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Finalizarea proiectului :
„Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti – Căciulata”
Începând cu data de 29 noiembrie 2012, Parteneriatul dintre UAT Orașul Călimănești și
UAT județul Vâlcea a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Modernizarea
parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti – Căciulata”.
Contractul de finanțare nr. 3584 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia și
Parteneriatul dintre UAT Orașul Călimănești și UAT județul Vâlcea
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 –
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.
Valoarea totală a proiectului a fost de 10.496.741,58 lei, reprezentând costurile
eligibile, costurile neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă a fost de 7.614.462,49 lei, din
care 6.877.382,52 lei reprezintă asistenţa nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională, 580.983,49 lei reprezintă contribuţia de la bugetul naţional şi
156.096,48 lei reprezintă contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile, iar perioada de
implementare de 43 luni.
Proiectul „Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti – Căciulata” a
răspuns obiectivului strategic al Programului Operaţional Regional care constă în sprijinirea
unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
de turism a staţiunii balneare Călimăneşti - Căciulata în vederea sprijinirii creşterii economice
şi dezvoltării durabile, prin valorificarea superioară a potenţialului natural, cultural şi antropic
la nivel local.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:
 îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru turiştii din staţiune şi,
ca o consecinţă, creşterea duratei medii a sejurului turistic cu aproximativ
35%,prin:
o reabilitare Teren intravilan – Calea lui Traian (denumit generic Parc
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Central) din Călimăneşti, care găzduieşte surse de izvoare minerale;
o reabilitare Parc Căciulata (denumit generic Parc Izvoare) din Căciulata,
astfel încât să fie valorificate atât funcţiunea de „sursă” de ape minerale
(parcul înconjoară cele mai mari izvoare de apă minerală din staţiune), cât
şi de loc de promenadă şi relaxare;
o realizarea unui traseu pietonal pentru promenadă în lungime totală de 4
km pe malul Oltului între complexul hotelier Căciulata şi obiectivul Parc
Căciulata (Parc Izvoare).
creşterea numărului de înnoptări în staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata cu
aproximativ 17%;
creşterea numărului mediu anual de turişti care vizitează staţiunea cu aproximativ
15%;
îmbunătăţirea promovării imaginii zonei la nivel naţional şi internaţional ca
urmare a desfăşurării campaniei de promovare şi marketing, dar şi ca urmare a
creşterii numărului de vizitatori români şi străini care vor transmite mai departe
calitatea deosebită a cadrului natural, dotărilor şi serviciilor din staţiune;
creşterea atractivităţii ariei cu potenţial balnear natural Călimăneşti - Căciulata;
îmbunătăţirea şi extinderea gradului de acces al turiştilor la sursele de apă
minerală (realizarea aleilor pietonale, a pasarelelor şi a traseului de cură);
crearea de facilităţi pentru investitorii privaţi în vederea realizării de noi
capacităţi de servicii integrate;
crearea de noi locuri de muncă în contextul general de creştere a șomajului;
Prin implementarea proiectului menționat s-au realizat următoarele:

 Reabilitare Teren intravilan – Calea lui Traian (denumit generic Parc Central)
 Reabilitarea aleilor pietonale pe traseele iniţiale;
 Realizarea unui parcaj;
 Reparaţii parţiale alei adiacente străzii Calea lui Traian;
 Reabilitarea spaţiilor verzi şi plantaţii ornamentale;
 Reabilitarea construcţiilor din lemn – chioşcuri fanfară şi elemente vechi din
lemn folosite la afişaj (chioşc ziare);
 Reabilitarea fântânii arteziene;
 Refacerea împrejmuirii;
 Construcţie pergolă de lemn;
 Reabilitare statuie „Dr. Frumuşanu”;
 Refacerea iluminatului public şi ornamental din parc;
 Mobilier nou realizat „în spiritul” parcului, respectiv:
 chioşc fanfară,
 chioşc ziare din zona nordică,
 fântâna cu bazin şi izvorul de ape minerale din scuarul sudic.
 Realizare gradene în scuarul sudic.
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Reabilitarea peisagistică a Parcului va conferi acestuia o dimensiune spirituală care va
împlini dimensiunea istorică deja pregnantă, datorată clădirii de patrimoniu pe care deja o
înconjoară - Pavilionul Central.
 Parc Căciulata (denumit generic Parc Izvoare
Reabilitare alei pietonale şi carosabile şi realizarea de alei noi;
Consolidare şi reabilitare podeţ beton
Realizarea unui podeţ nou din lemn pe arcade, a fost realizat în scopul unei
fluenţe a circulaţiei pietonale
Reabilitare chioşc din lemn;
Renovare clădire veche acces parc;
Reabilitare statuie „P.I. Ceaikovski”
Iluminat public şi ornamental prin amplasarea de stâlpi, corpuri de iluminat,
console, reţea de alimentare şi puncte de aprindere;
Amplasare mobilier urban: bănci, coşuri de gunoi, elemente moderne de afişaj.
Reabilitarea spaţii verzi şi plantaţii ornamentale;
 Realizarea unei esplanade pietonale (inclusiv iluminatul public şi ambiental) între parc
şi Complexul Hotelier Căciulata pe o lungime de aproximativ 4 km;
Având în vedere cele menționate, putem spune că prin investițiile realizate în cadrul
proiectului „Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti – Căciulata”,
staţiunea poate să folosească avantajele oferite de potenţialul său turistic natural, prin
modernizarea şi diversificarea ofertei turistice de care dispune şi, implicit creşterea
numărului anual mediu de turişti care vizitează staţiunea cu 15%.
Mai mult, resursele naturale existente în regiune vor fi valorificate în mod optim şi
astfel proiectul realizat este relevant pentru toate formele de turism existente la nivel local,
judeţean şi regional.
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactaţi: dl Primar al orașului Călimănești,
Florinel Constantinescu la telefon 0250.750.080, fax 0250.750.082 sau d-na Carmen
Alexandrescu, Directorul General al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe (managerul
general al proiectului) la telefon 0250.732.901, fax 0250.739.772.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.
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