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Fișa 1 – Program de promovare a oportunităților orașului Găești - realizarea unei 
strategii de marketing 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: PROGRAM DE PROMOVARE A OPORTUNITĂȚILOR ORAȘULUI Găești - 

REALIZAREA UNEI STRATEGII DE MARKETING 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri, 
bazată pe cunoaștere, inovare și progres tehnologic 
AXA PRIORITARĂ 1.1. Consolidarea mediului de afaceri 
existent 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.1.1 Sprijin acordat 
dezvoltării în continuare a agenților economici existenți 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 
economiei regionale prin stimularea competitivității 
IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării – 
dezvoltării – inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 
Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând relațiile 
funcționale cu județele vecine și Zona Metropolitană 
București 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: elaborarea unei strategii pentru promovarea oportunităților orașului 

va sta la baza realizării unor proiecte viabile orașului. 
Etape necesare: 

1) Analiza situației existente;  
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului de Analiză a situației existente;  
5) Stabilirea de întâlniri/ședințe de dezbateri; 

6) Stabilirea obiectivelor; 
7) Elaborarea Strategiei de marketing; 

8) Recepție Strategii de marketing; 

9) Publicitatea și promovarea strategiei. 
Rezultate așteptate: Identificarea punctelor forte și slabe, a oportunităților și a amenințărilor; propunere 

de proiecte pentru promovarea oportunităților și îmbunătățirea situației orașului 
Impactul proiectului: Creșterea economică a orașului, standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii 

orașului, atragerea investitorilor 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local   

Buget estimat  75.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 2 – Sprijinirea înființării unui Centru de formare profesională, calificare și 
recalificare a adulților la nivel local, în acord cu nevoile angajatorilor 

DOMENIU – EDUCAȚIONAL 

Titlul proiectului: SPRIJINIREA ÎNFIINȚĂRII UNUI CENTRU DE FORMARE PROFESIONALĂ, 

CALIFICARE ȘI RECALIFICARE A ADULȚILOR LA NIVEL LOCAL, ÎN ACORD CU NEVOILE 
ANGAJATORILOR 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri  

AXA PRIORITARĂ 1.1. Consolidarea mediului de afaceri 

existent  

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.1.1 Sprijin acordat 

dezvoltării în continuare a agenților economici existenți 

Încadrarea în strategii 

regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 

Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Dezvoltarea 

capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin 

creșterea accesului și a participării la educație și 

instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării 

forței de muncă  

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Valorificarea capitalului uman prin educaţie și prin 

stimularea antreprenoriatului  

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: scăderea numărului șomerilor și creșterea nivelului de trai 
Etape necesare: 

1) Stabilire locație centru și stabilire personal necesar; 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului; 

 Realizarea activitățiilor proiectului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unui centru prin care locuitorii orașului beneficiază de cursuri de formare 
profesională, de calificare sau recalificare. 

Impactul proiectului: centrul  vine în sprijinul locuitorilor orașului din punct de vedere profesional, ajută 

la creșterea nivelului de trai și reducerea șomajului, puncte benefice pentru economia orașului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Orașul Găești , în parteneriat cu servicii publice de ocupare și actori sociali relevanţi 

Surse potențiale de finanțare: 

POCU 2014-2020 - AP3 Locuri de muncă pentru toţi / Buget local  

Buget estimat 180.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa 3 – Crearea unui consiliu public-privat pentru dezvoltarea economică a orașului 
Găești, în vederea menținerii unui dialog permanent cu mediul de afaceri 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: CREAREA UNUI CONSILIU PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ A ORAȘULUI GĂEȘTI, ÎN VEDEREA MENȚINERII UNUI DIALOG PERMANENT CU 

MEDIUL DE AFACERI 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri  

AXA PRIORITARĂ 1.1. Consolidarea mediului de afaceri 

existent  

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.1.1 Sprijin acordat 

dezvoltării în continuare a agenților economici existenți 

Încadrarea în strategii 

regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 

Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 

economiei regionale prin stimularea competitivității 

IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării – 

dezvoltării – inovării 

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând relațiile 

funcționale cu județele vecine și Zona Metropolitană 

București 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: crearea unui consiliu ca instrument adecvat pentru finanțarea și 

realizarea unor obiective mari de investiții de interes public-privat. 
Etape necesare: 

1) Iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului 
ataşat de către partenerul public; 

2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea parteneriatului public-privat 
3) Selecţia investitorilor privaţi prin “procedura deschisă” sau prin “procedura de dialog competitiv”; 

4) Semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv; 

5) Negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog 
competitiv. 

Rezultate așteptate: cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, furnizarea de noi servicii 
sau îmbunătățirea celor existente. 

Impactul proiectului: acest parteneriat public-privat se referă și la angajarea de forţă de muncă, 

respectiv încheierea de contracte de muncă, creșterea nivelului de trai al cetățenilor și, nu în ultimul rând, 
dezvoltarea economiei. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Orașul Găești  / Parteneri publici și privați 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local  

Buget estimat 10.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa 4 – Realizarea unei platforme electronice pentru promovarea mediului de afaceri 
existent 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: REALIZAREA UNEI PLATFORME ELECTRONICE PENTRU PROMOVAREA 

MEDIULUI DE AFACERI EXISTENT 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri  

AXA PRIORITARĂ 1.1. Consolidarea mediului de afaceri 

existent  

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.1.1 Sprijin acordat 

dezvoltării în continuare a agenților economici existenți 

Încadrarea în strategii 

regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 

Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea economiei 

regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării 

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând relațiile 

funcționale cu județele vecine și Zona Metropolitană 

București 

Teritoriu Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: transparență în mediul de afaceri, informare continuă, promovare 

a agenților economici din oraș 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate;  

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a serviciilor necesare implementării 

proiectului (asistență tehnică din partea tehnicianului IT, publicitate, management proiect, etc) 
 Realizarea activităților proiectului; 

 Recepția și punerea în funcțiune a platformei; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: crearea unei platforme online în care firmele au posibilitatea să-și promoveze 

afacerea, cetățenii au posibilitatea de a se informa despre noțiuni de legislație din domeniul afacerilor, etc. 
Impactul proiectului: dezvoltarea și promovarea mediului de afaceri, stimularea cetățenilor orașului să 

devină antreprenori. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 

Bugetul local 

Buget estimat 200.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa 5 – Crearea în parteneriat public-privat a unui centru de excelență, cercetare și 
dezvoltare pentru noi tehnologii în fabricarea electrocasnicelor 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: CREAREA ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT A UNUI CENTRU DE EXCELENȚĂ, 

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU NOI TEHNOLOGII ÎN FABRICAREA ELECTROCASNICELOR 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri  
AXA PRIORITARĂ 1.1. Consolidarea mediului de afaceri existent  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.1.2. Sprijin acordat pentru 
dezvoltarea clusterelor, centrelor de afaceri cu accent pe cercetare 
şi inovare şi crearea de noi locuri de muncă 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Întărirea 
cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea economiei regionale prin 
stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea 
cercetării – dezvoltării – inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Consolidarea economiei 
dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu județele vecine și 
Zona Metropolitană București 

Teritoriu Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: oferirea unui cadru adecvat de desfășurare a activității de cercetare și 
dezvoltare de noi tehnologii pentru fabricarea electrocasnicelor; 

Etape necesare: 
1) Stabilirea locației și necesar personal/achiziții; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea parteneriatului public-privat; 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc) 
 Realizarea activităților proiectului; 

 Recepția și punerea în funcțiune a centrului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate:  realizarea unui centru de excelență pentru cercetarea și dezvoltarea unor noi tehnologii 

eficiente în industria electrocasnicelor, spații pentru birouri, săli de conferințe, pavilioane pentru activități 
producție și experimente. 

Impactul proiectului: creșterea economică a orașului din dezvoltarea de noi tehnologii și producția acestora, 
angajarea de personal pentru cercetare. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești /Parteneri privați 

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 

întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea 
investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii  

Aplicanți: Entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic publice sau private 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 6 – Crearea unei zone industriale noi, a unei zone comerciale și a unor zone logistice 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: CREAREA UNEI ZONE INDUSTRIALE NOI,  A UNEI ZONE COMERCIALE ȘI A UNOR 

ZONE LOGISTICE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri, bazată pe 
cunoaștere, inovare și progres tehnologic 

AXA PRIORITARĂ 1.2. Diversificarea mediului de afaceri și atragerea 
de noi investitori 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.2.1 Dezvoltarea de infrastructuri noi 
pentru afaceri 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea economiei regionale prin 
stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea 
cercetării-dezvoltării-inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Consolidarea economiei 
dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu județele vecine și 
Zona Metropolitană București 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: având în vedere că multe dintre firme care își desfășoară activitatea pe 
raza orașelor, se lovesc de diverse probleme (de la obținerea spațiilor până la traficul îngreunat de aglomerarea 

urbană), relocarea acestora în zonele limitrofe ale orașelor tinde să devină o soluţie atractivă. Dezvoltarea unei 
zone industriale în zona limitrofă a orașului, precum și a unei zone comerciale, ar dezvolta considerabil nu numai 

orașul ci și întreaga zonă, o astfel de investiție constituind un real interes pentru investitori.  

Etape necesare: 

1) Identificarea spațiului de amplasare și clarificarea regimului de proprietate al terenului; 

2) Stabilirea sursei de finanțare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) Elaborarea studiului de fezabilitate; 
4) Actualizarea PUG prin stabilirea funcțiunilor specifice pentru crearea unei zone industriale noi  

5) Realizarea Planurilor Urbanistice Zonale și a Planurilor Urbanistice de detaliu ținând cont de noile cerințe 
impuse prin PUG actualizat; 

6) Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv;  
7) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați; 

8) Asigurarea utilităţilor în această zonă şi facilitarea racordării posibililor investitori. 

