarea 

Bisericii Evanghelice din sec. XIII din 

Ghimbav pentru valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural și a identității culturale 

locale. 

Axa Prioritară 5 -Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiții  5.1 

„Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural” 

2 Domeniul acoperit Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea Bisericii Evanghelice - Cetate fortificată –obiectiv inclus pe lista 

monumentelor istorice. 

- restaurarea, protecția, conservarea și reabilitarea picturilor interioare, a frescelor, picturilor  murale exterioare 

- restaurarea și remodelarea  plasticii fațadelor. 

- realizarea dotării interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea  condițiilor de climatizare, siguranța la foc, 

antiefracție). 

- dotări pentru expunerea și protecșia patrimoniului cultural mobil și imobil. 

- activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurant, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

3 Localizarea proiectului 

(localitate și județ)- 

 

Oraș Ghimbav, județ Brașov. Proiectul este gândit pentru restaurarea și introducerea în circuitul turistc, cultural și educațional a 

Bisericii Evanghelice Fortificate aflate în orașul Ghimbav, județul Brașov. 

4 Beneficiarul 

proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

UAT Ghimbav în calitate de  lider în parteneriat cu Biserica Evanghelică. 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană. Pe baza de parteneriat între Primăria Ghimbav și Biserica 

Evanghelică săsească se dorește identificarea de resurse financiare pentru derularea proeictului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

(persoana de contact; telefon, 

fax și email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă a orașului Ghimbav pentru viitor. 

Obiective de atins prin derularea proeictului: 

- recuperarea istoriei și culturii specifice comunității ghimbăvene 

- consolidarea și promovarea identității proprii, a brandului orașului 

- crearea unui punct de atracție turistică, culturală și educațională și promovarea valorilor tradiționale și inovatoare ale 

comunității ghimbăvene 

- introducerea obiectivului turistic și cultural restaurat „Biserica Evanghelicș”, în circuitele turistice existente în Țara Bârsei 

(de exemplu în circuitul „Bisericile fortificate ale Cavalerilor teutoni, mândria Ţării Bârsei” 

- crearea unui punct de echilibru prin istorie și tradiție culturală, necesar în competiția orașului - ca viitor posesor de Aeroport 

Internațional - cu orașele din zonă. 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile 

țintă 

Zonele vizate sunt atât cele locale cât și cele naționale și internaționale. 

Grupurile țintă: 

- Comunitatea locală și din județul Brațov   

- Turiștii din țară și străinatate,ce tranzitează zona Brașovului 



- Elevii și tinerii din localitate  

- Cercetători și pasionați de istoria specifică bisericilor săsești din Transilvania 

- Coruri și orchestre de muzică clasică, religioasă sau specifică de orga (pentru susținerea de concerte de orgă, muzică 

corală şi de cameră). 

3 Principalele activități din 

proiect 
- Analiza și evaluarea stării tehnice a elementelor de structură și de arhitectură, amenajări, lucrări de artă, etc.  

- Întocmire proiect de reabilitare și restaurare, în baza evaluării și expertizării construcției Bisericii -Cetate 

- Întocmire proiect tehnic și executarea lucrărilor prevăzute  

- Obținere avize și autorizații; Lucrări prevăzute pentru îmbunătățirea infrastructurii de orientare, acces și primire a turiștilor 

în zona în care se află biserica fortificată, respectiv pentru încurajarea altor investiții conexe în comunitate.  

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / localitate 

În urma realizării de studii și strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a creării și lansării brandului de oraș 

(Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni ce și-a lansat propriul brand în 2015), a diverselor strategii de dezvoltare 

a localităților învecinate și –în special- municipiului Brașov aflat la 7 km distanță de oraș, a realizării deja prin fonduri 

europene, a unei ample acțiuni de reabilitare a 18 biserici fortificate din Transilvania (patru din județul Brașov). 

