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PROIECTE PENTRU FAMILII. Să facem din Pitești locul în care în weekend rămânem
ACASĂ, nu în CASĂ!

► Un centru urban efervescent ►Street Events ►Activități și ateliere pentru copii ►Zone de
picnic și barbeque ►Parc de aventură și parcuri tematice ►Zone pentru skateri, rolleri și bikeri
►Locuri de joacă noi și terenuri de sport

Lipsa unei palete largi de opțiuni privind petrecerea timpului liber sau a timpului alocat familiei
reprezintă un veșnic motiv de nemulțumire și de frustare în rândul tuturor piteștenilor, nu doar al
celor din tânăra generație. Avem, fiecare dintre noi, nevoie de timp de calitate, avem nevoie de
locații și evenimente atractive, avem nevoie de pauze de la stres și muncă, avem nevoie de
reuniri de familie și zile liniștite.
Dincolo de proiectul Piteștiului viu, tânăr și cool care implică organizarea unor evenimente
menite să acopere toată paleta de pasiuni (festivaluri mari de muzică și film, concerte live, teatru
de stradă, concursuri de artă urbană, fotografie sau sport, organizarea de târguri de carte etc),
strategia mea de primar implică o serie de alte proiecte menite să crească paleta de oportunități
în ceea ce privește petrecerea timpului liber:
► Dezvoltarea unui centru urban efervescent. Eu nu visez centru vechi într-un oraș care nu a
avut niciodată un centru istoric, în adevăratul sens al cuvântului. Îmi propun însă un centru
urban atractiv, “proiectat” unitar și elegant, cu numeroase oportunități de promenadă și relaxare,
cu zone expoziționale, cu evenimente cochete, un loc în care poți să îți bei cafeaua liniștit
dimineața și să petreci noaptea.
► Realizarea unui cinematograf în aer liber în Parcul Lunca Argeșului, proiect finanțabil prin
fonduri de la comunitatea europeană
► O ofertă atractivă, stimulativă pentru agenții economici și agențiile implicate în organizarea
proiectelor de tip Street Events
► Finanțarea obiectivelor existente deja la nivelul municipiului (așa cum sunt Grădina
Zoologică, plaja Tudor Vladimirescu, Patinoarul) în vederea creșterii atractivității și opțiunilor,
precum și în vederea organizării de evenimente. Reajustarea componentelor de infrastructură
astfel încât condițiile de vizitare și de desfășurare a activităților specifice fiecărui obiectiv să fie
civilizate și moderne.
► Amenajarea unor zone dedicate special activităților pentru copii, cu supraveghere și asistență
de specialitate (profesori, artiști, meșteri), zone în care să organizăm în fiecare weekend ateliere
de creație, lecții de artă modernă și tradițională, lecții de dans, competiții sportive dedicate celor
mici.
► Stabilirea și amenajarea unor zone publice, dedicate activităților de picnic și barbeque și
dotarea acestora cu toate elementele de infrastuctură necesare desfășurării în cele mai bune
condiții a ieșirilor “la iarbă verde”: utilități (apă, canalizare, iluminat), parcare, grătare, mese și
bănci,spațiu de joacă pentru copii, toalete ecologice, pubele etc.
► Amenajarea - fie prin accesarea de fonduri europene, fie prin parteneriat public-privat - a unui
parc de aventură de amploare la nivel regional, un parc pentru activități în aer liber, adecvat
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tuturor vârstelor. Proiectul pe care l-am studiat atent și pe care îmi propun să îl realizez include
trasee cu diferite de grade de dificultate (trasee de escaladă, de aventură, de obstacole),
tiroliene, leagăne, circuite pentru jocuri de echipă. De asemenea, acest proiect va permite
organizarea de ateliere, de ieșiri de clasă, evenimente outdoor și team-buildinguri.
► Amenajarea unor mini-parcuri tematice de distracţie sau a unor trasee educativ - recreative;
► Extinderea rețelei destinată biciliștilor, amenajarea de rute pentru aceștia în natură
► Amenajarea, în parcurile municipiului, a zonelor necesare pentru skateri, rolleri și bikeri, o
adevărată comunitate de tineri pasionați și activi care trebuie să regăsească în municipiul lor
structura necesară practicării acestor activități, în condiții de siguranță.
► Extinderea și “updatarea” locurilor de joacă, a locurilor pentru sport și a parcurilor existente
deja la nivelul municipiului, precum și amenajarea unor noi zone de acest tip, înclusiv în
cartierele limitrofe orașului. Dotarea lor cu mobilier adecvat, urban și specific, în conformitate cu
noile tendințe și recomandări.
► Amenajarea de terenuri simple destinate activităţilor sportive, în funcţie de necesităţile
comunităţilor respective (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, tenis de masă);
► Susţinerea și organizarea unor competiţii în aer liber/evenimente dedicate familiei.
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