Rezultate așteptate: Construcţia de hale/clădiri, căi de acces, parcări pentru diverse activităţi comerciale, de 
servicii și de producţie care se încadrează în profilul planificat de activitate al zonei. 

Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale prin menținerea investițiilor actuale și atragerea de noi 
investiții, prin utilizarea resurselor existente si facilitarea accesului la infrastructuri noi pentru afaceri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Orașul Găești /Investitori privați 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 2.000.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 7 – Sprijin pentru dezvoltarea unui incubator de afaceri 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri, 
bazată pe cunoaștere, inovare și progres tehnologic 

AXA PRIORITARĂ 1.2. Diversificarea mediului de 
afaceri și atragerea de noi investitori 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.2.1 Dezvoltarea de 
infrastructuri noi pentru afaceri 

Încadrarea în strategii regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 
economiei regionale prin stimularea competitivității 
IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării-
dezvoltării-inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – 
Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând 
relațiile funcționale cu județele vecine și Zona 
Metropolitană București 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: realizarea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor, prin 

încurajarea inițiativei antreprenoriale locale 
Etape necesare: 

1) Identificarea terenului/spațiului de amplasare; 
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) Elaborarea studiului de fezabilitate; 

4) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați; 
5) Obținerea finanțării; 

6) Ridicarea construcției/reabilitarea spațiului existent; 
7) Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv;  

8) Selectarea administratorului; 

9) Selectarea firmelor incubate; 
10) Organizarea de sesiuni de instruire. 

Rezultate așteptate: realizarea unui pavilion administrativ cu standuri expoziționale, spații pentru 
birouri/sedii de firmă, săli de conferințe, pavilioane pentru activități productive. 

Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale – menținerea investițiilor actuale și atragerea de noi 

investiții prin utilizarea resurselor existente și facilitarea accesului la infrastructuri noi pentru afaceri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești / Investitori privați 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget de stat – Ministerul Economiei – Programul Național Multianual pe perioada de 
înființare și dezvoltare incubatoare tehnologice și de afaceri 

POR 2014-2020 - Prioritate de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (în cadrul acestui program, aplicantul va fi 
incubatorul de afaceri, în calitate de agent economic). 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 8 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii spre zonele cu potenţial economic 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPRE ZONELE CU 

POTENŢIAL ECONOMIC 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri  
AXA PRIORITARĂ 1.2. Diversificarea mediului de afaceri și atragerea 
de noi investitori  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.2.2. Atragerea de investitori și 
dezvoltarea serviciilor de asistență pentru investitori 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Creşterea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea economiei regionale prin 
stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea 
cercetării – dezvoltării – inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Consolidarea economiei 
dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu județele vecine și Zona 
Metropolitană București 

Teritoriu Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: Obiectivul proiectului constă în modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

spre zonele cu potenţial economic în vederea dezvoltării orașului și atragerea de noi investitori. 
Etape necesare: 

1) Identificare zone și infrastructurii;  
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
4) Stabilirea sursei de finanţare; 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

7) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea activităților proiectului; 

 Recepția și punerea în funcțiune; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Realizarea investiţiei prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii spre zonele cu 
potențial economic. 

Impactul proiectului: Dezvoltarea economiei locale prin facilitarea accesului în zonele cu potențial, standard 

de viață îmbunătățit pentru locuitorii orașului, atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de 
execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  

POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Buget estimat 2.500.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2019 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 9 – Crearea unui ghișeu unic pentru cetățeni și agenți economici 
DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: CREAREA UNUI GHIȘEU UNIC PENTRU CETĂȚENI ȘI AGENȚI ECONOMICI 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I.  Dezvoltarea mediului de afaceri, bazată pe cunoaștere, 
inovare și progres tehnologic 
AXA PRIORITARĂ 1.2. Diversificarea mediului de afaceri și atragerea de noi 
investitori 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.2.2 Atragerea de investitori și dezvoltarea 
serviciilor de asistență pentru investitori 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
2014–2020 - Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității 
IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând 
relațiile funcționale cu județele vecine și Zona Metropolitană București 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: creşterea capacităţii instituţionale a primăriei prin eficientizarea și reducerea 
duratei de livrare a serviciilor publice, atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții economici. 
Etape necesare: 

1) Identificare locație;  
2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Implementarea proiectului, care presupune: 
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Înființarea unui ghișeu unic; 
 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier, echipamente, birotică și alte 

elemente de inventar; 
 Realizarea unui sistem software de gestionare a documentelor; 
 Angajare și instruire personal; 
 Realizarea și distribuirea unui Ghid al serviciilor publice; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: amenajare şi dotare birou (identificarea locaţiei pentru birou, realizarea dotǎrilor necesare, 
realizarea conexiunii la internet); angajare specialişti (organizare concurs, angajare şi instruire); informarea membrilor 
comunității cu privire la existența serviciului. 
Impactul proiectului: Activităţile acestui proiect vor avea un impact direct asupra capacităţii administrative a primăriei 
orașului Găești, determinând creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația publică locală în 
beneficiul socio-economic al comunității locale; îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea 
încrederii în administrația publică, diminuarea timpului de procesare/soluționare a cererilor, creșterea accesului la 
informare, sporirea nivelului de transparență, consultanță, probleme de agricultura, informații generale fiscalitate locală, 
intermedierea relației cu alte instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, adrese, monitorizare activități și sprijin 
pentru intabularea și încadastrarea terenurilor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Obiectiv Specific 2.1 Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020) - 
Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 
HOTĂRÂREA nr. 1132 din 18 decembrie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda 
Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională 

Buget estimat 20.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 10 – Construcția centurii ocolitoare 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: CONSTRUCȚIA CENTURII OCOLITOARE 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în 
strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat 

Zona industrială:  între DN7 (str. 13 Decembrie) și DN 72 (str. 1 

Decembrie )  
NE – NV: între DN72 - la intrarea în oraşul Găești, DJ 702E și DN7 

NE- SE: între DJ401A și DN61 paralel cu strada Câmpului 
S-V: între DN61 și DN7 

Justificarea necesității proiectului: degradarea şi uzura arterelor existente în oraș, datorită 

suprasolicitărilor cauzate de traficul greu; poluarea mediului, circulaţia îngreunată atât la intrările şi ieşirile 
din oraș cât şi pe arterele de pe teritoriul acesteia. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere   
avize şi acorduri); 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor ; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție variantă de ocolire în lungime de 5,981 km:  
 din DN 7 la km 69+624, unde se prevede o intersecţie giratorie, se continuă cu un aliniament în 

lungime de 784 m, la km 0+653 întâlneşte pârâul Răstoaca, traversarea realizându-se cu un pod, 
apoi traseul prezintă o curbă de racordare cu raza de 1.300 m, la km 1+431 se intersectează cu 

pârâul Potopu peste care se va proiecta un pod, la km 1+512 se intersectează cu DN 72, intersecţia 

proiectată fiind de tip giratoriu, apoi traseul se desfăşoară în aliniament de pe o distanță de 2.164 
km, unde se vor prevede 2 parcări la km 2+650 pe partea dreaptă şi km 2+800 pe partea stângă. 

La km 3+802 se va proiecta o intersecţie giratorie cu DJ 702E; 
 varianta de ocolire traversează pârâul Cobia la km 4+761 cu un pod, iar la km 5+033 traversează 

pârâul Potopu printr-un alt pod; 
 traseul variantei revine în DN 7 la km 75+315 unde a fost proiectată o intersecţie giratorie. 
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Impactul proiectului: îmbunătățirea confortului populației prin decongestionarea traficului; sporirea 

considerabilă a capacităţii de circulaţie atât la intrările şi ieşirile din oraş cât şi pe arterele de pe teritoriul 
oraşului; reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a nivelului de vibraţii şi 

zgomot de pe teritoriul oraşului prin devierea traficului rutier de tranzit în afara zonei urbane;  realizarea 
legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri; reducerea incidenţei apariţiei accidentelor 

rutiere datorită devierii traficului rutier de tranzit în afara zonei urbane. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești / CNADNR 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget de stat prin CNADNR 

POR 2014-2020 - PI 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 
Aplicant: autoritatea publica locala în parteneriat cu operatorul de transport 

Buget estimat 9.000.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2014 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat - Proiect de act normativ de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Găeşti” 
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Fișa 11 – Sprijin pentru reabilitare Drumuri Judeţene Dj702E (Găeşti-Cobia) Și Dj 401A 
(Găeşti-Meri) 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE DJ702E (GĂEŞTI-COBIA) ȘI DJ 
401A (GĂEŞTI-MERI) 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor 
de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii 
rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: creșterea nivelului de accesibilitate a localității, creșterea nivelului de 
atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului 
populației. 
Etape necesare:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 
proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 
etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitarea drumurilor județene DJ702E (Găeşti-Cobia) și DJ 401A (Găeşti-Meri). 
Impactul proiectului: creșterea siguranței circulației, standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii orașului, 
atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o 
viață sănătoasă pentru locuitorii orasului Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Oraș Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  
POR 2014 – 2020 - PI 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Aplicanți: Unitățile administrativ 
teritoriale, în calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean și 
parteneriate între autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţ şi UAT oraş). 