În jurul Brașovului sunt peste 15 biserici fortificate sau cetăți, ridicate de comunitățile săsești în diferite secole, din Evul 

Mediu. Unele au fost restaurate recent și redate circuitului turistic din zonă. Altele nu au beneficiat de astfel de lucrări, 

Biserica Evanghelică din Ghimbav fiind una dintre ele. 

Brașovul este unul din cele 7 Poluri de Creștere alese pentru dezvoltarea accelerată și sustenabilă a zonelor urbanizate. 

Pentru prima dată, județul Brașov a depășit în anul 2015 cifra de 1 milion de turiști. Aceștia au genrat multe activități 

culturale, sportive și de relaxare, antrenând și impulsionând puternic economia locală. 

Restaurarea și introducerea, mai apoi, și a Bisericii-cetate Ghimbav pe harta monumentelor turistice ar impulsiona turismul 

local. Deasemenea s-ar produce și o crestere exponențială a turismului în zonă, precum și prelungirea timpilor de ședere a 

turiștilor în Regiunea Centru a României. 

5 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul se integrează cu alte 

investiții din zonă și dacă da 

care ar fi acestea 

Da - Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni  (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a Brașovului 

(zonă ce mai cuprinde obiective turistice de recunoaștere internațională: Biserica Neagră Brașov, Castelul Bran, Stațiunile 

turistice Poiana Brașov, Predeal, cetățile săsești de la Feldioara, Prejmer (monument recunoscut UNESCO), bisericile 

fortificate de la Hărman, Bod, Sânpetru, Vulcan, Hălchiu) 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din zona Țării Bârsei (Cetatea Râșnov, care a implementat deja proiecte de 

refacere cu bani europeni, construirea unui Aeroprt Internațional chiar în orașul Ghimbav, Parcul Dinozaurilor din Râșnov, 

etc.) tocmai pentru a benficia de atracțiile existente și a adauga una nouă și un plus de atractivitate turistică, culturală și 

educațională zonei. 

 OT6-protecția mediului și promovarea a utilizării  efecinete a resurselor 

6 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul ar putea fi corelat sau 

integrat cu alte investiții din 

județele limitrofe sau din 

Regiune și dacă da care ar fi 

acestea 

Credem cu tărie ca da, proiectul se va integra perfect cu alte proeicte similare sau diferite din Regiune. În octombrie 2014 s-au 

finalizat în Regiunea Centru, lucrările de reabilitare a 18 biserici fortificate amplasate pe teritoriul a patru județe limitrofe 

(județul Brașov se învecinează cu șapte județe aflate în Transilvania și Muntenia). Aceasta acțiune amplă are deja o experiența 

acumulată care poate fi dată exemplu de bune practici și altor localități și deja atrag mai mulți turiști în zonă.  

 

III.  STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului 

(vă rugăm să ne menționați 

Proiectul are studii realizate 



dacă există anumite documente 

elaborate pentru proiect: ex. 

SF, PT, studii topo, etc) sau 

calendarul estimat pentru 

pregătirea proiectului 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al 

proiectului 

- de menționat procentul 

maxim care poate fi acoprit de 

autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de 

inclus și costurile privind 

pregătirea proiectului și 

menționarea separată ce 

înseamnă aceste costuri din 

total cost proiect 

Prin comparare cu proiecte similare derulate în alte zone, se estimează că sumele de cheltuit să fie max. 3 milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoprit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

 



FIȘA PROIECT - Lucrări de restaurare și valorificare durabilă Muzeul orașului Ghimbav 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Restaurarea, conservarea și modernizarea unui 

edificiu de secol XVIII-monument istoric, în scopul 

conversiei clădirii în „Muzeu al Orașului” Ghimbav  

și promovarea  acestuia pentru valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural și a identității 

culturale locale. 