Buget estimat 1.000.000 euro  

Perioada de implementare: 2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat. 
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Fișa 12 – Modernizarea străzilor din orașul Găești: Abatorului, Fundătură Alexandrescu, Petre 

Bănescu, George Coșbuc, Mihai Eminescu, Potopului, Aleea Potopului, Fundătură Ac. Șerban, 
Cioculescu, Viorele, Argeşului, Libertății, Dumbravei 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN ORAȘUL GĂEȘTI: ABATORULUI, FUNDĂTURĂ 
ALEXANDRESCU, PETRE BĂNESCU, GEORGE COȘBUC, MIHAI EMINESCU, POTOPULUI, ALEEA 
POTOPULUI, FUNDĂTURĂ AC. ȘERBAN, CIOCULESCU, VIORELE, ARGEŞULUI, LIBERTĂȚII, DUMBRAVEI 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere urbane 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor de 
transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor 
majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia 
prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor 
conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de accesibilitate 
a localității, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, 
îmbunătățirea confortului populației. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF) 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 
etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: modernizarea străzilor: Abatorului, Fundătură Alexandrescu, Petre Bănescu, George Coșbuc, 
Mihai Eminescu, Potopului, Aleea Potopului, Fundătură Ac. Șerban, Cioculescu, Viorele, Argeşului, Libertății, Dumbravei. 
Impactul proiectului: sporirea capacității de circulație, a fluenței și a siguranței circulației rutiere; reducerea timpului 
de călătorie prin fluidizarea traficului; reducerea poluarii aerului în zona; reducerea consumului de carburanți auto. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Oraș Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  

POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Buget estimat 500.000 euro  

Perioada de implementare: 
2014 – 
2015 

Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Studiu de fezabilitate  depus la  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea 
finanțării prin Programul „Reabilitare și modernizare - 10.000 de km drumuri de interes judeţean și 
local”. 
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FIȘA 13 - Reabilitarea străzilor afectate de lucrările de exindere ale reţelelor de apă și 
canalizare 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REABILITAREA STRĂZILOR AFECTATE DE LUCRĂRILE DE EXINDERE REŢELE DE 

APĂ ȘI CANALIZARE 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a Orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor 
de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii 
rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești  

Justificarea necesității proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 
accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea 

impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației. 
Etape necesare:  
1) Identificarea străzilor afectate de lucrările de exindere reţele de apă și canalizare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 

4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 
7) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor ; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Reabilitarea străzilor afectate de lucrările de exindere reţele de apă și canalizare. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii orașului, atragerea investitorilor, crearea 
de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii 

orașului Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  
POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Buget estimat 1.000.000 euro  

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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FIȘA 14 - Asfaltare străzi pietruite 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ASFALTARE STRĂZI PIETRUITE 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a Orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurii rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești  

Justificarea necesității proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 
accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea 

impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației. 
Etape necesare:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor ; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Asfaltare străzi pietruite. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii orașului, atragerea investitorilor, crearea 
de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii 

orașului Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  
POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Buget estimat 1.000.000 euro  

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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FIȘA 15 - Extinderea străzii Gheorghe Nicolescu 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: EXTINDEREA STRĂZII GHEORGHE NICOLESCU 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în 
strategii regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurii rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 
accesibilitate a localității, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea 

impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 
avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: extinderea străzii Gheorghe Nicolescu.  
Impactul proiectului: sporirea capacității de circulație, a fluenței și a siguranței circulației rutiere; 

reducerea timpului de călătorie prin fluidizarea traficului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 - 2016 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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FIȘA 16 - Realizarea unui pasaj rutier superior la intersecția dintre DJ401A și linia de 
cale ferată Bucureşti - Piteşti 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REALIZAREA UNUI PASAJ RUTIER SUPERIOR LA INTERSECȚIA DINTRE DJ401A 

ȘI LINIA DE CALE FERATĂ BUCUREŞTI - PITEŞTI 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în 
strategii regionale/ 
naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor 
de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii 
rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 
accesibilitate a localității, fluidizarea traficului în zona trecerii liniei de cale ferată, îmbunătățirea confortului 

populației. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor ; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție pasaj rutier la intersecția dintre DJ401A și linia de cale ferată. 
Impactul proiectului: sporirea capacității de circulație, a fluenței și a siguranței circulației rutiere; reducerea 

timpului de călătorie prin fluidizarea traficului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2019 - 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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FIȘA 17 - Amenajarea de pasaje rutiere la nivel cu calea ferată intersecţiile străzilor 
Argeşului și Vasile Lupu 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: AMENAJAREA DE PASAJE RUTIERE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ LA 

INTERSECŢIILE STRĂZILOR ARGEŞULUI ȘI VASILE LUPU 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în 
strategii regionale/ 
naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor 
de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii 
rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 
accesibilitate a localității, fluidizarea traficului la trecerile la nivel cu calea ferată, îmbunătățirea confortului 

populației. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție pasaje rutiere la nivel cu calea ferată la intersecţiile străzilor Argeşului și Vasile 

Lupu. 
Impactul proiectului: sporirea capacității de circulație, a fluenței și a siguranței circulației rutiere; reducerea 

timpului de călătorie prin fluidizarea traficului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”  

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 - 2017 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 18 – Refacere pod peste pârâul Cobiuța în cartier Arsuri 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REFACERE POD PESTE PÂRÂUL COBIUȚA ÎN CARTIER ARSURI 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii rutiere urbane 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurii rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de 

accesibilitate a localității, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea 
impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației. 

Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 

2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: refacere pod peste pârâul Cobiuța și refacere rampe de acces pod peste paraul Cobiuța 
-  cartier Arsuri. 

Impactul proiectului: aducerea podului la o stare de siguranță în exploatare. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 50.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect supot 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Proiect tehnic 
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Fișa 19 – Inițierea demersurilor pentru modernizarea gării orașului Găești  

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: INIȚIEREA DEMERSURILOR PENTRU MODERNIZAREA GĂRII ORAȘULUI GĂEȘTI 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.2 Modernizarea infrastructurii de 
transport feroviar 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: modernizarea infrastructurii feroviară învechite  
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: modernizarea gării existente în orașul Găești 
Impactul proiectului: îmbunătățirea confortului populației; sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie; 

reducerea semnificativă a poluării fonice; creșterea numărului de călători transportați și a volumului de mărfuri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
S.N CFR SA   

Surse potențiale de finanțare: 
Buget de stat prin S.N CFR SA 

Buget estimat - 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 20 – Elaborarea unei strategii privind transportul în comun și sprijin pentru 

dezvoltarea transportului în comun 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ELABORAREA UNEI STRATEGII PRIVIND TRANSPORTUL ÎN COMUN ȘI SPRIJIN 

PENTRU DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3. Dezvoltarea modalităților de 
transport alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: elaborarea unei strategii privind dezvoltarea transportul în comun în 

vederea facilitarii accesului la locurile de muncă şi la serviciile de sănătate şi educație a populaţiei din orașul Găești. 
Etape necesare: 

1) Analiza situației existente și identificarea rutei pentru transport în comun în funcţie de factorii de mobilitate şi 
interesele economice, sociale şi culturale ale populaţiei; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Stabilirea obiectivelor: 

 Planificarea strategică a reţelelor de transport public, corelată cu modul de folosire a terenurilor; 

 Planificarea pe termen scurt și coordonarea exploatării; 

 Programarea şi monitorizarea infrastructurii; 

 Reglementarea relaţiilor cu operatorii; 

 Politica tarifară şi integrare tarifară; 

 Finanţarea activelor publice; 

 Plata subvenţiilor către operatori; 
 Marketing, comunicare, informarea călătorilor şi studii de piaţă; 

 Elaborarea de studii tehnice, studii de piaţă şi actualizarea datelor; 

 dezvoltarea cadrului legal şi al normativelor; 

 coordonarea cu autorităţile care administrează traficul şi străzile; 

 coordonarea cu planificarea folosirii trenurilor. 

Rezultate așteptate: elaborarea unui studiu ce prezintă măsurile concrete ce trebuiesc luate pentru punerea în 

practică a acestei iniţiative - dezvoltarea transportului în comun. 
Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii orașului prin facilitarea accesului la locurile 

de muncă şi la serviciile de sănătate şi educație a populaţiei din orașul Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Oraș Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 75.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 

 



 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Găeşti, judeţul 
Dâmboviţa, pentru perioada 2014-2020 

26 

Fișa 21 – Amenajarea de piste de biciclete în vederea decongestionării traficului şi 
încurajării deplasărilor cu bicicleta 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: AMENAJAREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN VEDEREA DECONGESTIONĂRII TRAFICULUI 
ŞI ÎNCURAJĂRII DEPLASĂRILOR CU BICICLETA 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3. Dezvoltarea modalităților de transport 
alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în 
strategii regionale 
/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–
2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 
mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea 
promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
DÂMBOVIȚA 2014-2020 - Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: tendința generală de trecere la modalități de transport alternative și 
impulsionarea populației pentru folosirea unui mijloc de transport alternativ, ecologic în vederea decongestionării 
traficului din oraș. 
Etape necesare:  
1) Identificarea zonelor unde se pot amenaja piste de biciclete; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 
4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 
7) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 

etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcția de piste pentru bicicliști. 
Impactul proiectului:  
1) Îmbunatațirea factorilor de mediu; 
2) Încurajarea mersului cu bicicleta; 
3) Decongestionarea traficului în zonele cu piste; 
4) Creșterea gradului de siguranță în trafic; 
5) Reducerea poluării în zonele vizate de proiect; 
6) Crearea de noi locuri de muncă pe perioada proiectului; 
7) Reducerea gradului de poluare, creat de lucrările existente, în zonele vizate după încheierea proiectului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
AFM - Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti 
POR 2014 - 2020 - PI 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 și PI 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Buget estimat 100.000,00 euro – proiect/oraș 