Axa Prioritara 5 

Îmbunătățirea mediului urban 

și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

Prioritatea de Investiții 5.1 

„Prioritatea de Investiții  5.1 

Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural” 

2 Domeniul acoperit Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea casei monument (1789)–obiectiv inclus pe lista monumentelor istorice  

- restaurarea, protecția, conservarea și reabilitarea picturilor interioare, a frescelor, picturilor  murale exterioare 

- restaurarea și remodelarea  plasticii fațadelor specific arhitecturii săsești 

- realizarea dotări interioare (mobilier specific culturii săsești, instalații, echipamente și dotări pt. asigurarea  condițiilor de 

climatizare, siguranță la foc, antiefracție) 

- dotări pt. expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil 

- activități de marketing  și promovare turistică a obiectivului restaurant, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului 

3 Localizarea proiectului 

(localitate și județ) 

  

Proiectul este gândit pentru restaurarea și introducerea în circuitul turistc, cultural și educațional a unei clădiri de patrimoniu, 

specific culturii săsești din sec.18, aflate în orașul Ghimbav, județul Brașov 

4 Beneficiarul 

proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană, reprezentată de Consiliul Local și Primăria Ghimbav. Prin 

proiect se dorește identificarea de resurse financiare pentrru derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului (persoana de 

contact; telefon, fax și 

email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă a orașului Ghimbav pentru viitor. 

Obiective de atins prin derularea proiectului: 

- recuperarea istoriei și culturii specifice comunității săsești din Ghimbav, 

- transformarea în Muzeu local, a unei  clădiri cu arhitectura specifică din  secol XVIII, 

- consolidarea și promovarea identității proprii, a brandului orașului, 

- crearea unui punct de atracție turistică, culturală și educațională și promovarea valorilor tradiționale și inovatoare ale 

comunității săsești din Ghimbav, 

- introducerea obiectivului turistic și cultural restaurat „Casa săsească din sec.18” în circuitele turistice existente în Țara 

Bârsei (de exemplu în circuitul „Bisericile fortificate ale Cavalerilor teutoni, mândria Ţării Bârsei„ 

- crearea unui punct de echilibru prin istorie și tradiție culturală, necesar în competiția orașului - ca viitor posesor de 

Aeroport Internațional - cu orașele din zonă. 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile Zonele vizate sunt atât cele locale cât și cele naționale și internaționale. 



țintă Grupurile țintă: 

Comunitatea săsească din zona Țării Bârsei; 

Localnicii din județul Brașov și cele din vecinătate 

Turiștii din țară și străinătate 

Elevii și tinerii din localitate  

Cercetatori si pasionati de istoria specifica comunitatilor sasesti din Transilvania si a culturii romanesti din orasele mici. 

3 Principalele activități din proiect Analiza și evaluarea stării tehnice a elementelor de structură și de arhitectură, amenajări, lucrări de artă, etc.  

Întocmire proiect de reabilitare și restaurare, în baza evaluării și expertizării vechii construcții a „Casei din sec.18” 

Întocmire proiect tehnic și executarea lucrărilor prevăzute; 

Avizare proiecte-obținere avize de la organele abilitate; 

Lucrări prevăzute pentru îmbunătățirea infrastructurii de orientare, acces și primire a turistilor în zona în care se află 

biserica fortificată, respectiv pentru încurajarea altor investiții conexe în comunitate.  

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice ; 

Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; 

Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 

Dotări interioare (mobilier specific culturii săsești din  sec.18, instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor 

de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului; 

Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat  

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate in judet / localitate 

În urma realizării de studii ți strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a creării și lansării brandului de oraș 

(Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni ce și-a lansat propriul brand în 2015), a diverselor strategii de 

dezvoltare a localităților învecinate și –în special - municipiului Brașov aflat la 7 km distanța de oraș, a realizării deja prin 

fonduri europene, a unei ample acțiune de reabilitare a 18 biserici fortificate din Transilvania (patru din județul Brașov) și 

multe muzee. 

Ghimbavul nu a avut și nici nu posedă un muzeu în localitate. 

Țara Bârsei, din care face parte și comunitatea Ghimbavului este compusă din localități în care dovada continuității 

comunității săsești este dovedită prin bisericile fortificate, case-muzeu, obiceiuri și tradiții specifice. Unele au fost 

restaurate recent și redate circuitului turistic din zonă, inclusiv cu funcțiuni de muzeu. Altele nu au beneficiat de astfel de 

lucrări, „casa din sec.18” din Ghimbav fiind una dintre ele. 

Brașovul este unul din cele 7 Poluri de Creștere alese pentru dezvoltarea accelerată și sustenabilă a zonelor urbanizate. 

Pentru prima dată, județul Brașov a depășit în anul 2015 cifra de 1 milion de turiști. Aceștia au generat multe activități 

culturale, sportive și de relaxare, antrenând și impulsionând puternic economia locală. 

Restaurarea și introducerea, mai apoi în viitor, și a „casei săsești din sec 18” din Ghimbav pe harta monumentelor turistice 

ar impulsiona turismul local introducând orașul  pe traseul circuitului istoric al bisericilor fortificate. În directă legatură cu 

acest monument istoric și de patrimoniu, se află și proiectul de a transforma în Muzeu local, o clădire de secol XVIII, încă 

viabilă, în care a locuit timp de 2 zile Împaratul Franz Joseph I al  Austriei împreună cu suita sa/atestare documentară 

existentă. 

Astfel, prin punerea în operă a acestui proeict, s-ar produce și o creștere exponențială a turismului în zonă, precum și 

prelungirea timpilor de ședere a turiștilor în Regiunea Centru a României. 

 



5 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul se integreaza cu ale 

investiții din zonă și dacă da 

care ar fi acestea 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a Brașovului (zonă 

ce mai cuprinde obiective turistice de recunoaștere internațională: Biserica Neagră Brașov, Castelul Bran, Stațiunile 

turistice Poiana Brașov, Predeal, cetățile săsești de la Feldioara, Prejmer (monument recunoscut UNESCO), bisericile 

fortificate de la Hărman, Bod, Sânpetru, Vulcan, Hălchiu) 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din zona Țării Bârsei (Cetatea Râșnov, care a implementat deja proiecte 

de refacere cu bani europeni, construirea unui Aeroprt Internațional chiar în orașul Ghimbav, Parcul Dinozaurilor din 

Râșnov, etc) tocmai pentru a beneficia de atracțiile existente și a adăuga una nouă și un plus de atractivitate turistică, 

culturală și educațională zonei. 

6 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul ar putea fi corelat sau 

integrat cu alte investiții din 

județele limitrofe sau din 

Regiune și dacă da care ar fi 

acestea 

Credem cu tărie că da, proiectul se va integra perfect cu alte proeicte similare sau diferite din Regiune. În octombrie 2014 

s-au finalizat în Regiunea Centru, lucrările de reabilitare a 18 biserici fortificate amplasate pe teritoriul a patru județe 

limitrofe (județul Brașov se învecinează cu șapte județe aflate ăn Transilvania și Muntenia). Aceasta acțiune amplă are 

deja o experiență acumulată care poate fi dată exemplu de bune practici și altor localități și deja atrag mai mulți turiști în 

zonă.  

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului (vă 

rugăm să ne menționați dacă 

există anumite documente 

elaborate pentru proiect: ex. SF, 

PT, studii topo, etc.) sau 

calendarul estimat pentru 

pregătirea proiectului 

Proiectul nu are studii lansate sau în derulare. 

Proiectul se afla in etapa de clarificare a dreptului de proprietate și a identicării imobilului pentru  actualizarea cărții 

funciare. Un calendar estimat pentru pregătirea proiectului este în lucru cu începere din 1 iulie 2018 și va fi gata în circa 6 

luni. 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al 

proiectului 

- de menționat procentul maxim 

care poate fi acoprit de 

autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de 

inclus și costurile privind 

pregătirea proiectului și 

menționarea separată ce 

înseamnă aceste costuri din total 

cost proiect 

Prin comparare cu proiecte similare derulate în alte zone, se estimează că sumele de cheltuit să fie max. 0,5 milioane de 

euro. 