Perioada de implementare: 2016 – 2018 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 22 – Amenajare de noi locuri de parcare pentru autoturisme 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: AMENAJARE DE NOI LOCURI DE PARCARE PENTRU AUTOTURISME 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3. Dezvoltarea modalităților de transport 
alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea sistemelor 
de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastrucurilor 
rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 

DÂMBOVIȚA 2014-2020 - Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului:  
 creșterea semnificativă a parcului auto, atât în proprietatea persoanelor fizice cât și în cea a persoanelor 

juridice;  
 străzi și intersecții care, în mare parte a zilei sunt foarte aglomerate și, chiar blocate; 
 circulația este foarte dificilă în oraș la orele de vârf; 
 insuficiența locurilor de parcare este o problema majoră cu care se confruntă orașul, situație ce determină 

necesitatea identificării unor modalități pentru realizarea de parcări. 
Etape necesare:  
1) Identificarea zonelor unde se pot amenaja locuri de parcare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 
4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 
7) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate:  Construcția de noi locuri de parcare pentru autoturisme în zonele cele mai afectate de creșterea 
numărului de mașini. 
Impactul proiectului:  
1) Decongestionarea traficului în zonele cu noi locuri de parcare; 
2) Creșterea gradului de siguranță în trafic; 
3) Crearea de noi locuri de muncă pe perioada proiectului; 
4) Reamenajarea zonelor vizate de proiect; 

5) Reducerea gradului de poluare, creat de lucrările existente, în zonele vizate după încheierea proiectului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat 200.000 euro  

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 23 – Realizarea unei pasarele pietonale la intersecția străzii Trandafirilor cu linia 

de cale ferată 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REALIZAREA UNEI PASARELE PIETONALE LA INTERSECȚIA STRĂZII 

TRANDAFIRILOR CU LINIA DE CALE FERATĂ 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3 Dezvoltarea modalităților de 
transport alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurii rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: mărirea siguranței circulației pietonilor prin eliminarea accidentelor 
cauzate de lipsa pasarerelor la punctele de traversare a intersecțiilor și a căii ferate 

Etape necesare: 
1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție pasarelă pietonală la intersecția străzii Trandafirilor cu linia de cale ferată. 
Impactul proiectului: realizarea unui confort pentru pietoni prin extinderea și modernizarea trotuarelor și  

creșterea numărului traversărilor, facilitarea accesibilității populaţiei în zonele de atracție ale oraşului, asigurarea 
traseelor pietonale pentru locuitorii din orașul Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 150.000 Euro 

Perioada de implementare: 2018 – 2019 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 24 – Reabilitare trotuare oraș Găești afectate de lucrările de exindere reţelede apă 

și canalizare 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REABILITARE TROTUARE ORAȘ GĂEȘTI AFECTATE DE LUCRĂRILE DE EXINDERE 
REŢELE DE APĂ ȘI CANALIZARE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3 Dezvoltarea modalităților de transport 
alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale / naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2014-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni, creșterea nivelului de accesibilitate 
a orașului, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, 
îmbunătățirea confortului populației. 
Etape necesare:  
1) Identificare trotuare oraș Găești afectate de lucrările de exindere reţele de apă și canalizare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 
4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 
7) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 
etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Reabilitare trotuare după finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelei de apă și canalizare. 
Impactul proiectului:  
1) Diminuarea disconfortului creat de lipsa trotuarelor pe perioada modernizării rețelei de apă și canalizare; 
2) Creșterea gradului de siguranță în trafic; 
3) Crearea de noi locuri de muncă pe perioada proiectului; 
4) Reamenajarea zonelor vizate de proiect; 
5) Fluidizarea traficului în zonele afectate de modernizare; 

6) Reducerea gradului de poluare, creat de lucrările existente, în zonele vizate după încheierea proiectului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Oraș Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 500.000 euro  

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 25 - Măsuri de îmbunătățire a siguranţei circulaţiei prin realizarea de marcaje la sol 

pe traseele drumurilor naţionale DN7, DN61 și DN72 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PRIN REALIZAREA DE 

MARCAJE LA SOL PE TRASEELE DRUMURILOR NAȚIONALE DN7, DN61 ȘI DN72 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3. Dezvoltarea modalităților de 
transport alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei și fluidizarea traficului. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei prin realizarea de marcaje la sol pe traseele drumurilor 
naţionale DN7, DN61 și DN72. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei și fluidizarea traficului, crearea de locuri de muncă în 
perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POIM 2014 – 2020 - Axa 2.5 - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de 

transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
Aplicanți: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ 

infrastructură rutieră de tip DN care face legături interurbane 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2016 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 26 - Măsuri de îmbunătățire a siguranţei circulaţiei prin montarea de panouri 

indicatoare, prioritate și stopuri 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PRIN MONTAREA DE 

PANOURI INDICATOARE, PRIORITATE ȘI STOPURI 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.1.3. Dezvoltarea modalităților de 
transport alternativ și sporirea siguranței circulației 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastrucurilor rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității regiunii 
Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei și fluidizarea traficului. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei prin montarea de panouri indicatoare, prioritate și 
stopuri. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea siguranţei circulaţiei și fluidizarea traficului, crearea de locuri de muncă în 
perioada de execuție. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POIM 2014 – 2020 - Axa 2.5 - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de 

transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
Aplicanți: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ 

infrastructură rutieră de tip DN care face legături interurbane 

Buget estimat 200.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2016 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 27 - Implementarea și finalizarea proiectului „Lucrări la sursele de apă şi staţiile de 

epurare Găeşti şi Titu” 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: IMPLEMENTAREA ȘI FINALIZAREA PROIECTULUI „LUCRĂRI LA SURSELE DE 

APĂ ȘI STAȚIILE DE EPURARE GĂEȘTI ȘI TITU” 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii 
rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare,  
electricitate, distribuţie gaze) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1. Modernizarea și 
extinderea rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Promovarea sistemelor de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastrucurilor rețelelor 
majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 
atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 
dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor prin extinderea 

nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei, creșterea 
atractivității zonei pentru turiști și investitori. 
Etape necesare: 
1) Implementarea și finalizarea proiectului, care presupune:  

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: implementarea și finalizarea proiectului.  

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitori, atragerea investitorilor, crearea de 
locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru 

locuitori. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

Surse potențiale de finanțare: 
POS Mediu 

Buget estimat 5.560.000 euro 

Perioada de implementare: 2014 – 2015 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Proiect în implementare 
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Fișa 28 - Implementare și finalizare proiect lucrări de extindere și reabilitare rețele apă 

și canalizare 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: IMPLEMENTARE ȘI FINALIZARE PROIECT LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI 

REABILITARE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii 
rețelelor de infrastructură urbană (apă, canalizare,  
electricitate, distribuţie gaze) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1. Modernizarea și 
extinderea rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Promovarea sistemelor de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din cadrul infrastrucurilor rețelelor 
majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 
atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 
dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din oraș prin 

extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, dezvoltarea durabilă, 
creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori. 
Etape necesare: 
1) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: implementare și finalizare proiect. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitori, atragerea investitorilor, crearea de 
locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru 

locuitori. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

Surse potențiale de finanțare: 
POS Mediu 

Buget estimat 7.600.000 euro 

Perioada de implementare: 2014 – 2015 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Proiect în implementare 
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Fișa 29 – Exinderea reţelelor de apă și canalizare pe străzile pe care ele nu există, 

inclusiv în cartierul Arsuri în vederea accesului la infrastructura de apă și apă uzată 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: EXINDEREA REŢELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PE STRĂZILE PE CARE ELE NU 

EXISTĂ, INCLUSIV ÎN CARTIERUL ARSURI ÎN VEDEREA ACCESULUI LA INFRASTRUCTURA DE APĂ 
ȘI APĂ UZATĂ 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de 
infrastructură urbană (apă, canalizare, electricitate, distribuție gaze) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1 Modernizarea și extinderea 
rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurii rețelelor majore  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: lipsa reţelelor de apă și canalizare în unele zone ale oraşului Găeşti. 

Etape necesare: 
1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 

şi acorduri); 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: exinderea reţelelor de apă și canalizare în zone unde nu există, inclusiv în cartierul Arsuri. 

Impactul proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din oraș prin extinderea nivelului de 
racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei, reducerea discrepanței 

nivelului de confort dintre zone. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

Surse potențiale de finanțare: 
POIM 2014 -2020 - AXA 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, 
precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

Aplicanți: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă 

Buget estimat 1.500.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 – 2020 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat 
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Fișa 30 - Eficientizarea sistemului termic prin promovarea unui sistem eficient de 
furnizare a apei calde de consum și a energiei termice pentru încălzire 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: EFICIENTIZAREA SISTEMULUI TERMIC PRIN PROMOVAREA UNUI SISTEM 

EFICIENT DE FURNIZAREA A APEI CALDE DE CONSUM ȘI A ENERGIEI TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIRE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de 
infrastructură urbană (apă, canalizare,  electricitate, distribuţie 
gaze) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1. Modernizarea și extinderea 
rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor prin promovarea unui sistem 

eficient de furnizare a apei calde de consum și a energiei termice pentru încălzire, dezvoltarea durabilă, creșterea 
atractivității zonei pentru turiști și investitori. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF) pentru producere, transport, 
distribuţie şi furnizare de energie termică pentru apă caldă şi încălzire; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri) pentru producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică pentru apă caldă şi încălzire; 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor pentru producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică 

pentru apă caldă şi încălzire; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: realizarea unui sistem eficient de furnizare a apei calde de consum și a energiei termice 

pentru încălzire. 
Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitori, atragerea investitorilor, crearea de locuri 

de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii orașului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat 2.0000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2018 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 31 - Sprijin pentru reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR 

NATURALE 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii rețelelor 
de infrastructură urbană (apă, canalizare,  electricitate, 
distribuţie gaze) 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1. Modernizarea și 
extinderea rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 
mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor 
conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor, dezvoltarea durabilă, 

creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție;  

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor ; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului și auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitare reţea de distribuţie a gazelor naturale. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitori, atragerea investitorilor, crearea de 

locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru 
locuitorii orașului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Distrigaz Sud Retele 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 32 - Sprijin pentru modernizarea și extinderea rețelelor existente de energie 

electrică 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR EXISTENTE DE 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.2. Dezvoltarea infrastructurii rețelelor de 
infrastructură urbană (apă, canalizare,  electricitate, distribuţie 
gaze) 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.2.1. Modernizarea și extinderea 
rețelelor tehnico-edilitare din oraș 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor, dezvoltarea durabilă, 
creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori. 

Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: modernizarea și extinderea rețelelor existente de energie electrică. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitori, atragerea investitorilor, crearea de locuri 
de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii orașului. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Filiala de distribuție a energiei electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A. Ploiești - 
Sucursala de distribuție a energiei electrice Târgoviste - Punct de lucru Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 33 - Construcţia a 10 unităţi locative destinate închirierii în str. Fdt. 1 Decembrie, 

prin programul derulat prin ANL 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: CONSTRUCȚIA A 10 UNITĂȚI LOCATIVE DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN STR. 

FDT. 1 DECEMBRIE, PRIN PROGRAMUL DERULAT PRIN ANL 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea 
identităţii culturale a orașului, sport și agrement 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.1. Construirea de locuințe și 
dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie 
(inclusiv GIS, PUG, zona Metropolitană) 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Incluziune 
socială și combaterea sărăciei 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii 
sociale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești în str. Fdt. 1 Decembrie 

Justificarea necesității proiectului: Construirea de locuințe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele 

de venit nu le permit achiziționarea unei locuințe în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile 
pieței și asigurarea stabilității tinerilor specialiști, prin crearea unor condiții de locuit convenabile. 
Etape necesare: 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Local analizează și stabilesc, în 

funcție de solicitările de locuințe și terenurile de construcție disponibile, necesitatea și oportunitatea 

construirii de locuințe și elaborează împreună programe anuale; 

 Construcțiile de locuințe se realizează pe terenuri aflate în patrimoniul public sau privat al unității 

administrativ-teritoriale, date în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata 
execuției construcției; 

 După finalizarea construcțiilor, acestea trec în patrimoniul privat al statului și administrarea 

consiliului local, care repartizează locuințele solicitantilor, în regim de închiriere, în ordinea depunerii 
cererilor și în baza unor criterii stabilite de lege; 

 Locuințele pentru tineri, destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai 

la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă. 

Rezultate așteptate: Construcţia a 10 unităţi locative destinate închirierii în str. Fdt. 1 Decembrie. 
Impactul proiectului: Crearea unor condiții de locuit convenabile pentru tineri și asigurarea stabilității 

tinerilor specialiști. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, derulat prin ANL 

Buget estimat 1.360.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2016 – 2018 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat 
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Fișa 34 - Construcţia de unităţi locative sociale prin Programul de Construcții de 

Locuințe Sociale, conform Legii nr. 114/1996 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: CONSTRUCŢIA DE UNITĂŢI LOCATIVE SOCIALE PRIN PROGRAMUL DE 

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE SOCIALE, CONFORM LEGII NR. 114/1996 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea identităţii 
culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.1. Construirea de locuințe și dezvoltarea 
proiectelor de reducere a consumului de energie (inclusiv GIS, PUG, zona 
Metropolitană) 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Incluziune socială și 
combaterea sărăciei 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
2014–2020 - Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale 
de calitate și promovarea incluziunii sociale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești în str. Fdt. 1 Decembrie 

Justificarea necesității proiectului: Asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale 

dezavantajate. 
Etape necesare: 

 Transmiterea de către consiliul local a listelor cuprinzând locuinţele sociale propuse pentru finanţare, precum 

şi a documentelor din care să rezulte stadiul promovării investiţiilor de locuinţe sociale propuse (studiu de 
fezabilitate şi hotărârea Consiliului local de aprobare a studiului, contractul de execuţie, etc); 

 Inventarierea, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a listelor cuprinzând locuinţele sociale 

propuse pentru finanţare, transmise de către autoritatea publică locală; 
 Elaborarea propunerilor pentru Programul anual, în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor; 

 Aprobarea Programului anual şi aprobarea acestuia prin Ordin M.D.R.T.; 

 Elaborarea şi aprobarea listelor de finanţare pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii; 

 Elaborarea contractelor de finanţare între M.D.R.T. şi unitatea administrativ-teritorială inclusă în program; 

 Transmiterea, către unitatea administrativ-teritorială a contractelor de finanţare împreună cu listele de 

finanţare; 

 Fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj 
executate; 

 Centralizarea lunară a solicitărilor Consiliului local privind producţia realizată şi nedecontată la finele fiecărei 

luni, precum şi a producţiei preliminate pentru luna în curs; 

 Repartizarea lunară pe localitate şi obiective de investiţii a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza 
solicitărilor Consiliului local, şi elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare; 

 Aprobarea lunară a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare; 

 Virarea lunară a sumelor în bugetele primăriei; 

 Urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele trimestriale şi anuale aprobate; 

 Monitorizarea programului; 

 Urmărirea respectării termenelor de punere în funcţiune a obiectivelor conform Programului anual aprobat. 

Rezultate așteptate: Construcţia de unităţi locative sociale. 
Impactul proiectului: Construirea de locuinţe sociale – locuinţe cu chirie subventionată, destinate unor 

categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existentã nu le permite accesul la o 
locuintă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Surse potențiale de finanțare: 
Programul de construcții de locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2018 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 35 – Reabilitare termică a blocurilor de locuințe  

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea 
identității culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.1 Construirea de locuințe și 
dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie 
(inclusiv GIS, PUG, zona Metropolitană) 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: vechimea blocurilor, fapt care generează un consum excesiv de 

energie termică, necesitatea reducerii subvențiilor și ajutoarelor acordate, necesitatea creșterii confortului 
termic și îmbunătățirea aspectului urbanistic. 
Etape necesare: 

1) Identificarea blocurilor de locuinţe; 
2) Completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat; 

3) Actualizarea lunară a bazei de date şi punerea la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinţei 
a datelor şi a informaţiilor din baza de date; 

4) Înştiinţarea asociaţiilor de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în Programul național multi-anual de 

reabilitare termică; 
5) Transmiterea proiectului de contract de mandat semnat de coordonatorul local (primar), în două 

exemplare originale; 
6) Centralizarea solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi întocmirea programului local; 

7) Asigurarea procedurii de achiziţie publică pentru achiziţionarea serviciilor de: expertizare tehnică, audit 
energetic şi emiterea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe, elaborarea 

documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie, elaborarea documentaţiei tehnice pentru 

autorizarea lucrărilor şi obţinerea avizelor; întocmirea proiectului tehnic al lucrării, elaborarea caietului 
de sarcini pentru contractul de executare a lucrărilor; 

8) Propunerea către consiliul local a aprobării indicatorilor tehnico–economici pentru fiecare clădire în 
parte; 

9) Asigurarea cu prioritate, din bugetul local, a cotei părţi ce revine autorităţilor locale pentru executarea 

şi finalizarea lucrărilor de intervenţie stabilite; 
10) Transmiterea notificării de aprobare a indicatorilor tehnici economici ai lucrării de reabilitare către 

asociaţia de proprietari şi, de asemenea, transmiterea actului adiţional al contractului de mandat. Actul 
adiţional conţine informaţii detaliate cu privire la tipurile de lucrări ce vor fi efectuate, costurile acestora 

şi, nu în ultimul rând, clasa energetică urmărită a fi atinsă prin intermediul lucrărilor; 

11)  Emiterea autorizaţiei de construcţie; 
12)  Asigurarea realizării procedurii de achiziţie și de contractare a executării lucrărilor de intervenţie; 

13)  Aprobarea lunară a decontului justificativ întocmit de executanţii lucrărilor de intervenţie; 
14)  Asigurarea, alături de preşedintele asociaţiei de proprietari, a urmăririi şi verificării executării lucrărilor 

prin diriginţii de şantier; 
15)  Organizarea recepţiei lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari 

şi transmiterea către acesta din urmă a noului certificat de performanţă energetică a blocului. 

Certificatul trebuie să cuprindă consumul anual specific pentru încălzirea blocului izolat; 
16)  Organizarea, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie (3 ani), a recepţiei finale a lucrării, 

cu participarea reprezentantului desemnat de asociaţia de proprietari. 
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Rezultate așteptate: izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului, înlocuirea ferestrelor întregului bloc 

şi a uşilor exterioare existente cu unele care vor izola mai bine fiecare încăpere; termo-hidroizolarea 
planşeului de peste ultimul nivel; izolarea termică a planşeului peste subsol; lucrări de refacere a finisajelor 

anvelopei; reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau 
afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe; intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic 

pentru încălzirea spaţiilor comunale blocului de locuinţe, etc. 