Procentul maxim care poate fi acoprit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

 



FIȚĂ PROIECT - Lucrări de edificare infrastructură pentru educație timpurie, respectiv creșa și grădiniță în orașul Ghimbav 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Construcția, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaţionale timpurii pentru 

învăţământul antepreșcolar și preșcolar și 

educație timpurie - pentru inființarea unei 

creșe și grîdinițe (0-2 ani și 3-5 ani) 

Axa prioritară 10 

- Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

Prioritatea de Investiții 10.1  

„Investițiile în educație și formare, inclusiv în 

formare profesională pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” 

2 Domeniul acoperit (ex. 

Infrastructura de transport, 

socială, educațională, turism, 

dezvoltare urbană, resurse 

umane, mediu, etc) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane cu privire la investițiile în educație pentru creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

3 Localizarea proiectului 

(localitate și județ- 

vezi drumuri ți străzi 

Proiectul va fi amplasat în orașul Ghimbav, județul Brașov. 

4 Beneficiarul 

proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană, reprezentată de Consiliul Local și Primăria Ghimbav iar ca 

parteneri Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Prin proiect se dorește identificarea de resurse financiare pentrru 

derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

(persoană de contact, telefon, 

fax si email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă a orașului Ghimbav pentru viitor. 

Obiective de atins prin derularea proiectului: 

- creșterea capacității de cuprindere în activități educaționale a copiilor din localitate și creșterea gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului; 

- atragerea tinerelor familii în localitate, creșterea sporului natural demografic și stabilizarea/ menținerea acestora în oraș;  

- crearea de noi locuri de muncă în sistemul educațional local și regional; 

- pe termen, mediu și lung, menținerea verigilor ciclului educațional (de la vârsta preșcolară până la studii universitare) și 

asigurarea de forță de muncă bine educată.  

2 Zonele țintă și/ sau grupurile 

țintă 

Zonele vizate sunt cele locale.  

Grupurile țintă: 

- Tinerii părinți care locuiesc și lucrează în orașul Ghimbav. 

- Tineri părinți, cu domiciliu în alte localități dar care au loc de muncă în localitate. 

- Tineri ce-și doresc un loc de rezidență cu facilități și infrastructuri educaționale moderne în vedera întemeierii unei 

familii cu copii. 

- Educatori ți pedagogi pasionați . 



3 Principalele activități din 

proiect 
- Întocmirea proiectului tehnic și al documentațiilor aferente autorizației de construcție. 

- Toate activitățile prevăzute de legislația în vigoare și practica dezvoltatorilor /constructorilor imobiliari, cu precădere pe 

construția imobiliară de spațiu preșcolar. 

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / 

localitate 

În urma realizării de studii și strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a creării și lansării brandului de oraș, 

implicit a studiilor de demografie și antropologie urbană (Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni ce și-a lansat 

propriul brand în 2015!), a diverselor strategii de dezvoltare a localităților învecinate și –în special- a municipiului Brașov 

aflat la 7 km distanta de oraș, a realizării în zona deja (inclusiv prin fonduri europene) a unei infrastructuri de transport 

solide, a unei ample acțiuni de reabilitare și remodelare a localității pe diverse coordonate (arhitectură, PUG, cadastru, 

infrastructură, etc.), rezultă că pe termen mediu și lung, Ghimbavul va fi printre foarte puținele localități din Regiunea 

Centru ce va a vea parte de creșterea populației și o puternică dezvoltare economică (ce se va adăuga platformei economice 

aflată în plină dezvoltare). 

Astfel, pentru Ghimbav, se anunță o creștere demografică prin acreție de resursă umană din alte localități și, pe cale de 

consecință, o creștere a numărului de familii cu copii. 

Prin derularea proiectului se anticipează o satisfacere cât mai completă a necesităților viitoare de educație în localitate. 

5 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul se integrează cu alte 

investiții din zonă și dacă da, 

care ar fi acestea 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din localitate. 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori), aflat în Zona Metropolitană a Brașovului. Este 

influențat, pe termen mediu și lung, de strategiile gândite și puse în operă de către Consiliul Județean și Primăria Brașov. 

Poate fi influențat și de strategiile localităților vecine, dar în măsur în care vor fi de tip colaborativ și nu exclusiv 

concurențial pe aceeași zonă. 

Aspirația urbei spre modernitate este intrinsec legată și de existența strategiilor elaborate la nivel european, ale Planului 

Național de Dezvoltare și Strategiile elaborate la nivelul Regiunii Centru. 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din zona Țării Bârsei, o parte fiind cuprinse în SDJBV cât ți în PIDU- Plan 

Integrat de Dezvoltare Urbană pentru POLUL DE CREŞTERE (PC) BRAŞOV. Corelarea și integrarea ar fi în concordanță 

cu Proiectul de Construire a Aeroportului Internațional Ghimbav, Centrului Regional de Orientare Școlară și Vocațională, 

Dezvoltările mediului privat în industria constructoare aeronautică (ale Eurocopter, Airbus, ICA și IAR Ghimbav, Aerotec, 

etc.) toate amplasate pe Platforma Economică a orașului Ghimbav.  

6 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul ar putea fi corelat 

sau integrat cu alte investiții 

din județele limitrofe sau din 

Regiune și dacă da care ar fi 

acestea 

Poate fi corelat cu proiectele de dezvoltare în conformitate cu documentul elaborat de către ADR Centru „Planul de 

Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 -2020- Analiza socio-economică a Regiunii Centru”, dar într-o măsură mai mică. 

  

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului 

(vă rugăm să ne menționați 

dacă există anumite 

documente elaborate pentru 

proiect: ex. SF, PT, studii 

topo, etc) sau calendarul 

estimat pentru pregătirea 

Proiectul are toate documentele realizate, inclusiv Autorizație de Construcție și a fost semnat și acordul de finanțare prin 

programul guvernamental PNDL 2018. 



proiectului 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al 

proiectului 

- de menționat procentul 

maxim care poate fi acoprit 

de autoritatea locală.  

- în estimarea costului total 

de inclus și costurile privind 

pregătirea proiectului și 

menționarea separată ce 

înseamnă aceste costuri din 

total cost proiect 

Conform proiectului tehnic și devizului general se prevede ca sumele de cheltuit să fie max. 0,3 milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoperit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

 

 



FIȘA PROIECT - Construirea  și echiparea infrastructurii educaționale pentru liceu tehnologic aeronautic în orașul Ghimbav 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 TITLUL PROIECTULUI Construcția, modernizarea și 

echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru învăţământul 

prescolar profesional şi tehnic 

pentru inființarea unui liceu 

tehnologic cu profil aeronautic. 

Axa prioritară 10 

- Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

Prioritatea de Investiții 10.1  

„Investițiile în educație și formare, inclusiv 

în formare profesională pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare” 

2 Domeniul acoperit (ex. Infrastructura 

de transport, socială, educațională, 

turism, dezvoltare urbană, resurse 

umane, mediu, etc) 

Acoperă domeniul dezvoltării urbane cu privire la investițiile în educație și formare profesională pe profil tehnic 

(școală profesioanlă și liceu tehnic) 

3 Localizarea proiectului (localitate și 

județ)- 

vezi drumuri și străzi 

Proiectul va fi amplasat în orașul Ghimbav, județul Brașov 

4 Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă 

este cazul 

Beneficiarul proiectului principal este Comunitatea ghimbăveană, reprezentată de Consiliul Local și Primăria 

Ghimbav iar ca parteneri Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Prin proiect se dorește identificarea de 

resurse financiare pentrru derularea proiectului. 