Impactul proiectului: creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea 
consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești în parteneriat cu asociațiile de proprietari/ Asociațiile de proprietari 

Surse potențiale de finanțare: 
Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte - Aplicanți: Asociațiile de proprietari  

POR 2014 – 2020 - PI 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. Aplicanți: Autoritățile publice locale din mediul urban în 

parteneriat cu asociațiile de proprietari 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 36 – Finalizare, reactualizare şi aprobare Planul Urbanistic General al oraşului 

Găeşti 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: FINALIZARE REACTUALIZARE ŞI APROBARE PLANUL URBANISTIC GENERAL AL 

ORAŞULUI GĂEŞTI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea 
identității culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.1 Construirea de locuințe și 
dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie 
(inclusiv GIS, PUG, zona Metropolitană) 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Optimizarea relațiilor localității cu teritoriul ei administrativ și județean, 

valorificarea potențialului natural, economic și uman, stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, reorganizarea 

și dezvoltarea căilor de comunicație, stabilirea și delimitarea zonelor construibile, stabilirea și delimitarea zonelor 
funcționale, stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire, stabilirea și 

delimitarea zonelor protejate, modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare, evidențierea deținătorilor terenurilor 
și a modului de circulație juridică a terenurilor, delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea 

obiectivelor de utilitate publică și stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și 
realizare a construcțiilor. 

Etape necesare: 
1) Varianta finală a documentaţiei PUG şi RLU cu toate avizele obţinute, completată cu observaţiile /cerinţele / 

condiţiile menţionate în avize, inclusiv în avizul CJ şi avizul MDRT, MCPN se supune procedurii de transparenţă 

decizională şi aprobare: 
 Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării; 

 Întocmirea raportului final privind informarea şi consultarea publicului; 

 Întocmirea referatului de specialitate al arhitectului-şef/ persoanei responsabile cu urbanismul; 

 Promovarea PUG si RLU, de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a C. Local; 

 Emiterea HCL de aprobare sau respingere PUG şi RLU în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea 

dezbaterii publice. 
2) Monitorizarea implementării PUG şi RLU: 

 Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public: vor fi puse la 

dispoziţie automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere;  
 Anual,autorităţile administraţiei publice vor face publice: modalităţile privind aplicarea prevederilor PUG 

şi stadiul de aplicare; 

 Toate restricţiile impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către 

autorităţile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei. 
Rezultate așteptate: identificarea, evaluarea și prezentarea impactului potențial al actualizarii PUG al orașului 

Găești, județul Dâmbovița. 

Impactul proiectului: dezvoltare urbană. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat - 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat 
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Fișa 37 – Implementarea unui sistem informaţional geografic (GIS)  

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMAŢIONAL GEOGRAFIC (GIS) 

PENTRU REALIZAREA BĂNCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, 
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea identității 
culturale a orașului, sport și agrement 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.1 Construirea de locuințe și 
dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de energie (inclusiv 
GIS, PUG, zona Metropolitană) 

Încadrarea în 
strategii regionale/ 
naționale/ europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Tehnologiile 
informației și comunicării (TIC)  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Consolidarea economiei 
dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu județele vecine și 
Zona Metropolitană București 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: adoptarea de sisteme informatice ar putea scurta în mod 

semnificativ timpii de așteptare pentru autorizații și obținerea certificatelor de urbanism. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare; 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului;  
 Realizarea și implementarea sistemului informatic; 

 Recepția și punerea în funcțiune a sistemului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: implementare sistem informaţional geografic (GIS) pentru realizarea băncilor de 

date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism şi amenajarea teritoriului.  

Impactul proiectului: gestionarea informaţiilor geografice, prelucrarea şi sintetizarea informaţiilor în 
vederea planificării urbane pe termen scurt, mediu şi lung cu vizualizări spaţiale utile. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2017 – 2020 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.) 
Nedemarat  
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Fișa 38 - Recondiționarea și transformarea în centre culturale neconvenționale a 

clădirilor de patrimoniu   

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: RECONDIȚIONAREA ȘI TRANSFORMAREA ÎN CENTRE CULTURALE NECONVENȚIONALE 
A CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU   
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea identității culturale a 
orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.2 Conservarea și dezvoltarea identității culturale  

Încadrarea în 
strategii 
regionale/ 
naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 –  
Creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la 
serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
2014–2020 – Revalorizarea spaţiilor publice deteriorate şi crearea de noi spaţii 
deschise 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 
DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești - Fostele conace boiești/primăria veche, etc 

Justificarea necesității proiectului: inexistența unor astfel de spații în orașul Găești pentru agrement, organizarea 
de evenimente, etc. 
 Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 
etc); 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Realizarea/execuția lucrărilor - reconditionarea spatiilor disponibile; 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 
 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte obiecte de 

inventar; 
 Angajare personal; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: spații multifuncționale amenajate la standarde occidentale dedicate evenimentelor culturale și 
organizatorilor de evenimente: 

o evenimente publice (concerte live, petreceri bazate pe DJ-seturi, kick-off events – lansarea unor campanii si 
a unor produse noi pe piata, promotion events – derularea unor campanii pentru produse/servicii deja 
existente pe piață); 

o evenimente corporate (get-together events ale diferitelor companii prezente pe piața românească); 
o evenimente de informare (conferințe, congrese, târguri, expoziții). 

Impactul proiectului: creșterea interesului publicului larg din zonă pentru petrecerea timpului liber prin participarea 

la evenimente culturale, posibilitatea organizării de diferite evenimente cu specific de către entitățile interesate, 
conducând astfel la creșterea calității vieții populației. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 400.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 39 - Înființarea Festivalului Național de muzica “Gheorghe Zamfir” 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: ÎNFIINȚAREA FESTIVALULUI NAȚIONAL DE MUZICA “GHEORGHE ZAMFIR” 

Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea identității 
culturale a orașului, sport și agrement 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.2 Conservarea și dezvoltarea 
identității culturale  

Încadrarea în 
strategii regionale/ 
naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 –  
Creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și 
accesului la serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 –Realizarea, reabilitarea, modernizarea și 
consolidarea infrastructurii culturale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: viața culturală a orașului Găești trebuie să cunoască o nouă 

dezvoltare care să ofere perspective cetățenilor săi, facilitând accesul la cultură și artă. 
Etape necesare: 

1. Stabilirea proiectului; 
2. Identificarea spațiului de amplasare;  

3. Elaborarea proiectului de Hotărâre;  

4. Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
5. Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi 

atribuirea contractelor de furnizare; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte 

obiecte de inventar; 

 Angajare personal; 

 Realizarea activităților proiectului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea Festivalului Național de muzică “Gheorghe Zamfir” ce va avea loc în prima 
decadă a lunii mai în fiecare an începand cu anul 2015  

Impactul proiectului: oferirea unui calendar bogat de acțiuni și acte artistice cu anvergura locală, 
națională și internațională pentru petrecerea timpului liber 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești și echipa de impresariat a maestrului Gheorghe Zamfir 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat - 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Proiect de hotărâre 
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Fișa 40 - Construirea complexului cultural “Gheorghe Zamfir”  în parcul orașului de pe 
strada Acad. Șerban Cioculescu ce va cuprinde un muzeu, un centrul cultural și o 
grădinăgrădină de vara  pentru spectacole, concerte, și alte evenimente cultural-
artistice în aer liber 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: CONSTRUIREA COMPLEXULUI CULTURAL “GHEORGHE ZAMFIR”  ÎN PARCUL 
ORAȘULUI DE PE STRADA ACAD. ȘERBAN CIOCULESCU CE VA CUPRINDE UN MUZEU, UN CENTRUL 
CULTURAL ȘI O GRĂDINĂ DE VARA  PENTRU SPECTACOLE, CONCERTE, ȘI ALTE EVENIMENTE CULTURAL-
ARTISTICE în AER LIBER 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea și dezvoltarea identității 
culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.2 Conservarea și dezvoltarea identității 
culturale  

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 –  
Creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului 
la serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 –Realizarea, reabilitarea, modernizarea și 
consolidarea infrastructurii culturale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: recunoașterea valorii marelui artist Gheorghe Zamfir care s-a născut și s-a 
format ca artist în orașul Găești prin denumirea parcului amplasat pe str. Acad. S. Cioculescu în Parcul "Gheorghe 
Zamfir", prin construirea Muzeului “Gheorghe Zamfir” ce va adăposti un adevarat tezaur cultural ce aparține marelui 
artist și prin construirea  unui  Centru  Cultural  “Gheorghe Zamfir” și a Gradinei de vara pentru spectacole. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea proiectului;  
2) Elaborarea proiectului de Hotărâre; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementare proiectului, care presupune: 
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor/bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Realizarea activităților proiectului: denumirea parcului amplasat pe str. Acad. S. Cioculescu în Parcul "Gheorghe 

Zamfir", construirea Muzeului “Gheorghe Zamfir” ce va adăposti un adevarat tezaur cultural ce aparține marelui 
artist, construirea Centrului cultural  în care se vor înființa cercuri de instrumente musicale (nai, pian, acordeon, 
vioara, chitara, țambal, s.a.), cercuri de dans modern, dans popular, canto, precum și cercuri de pictura și 
grafică s.a. și va cuprinde o sala de spectacole, o sala pentru expoziții și grădină de vara; 

 Angajare personal; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Amenajarea parcului, construcția muzeului, centrului cultural și a grădinii de vara. 
Impactul proiectului: creșterea gradului de interes al localnicilor, în special al tinerilor pentru cultură și muzica 
maestrului Gheorghe Zamfir, creșterea interesului publicului larg din zonă și nu numai pentru orașul Găești. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat - 

Perioada de implementare: 2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 

Proiect de hotărâre 
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Fișa 41 - Crearea și promovarea unui program anual de evenimente cultural - artistice 

și sportive, cu rolul de a dinamiza viața socială a comunității 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: CREAREA ȘI PROMOVAREA UNUI PROGRAM ANUAL DE EVENIMENTE 

CULTURAL – ARTISTICE ȘI SPORTIVE, CU ROLUL DE A DINAMIZA VIAȚA SOCIALĂ A 
COMUNITĂȚII 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi 
dezvoltarea identităţii culturale a orașului, sport și 
agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.2. Conservarea și 
dezvoltarea identității culturale 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției 
sociale și accesului la serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Realizarea, 
reabilitarea, modernizarea şi consolidarea infrastructurii 
culturale  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: inexistența unor astfel de evenimente cultural – artistice și sportive 
pentru a dinamiza viața socială a comunității. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea programului anual de evenimente cultural - artistice și sportive; 
2) Elaborarea proiectului de Hotărâre;  

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Realizarea activităților programului; 

5) Publicitatea și promovarea programului. 