5 Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului (persoană de 

contact, telefon, fax si email) 

Primăria Ghimbav/Primar,  

Telefon: 0268 258 006; 0268 506 604 

Email: primariagh@artelecom.net 

Fax: 0268 258 355 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1 Obiectivele proiectului Obiectivul principal este legat de dezvoltarea durabilă a orașului Ghimbav pentru viitor. 

Obiective de atins prin derularea proiectului: 

- revigorarea activității educaționale  profil tehnic, aeronautică ca activitate economică specifică comunității 

ghimbăvene 

- consolidarea și promovarea identității proprii orașului, a educației tehnice cu specialitate rară 

- crearea unui centru vocațional tehnic puternic și consolidarea educației în  zonă în scop de   promovare a 

valorilor tradiționale și inovatoare ale comunitățtii ghimbăvene 

- introducerea obiectivului educațional în circuitul liceelor tehnice de elită într-un timp relativ scurt. 

- crearea unui punct de echilibru între istorie și tradiție culturală și competiție economică, echilibru  necesar în 

competiția orașului - ca viitor posesor de Aeroport Internațional - cu orașele din zonă. 

2 Zonele țintă și/ sau grupurile țintă Zonele vizate sunt atât cele locale cât și cele naționale. 

Grupurile țintă: 

- Elevii și tinerii din localitate și din țară. 

- Profesori  și pedagogi pasionați  

- Firmele și universitățile de profil din țară și străinătate 

3 Principalele activități din proiect - Întocmirea proiectului tehnic și al documentațiilor aferente autorizației de construcție 



- Toate activitățile prevăzute de legislația în vigoare și practica dezvoltatorilor /constructorilor imobiliari, cu 

precădere pe construcția imobiliară de spațiu școlar. 

4 Justificarea proiectului: nevoi 

identificate în județ / localitate 

În urma realizării de studii și strategii de dezvoltare durabilă a orașului Ghimbav, a creării și lansării brandului de 

oraș, implicit a studiilor de demografie și antropologie urbană (Ghimbav fiind prima localitate de mici dimensiuni 

ce și-a lansat propriul brand în 2015!), a diverselor strategii de dezvoltare a localităților învecinate și –în special- a 

municipiului Brașov aflat la 7 km distanță de oraș, a realizării deja prin fonduri europene a unei infrastructuri de 

transport care pot fi solide, a unei ample acțiuni de reabilitare și remodelare a localității pe diverse coordonate 

(arhitectură, PUG, cadastru, infrastructură, etc), rezultă ca pe termen mediu și lung, Ghimbavul va fi printre foarte 

puținele localități din Regiunea Centru ce va avea parte de creșterea populației. 

În acest moment există o lipsă acută de personal și forță de muncă mediu și înalt calificată în zona Brașovului și 

împrejurimi. Brașovul este unul din cele 7 Poluri de Creștere alese pentru dezvoltarea accelerată și sustenabilă a 

zonelor urbanizate; se anticipează o creștere a cererii pe piața muncii. 

Între cauzele pentru care există o rată de abandon școlar mare, regăsim și lipsa de încredere a tinerilor privind 

calitatea bună a învățământului și siguranței găsirii unei slujbe, a pieței muncii neinteresante și  lipsa de resurse 

financiare ale părinților. 

Peste cinci ani (adică în 2020), o treime dintre competențele și abilitățile care sunt acum considerate importante pe 

piața muncii își vor pierde din valoare, arată un studiu prezentat în cadrul Forumului Economic Mondial de la 

Davos. În 2020, a Patra Revoluție Industrială ne va fi adus roboți avansați și vehicule autonome, materiale noi, 

descoperiri ale biotehnologiei și o mai mare implicare a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi. Domenii care 

sunt acum distincte- precum IT-ul și biotehnologia- se vor unifica, spun specialiștii, iar asta ne va afecta modul în 

care trăim și muncim. 

Apariția unei structuri de învățământ profesional/liceal cu ținta în educația de înaltă tehnologie (sectorul industriei 

aviatice) ar aduce beneficii comunității locale și regionale și ar rezolva, parțial, o serie de probleme existente. 

Un argument suplimentar ar fi legat de faptul că, prin realizarea proiectului, aceste așezământ educațional ar putea 

fi și veriga lipsă între studiile primare/gimnaziale și studiile universitare/postuniversitare din ciclul educațional. 

Astfel liceul aeronautic ar fi „furnizorul”de studenți ai Universităților brașovene și din țară sau străinatate. 

5 Vă rugăm să menționați dacă 

proiectul se integrează cu alte 

investiții din zonă și dacă da, care ar 

fi acestea 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din zona Țării Bârsei. 

Orașul Ghimbav este un oraș de mici dimensiuni (circa 6.000 de locuitori, aflat în Zona Metropolitană a 

Brașovului. Este influiențat, pe termen mediu și lung, de strategiile gândite și puse în opera de către Consiliul 

Județean și Primăria Brașov. Poate fi influiențat și de strategiile localităților vecine, dar în măsura în care vor fi de 

tip colaborativ și nu exclusiv concurențial pe aceeași zonă. 

Aspirația urbei spre modernitate este intrinsec legată și de existența strategiilor elaborate la nivel european, ale 

Planului Național de Dezvoltare și Strategiile elaborate la nivelul Regiunii Centru. 

Proiectul este gândit a se integra cu alte proiecte din zona Țării Bârsei, o parte fiind cuprinse atât în SDJBV cât și 

în PIDU- Plan Integrat de Dezvoltare Urbană pentru  POLUL DE CREŞTERE (PC) BRAŞOV. Corelarea și 

integrarea ar fi în concordanță cu Proiectul de Construire a Aeroportului Internațional Ghimbav, Centrului 

Regional de Orientare Școlară și Vocațională, Dezvoltările mediului privat în industria constructoare aeronautică 

(ale Eurocopter, Airbus, ICA și IAR Ghimbav, Aerotec, etc.) toate amplasate pe Platforma Economică a orașului 

Ghimbav. Merită amintită și funcționarea Academiei Forțelor Aeriene Henri Conadă la Brașov- care asigură 

educație în domeniul piloților de aviație militară.  

6 Vă rugăm să menționați dacă Credem cu tărie că da, proiectul se va integra perfect cu alte proiecte similare sau diferite din Regiune. Resursa 



proiectul ar putea fi corelat sau 

integrat cu alte investiții din județele 

limitrofe sau din Regiune și dacă da 

care ar fi acestea 

umană înalt calificată ar putea să fie distribuită și în regiunea Centru (pe lânga Zonele Metropolitane Sibiu, Tg. 

Mureș, Alba Iulia) în conformitate cu documentul elaborat de către ADR Centru  „Planul de Dezvoltare a Regiunii 

Centru 2014 -2020- Analiza socio-economică a Regiunii Centru”  

 

III. STADIUL PROIECTULUI: 

1 Stadiul pregătirii proiectului (vă 

rugăm să ne menționați dacă exista 

anumite documente elaborate pentru 

proiect: ex. SF, PT, studii topo, etc.) 

sau calendarul estimat pentru 

pregătirea proiectului 

Proiectul este în faza de propunere nu are studii de specialitate și documente solicitate de legislație și ghiduri de 

finanțare, lansate sau în derulare.  

 

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR: 

1 Costul total estimativ al proiectului 

- de menționat procentul maxim care 

poate fi acoprit de autoritatea locală.  

- în estimarea costului total de inclus 

și costurile privind pregătirea 

proiectului și menționarea separată ce 

înseamnă aceste costuri din total cost 

proiect 

Prin comparare cu proiecte similare derulate în alte zone, se estimează ca sumele de cheltuit să fie max. 0,8 

milioane de euro. 

Procentul maxim care poate fi acoperit de autoritatea locală este estimat la cca. 10 la sută. 

 

 

 