Rezultate așteptate: crearea și promovarea unui program anual de evenimente cultural - artistice și 
sportive, cu rolul de a dinamiza viața socială a comunității. 

Impactul proiectului: creșterea interesului publicului larg din zonă pentru petrecerea timpului liber prin 
participarea la evenimente cultural- artistice și sportive, posibilitatea organizării de diferite evenimente cu 

specific de către entitățile interesate, conducând astfel la creșterea calității vieții populației. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local/stat 

Buget estimat - 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 42 - Modernizarea și amenajarea Clubului Copiilor, luând în considerare crearea 

unui muzeu etnografic  

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA ȘI AMENAJAREA CLUBULUI COPIILOR, LUÂND ÎN 

CONSIDERARE CREAREA UNUI MUZEU ETNOGRAFIC  

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea 
identităţii culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.2. Conservarea și dezvoltarea 
identității culturale 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Creșterea 
accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la 
serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi 
consolidarea infrastructurii culturale  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socio-culturale în 

vederea valorificării tradițiilor locale, crearea unui club al copiilor atractiv pentru comunitate. 
Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanțare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Realizarea/execuția lucrărilor - recondiționarea spațiilor disponibile; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte obiecte 

de inventar; 

 Angajare personal; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: modernizarea și amenajarea Clubului Copiilor și crearea unui muzeu etnografic. 
Impactul proiectului: desfășurarea în condiții optime și diversificarea manifestațiilor culturale în special pentru 

copii, în vederea  valorificării tradițiilor locale, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, creșterea 
gradului de interes al localnicilor, în special al tinerilor pentru tradiții și folclor, creșterea interesului publicului larg 

din zonă și nu numai pentru orașul Găești.   

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 200.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 43 - Amenajare parc central Găești 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: AMENAJARE PARC CENTRAL GĂEȘTI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea 
identităţii culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.3. Dezvoltarea sportului și 
agrement la nivelul orașului Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Creșterea 
accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la 
serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Revalorizarea spaţiilor publice deteriorate 
şi crearea de noi spaţii deschise 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești, parcul central Găești 

Justificarea necesității proiectului: creșterea interesului populației pentru petrecerea timpului în aer liber. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Realizarea/execuția lucrărilor – modernizarea parcului;  

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific parcului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: amenajarea parcului central Găești. 
Impactul proiectului: crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, creșterea gradului de interes al 

localnicilor pentru petrecerea timpului în aer liber, creșterea interesului publicului larg din zonă și nu numai pentru 
orașul Găești.   

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
AFM - Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi 
POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Buget estimat 110.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat 
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Fișa 44 - Modernizare stadion orășenesc Găești 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MODERNIZARE STADION ORĂȘENESC GĂEȘTI 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea 
identităţii culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.3. Dezvoltarea sportului și 
agrement la nivelul orașului Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Creșterea 
accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la 
serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Revalorizarea spaţiilor publice deteriorate 
şi crearea de noi spaţii deschise 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești, stadionul orășenesc Găești 

Justificarea necesității proiectului: creșterea interesului populației pentru activitățile sportive și de agrement 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 
 Realizarea/execuția lucrărilor - modernizare stadion; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte obiecte de 

inventar; 

 Angajare personal; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: modernizarea stadionului orășenesc Găești. 

Impactul proiectului: crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, creșterea gradului de interes al 
localnicilor pentru activitățile sportive, creșterea interesului publicului larg din zonă și nu numai pentru orașul 

Găești.   

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2017-2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 45 - Construirea "Complexului Sportiv al Tineretului" în incinta Liceului Tehnologic “Dr. 
C Angelescu” care să cuprindă sala de sport multifuncțională, bazin de înot, terenuri de sport 
în aer liber de fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp etc., zone de agrement, spații 
comerciale și locuri de parcare 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: CONSTRUIREA "COMPLEXULUI SPORTIV AL TINERETULUI" ÎN INCINTA LICEULUI 
TEHNOLOGIC “DR. C ANGELESCU” CARE SĂ CUPRINDĂ SALA DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ, BAZIN DE 
ÎNOT, TERENURI DE SPORT ÎN AER LIBER PENTRU DE FOTBAL, HANDBAL, VOLEI, BASCHET, TENIS DE 
CÂMP ETC., ZONE DE AGREMENT, SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCURI DE PARCARE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.3. Locuirea, conservarea şi dezvoltarea identităţii 
culturale a orașului, sport și agrement 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.3.3. Dezvoltarea sportului și agrement la 
nivelul orașului Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 –  
Creșterea accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului 
la serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 –Realizarea, reabilitarea, modernizarea și 
consolidarea infrastructurii culturale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat 
Orașul Găești - teren aparținând domeniului privat al administrației 
publice locale, în suprafata de 30.000 mp, situat în incinta Liceului 
Tehnologic “Dr. C Angelescu” 

Justificarea necesității proiectului: creșterea interesului populației pentru activitățile sportive și de agrement. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea proiectului;  
2) Elaborarea proiectului de Hotărâre;  
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementare proiectului, care presupune: 
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor/bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 
contractelor de furnizare; 

 Realizarea activităților proiectului: construirea "Complexului Sportiv al Tineretului" care să cuprindă sala de sport 
multifuncțională, bazin de înot, terenuri de sport în aer liber de fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp etc., 
zone de agrement, spații comerciale și locuri de parcare; 

 Angajare personal; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 
 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Construirea "Complexului Sportiv al Tineretului" care să cuprindă sala de sport multifuncțională, 
bazin de înot, terenuri de sport în aer liber de fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp etc., zone de agrement, 
spații comerciale și locuri de parcare. 
Impactul proiectului: crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, creșterea gradului de interes al localnicilor 
pentru activitățile sportive și de agrement, creșterea interesului publicului larg din zonă și nu numai pentru orașul 
Găești.  

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 

Proiect de hotărâre 
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Fișa 46 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Colegiul Național ”Vladimir 

Streinu” 

DOMENIU – EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA COLEGIUL 

NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul 
Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, 
dezvoltarea de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea 
Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și 
instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului 
uman prin educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Infrastructura de învățământ este învechită și degradată și trebuie 

reabilitată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de desfășurare a învățământului preuniversitar. 

Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 
avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea infrastructurii 

educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier. 
Impactul proiectului: aceste investiții vor asigura premisele creșterii capacității de școlarizare a unităților 

școlare, îmbunătățind condițiile și accesul la educație. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect supot 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat – proiect depus la ADR și aflat pe lista de rezervă 
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Fișa 47 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Liceul Tehnologic Agricol ”Dr. C. 

Angelescu” 

DOMENIU – EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA LICEUL TEHNOLOGIC 

AGRICOL ”DR. C. ANGELESCU” 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul 
Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, 
dezvoltarea de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea 
Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și 
instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman 
prin educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: infrastructură de educație învechită, dotări tehnice uzate moral și fizic, 
mediul agricol local necesită forță de muncă cu calificare adecvată și nivel de instruire competitiv; crearea unui 

mediu de învățare modern comparabil cu cel din centrele urbane mari. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea infrastructurii 
educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier. 

Impactul proiectului: creșterea nivelului de instruire a populației ocupate în agricultură, sporirea 
competitivității pe piața muncii a absolvenților de liceu, mobilizarea actorilor economici locali în realizarea 

investiției de modernizare (forță de muncă locală, resurse locale, etc.). 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 
POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 48 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Liceul Tehnologic ”Iordache 
Golescu” 

DOMENIU – EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA LICEUL TEHNOLOGIC 

”IORDACHE GOLESCU” 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II. Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul 
Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, 
dezvoltarea de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman 
prin educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Infrastructură de educație învechită, dotări tehnice uzate moral și fizic, 
mediul economic local necesită forță de muncă cu calificare adecvată și nivel de instruire competitiv; crearea unui 

mediu de învățare modern comparabil cu cel din centrele urbane mari. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 
Rezultate așteptate: reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea infrastructurii 

educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier. 

Impactul proiectului: creșterea calității procesului de predare-învățare, sporirea competitivității pe piața muncii 
a absolvenților cu specializare tehnologică, dezvoltarea ofertei de muncă pentru sectorul industriei prelucrătoare, 

mobilizarea actorilor economici locali în realizarea investiției de modernizare (forță de muncă locală, resurse 
locale, etc.) 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 49 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Școala Gimnazială “Șerban 

Cioculescu” și înființare after school 

DOMENIU – SOCIAL, EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“ȘERBAN CIOCULESCU” ȘI ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, dezvoltarea 
de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman prin 
educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Necesitatea îmbunătățirii procesului de educație prin facilitarea trecerii 
către nivelul de educație liceală, lipsa unui sistem de asistare a școlarilor după orele de curs, încurajarea evitării 

abandonului școlar în ciclul gimnazial. 

Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 
avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție/reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea 

infrastructurii educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier și înființare after school. 
Impactul proiectului: investiția va asigura premisele creșterii capacității de școlarizare a unității și asigurarea 

cadrului adecvat de învățare după orele de program, îmbunătățind condițiile și accesul la educație, mobilizarea 
actorilor economici locali în realizarea investiției de modernizare (forță de muncă locală, resurse locale, etc.). 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 50 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Școala Gimnazială Nr. 3 „Radu 

cel Mare” și construcția unei săli de sport 

DOMENIU –  EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 3 „RADU CEL MARE” ȘI CONSTRUCȚIA UNEI SĂLI DE SPORT 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, dezvoltarea 
de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman prin 
educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Îmbunătățirea procesului de educație prin facilitarea trecerii către nivelul 
de educație liceală, încurajarea activităților sportive și recreative în rândul populației școlare, încurajarea evitării 

abandonului școlar în ciclul gimnazial. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării 

proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect, 
etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Construcție/reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea 
infrastructurii educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier și construcția unei săli de sport. 

Impactul proiectului: Investiția va asigura premisele creșterii capacității de școlarizare a unității, asigurarea 
cadrului adecvat de desfășurare a activităților sportive, mobilizarea actorilor economici locali în realizarea 

investiției de modernizare (forță de muncă locală, resurse locale, etc.). 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 
POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 51 – Modernizarea infrastructurii de învățământ la Grădinița cu program prelungit 

„Inocența” și construcția unei săli de spectacol 

DOMENIU – SOCIAL, EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA GRĂDINIȚA CU 

PROGRAM PRELUNGIT „INOCENȚA” ȘI CONSTRUCȚIA UNEI SĂLI DE SPECTACOL 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Educație, dezvoltarea 
de competente și învățarea pe tot parcursul vieții  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman prin 
educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Infrastructură de educație preșcolară învechită, dotări uzate moral și fizic, 
lipsa un cadru adecvat desfășurării activităților artistice și recreative pentru preșcolari.  
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție/reabilitare/modernizare clădire (inclusiv reabilitare termică); dotarea 
infrastructurii educaționale cu echipamente inovatoare; dotare cu mobilier și construcția unei săli de spectacol. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea infrastructurii de educație preșcolară, crearea unui mediu plăcut de 
petrecere a timpului după program, mobilizarea actorilor economici locali în realizarea investiției de modernizare 

(forță de muncă locală, resurse locale, etc.). 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 
POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 500.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 52 - Înființarea unui centru educațional tehnic cu internat 

DOMENIU – EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU EDUCAȚIONAL TEHNIC CU INTERNAT 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1 Dezvoltarea educației în orașul Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 –  
Dezvoltarea unor sisteme de educație și formare moderne pentru 
asigurarea de competențe și excelență educațională 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului uman prin 
educaţie și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești  - Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” 

Justificarea necesității proiectului: creșterea calității nivelului de învățământ și adaptarea acestuia la 

standardele internaționale pentru pregătirea teoretică și practică a viitorilor profesioniști în diferite domenii ale 
industriei, precum și necesitatea unei conectivități informale a sistemului educațional cu mediul de afaceri, precum 

și cu alți actori interesați (AJOFM, etc.). 
Etape necesare: 

1) Identificarea spațiului de amplasare și clarificarea regimului de proprietate al terenului; 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 

şi acorduri); 
6) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

7) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte obiecte 

de inventar; 

 Angajare personal și implicarea Liceului Tehnologic „Iordache Golescu” în desfășurarea și gestionarea 

activităților centrului; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: realizarea și dotarea unei noi infrastructuri educaționale la standarde ridicate.  

Impactul proiectului: investiția va asigura premisele creșterii calității învățământului în regiunea implementării 
proiectului și nu numai, îmbunătățind condițiile și accesul la educație. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești   

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 1.300.000 Euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  

  



 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Găeşti, judeţul 
Dâmboviţa, pentru perioada 2014-2020 

59 

Fișa 53 – Înființarea unui Centru de evenimente educațional – culturale pentru 
atragerea partenerilor din societatea civilă și educație 

DOMENIU – EDUCAȚIONAL/SOCIAL 

Titlul proiectului: Înființarea unui Centru de evenimente educațional – culturale pentru atragerea 
partenerilor din societatea civilă și educație 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.1. Dezvoltarea  educației în orașul 
Găești 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Investiţii în 
competenţe, educaţie şi învăţare continuă 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud 
Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire 
pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Valorificarea capitalului uman prin 
educaţie și prin stimularea antreprenoriatului  

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: Vine în sprijinul copiilor şi părinţilor, a adolescenților şi a tinerilor din 
mediile sociale dezavantajate, dar poate avea obiective principale: educarea artistică a publicului prin programe 

specifice, sprijinirea tinerilor si artiștilor valoroși în afirmarea lor, cercetarea, conservarea si promovarea tradițiilor 
populare. 
Etape necesare: 
1) Identificarea spațiului de amplasare și clarificarea regimului de proprietate al terenului/clădirii; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

6) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
7) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier specific și alte obiecte 

de inventar; 
 Angajare personal și implicarea lui în desfășurarea și gestionarea activităților centrului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Centru să aibă în componența sa: săli pentru desfășurarea cursurilor, birouri, sală de 

proiecții, sală de conferințe și o sală de spectacole. 
Impactul proiectului: Încurajarea populației din orașul Găești, în special a tinerilor,  spre activități culturale; 

impactul social notabil, dezvoltarea economică prin desfășurarea de evenimente culturale și cursuri. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești , în parteneriat cu actorii social/culturali relevanţi 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 150.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 54 - Dotarea cu aparatură medicală specifică a compartimentelor și secțiilor 

Spitalului Orășenesc Găești, în vederea creșterii calității actului medical, respectiv 

îmbunătățirea asistenței medicale de urgență și ambulatorii 

DOMENIU – SĂNĂTATE 

Titlul proiectului: DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ SPECIFICĂ A COMPARTIMENTELOR ȘI 
SECȚIILOR SPITALULUI ORĂȘENESC GĂEȘTI, ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII ACTULUI 

MEDICAL, RESPECTIV ÎMBUNĂTĂȚIREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI AMBULATORII 
Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare 
a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2 Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate (obiectiv: pâna în 2020 să se adauge 2 
ani la durata medie de viață în condiții bune de sănătate) 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Susținerea sănătății și asistenței sociale – 
Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de 
calitate și promovarea incluziunii sociale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calitații vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Spitalul Orășenesc Găești, Str. 13 Decembrie, nr.170, Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Lipsa echipamentelor necesare întârzie diagnosticarea rapidă şi la timp a 
bolilor, fapt care determină o creştere a duratei  de spitalizare a pacienților care necesită tratament spitalicesc şi 

implicit o creștere a cheltuielilor aferente. Lipsa echipamentelor medicale performante în sistemul de sănătate se 
reflectă şi în situaţia sistemului medical de urgenţă, acesta fiind supraîncărcat și ținand cont de faptul 

că Spitalul Orășenesc Găești este singura legatură cu autostrada București-Pitești, dotarea secției CPU ca și a 
secțiilor cu aparatură performantă iși găsește necesitatea solicitării în exercitarea rapidă și de calitate a serviciilor 

medicale evitându-se și eliminându-se costurile de transport la alte spitale din județ -Târgoviște. 

O stare bună de sănătate este un element esențial al bunăstării umane, reprezentând o valoare în sine. Aceasta 
trebuie privită din prisma a două unghiuri de vedere: la nivel individual, o stare bună de sănătate permite 

oamenilor să își desfășoare bine activitățile și o un grad ridicat al calității vieții, iar la nivel societal, o stare de 
sănătate ridicată este un element cheie al capitalului uman contribuind la competitivitatea la nivel regional sau 

local. Numai o populație sănătoasă poate să își atingă pe deplin potențialul economic. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Pregătirea documentației pentru achiziții; 

 Achiziția echipamentelor și a dotărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor; 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: dotarea infrastructurii de sănătate la standarde ridicate.  

Impactul proiectului: investiția va asigura premisele îmbunătățirii condițiilor și accesului populației la un sistem 
de sănătate corespunzător cu nevoile existente. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2007 - 2013 - proiect în implementare 

Buget estimat 525.000 Euro 

Perioada de implementare: 2014 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Înaintare propunere de finanțare către Ministerul Sănătății – DSP Dâmbovița 
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Fișa 55 – Reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare la Spitalul Orășenesc Găești 

DOMENIU – SĂNĂTATE 

Titlul proiectului: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRUPURILOR SANITARE LA SPITALUL 

ORĂȘENESC GĂEȘTI 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2. Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Îmbătrânirea 
activă și în condiții bune de sănătate (obiectiv: pâna în 2020 să se 
adauge 2 ani la durata medie de viață în condiții bune de sănătate) 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Susținerea sănătății și asistenței sociale – 
Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de 
calitate și promovarea incluziunii sociale 

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calitații vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Spitalul Orășenesc Găești, Str. 13 Decembrie, nr.170, Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Grupurile sanitare din Spitalul Orășenesc Găești, sunt componente 
esențiale din punct de vedere a normelor de igienă, astfel persoanele internate, în mod obligatoriu, trebuie să 

beneficieze de condiții sanitare ireproșabile și conform cu necesitățile existente. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc.); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Compartimentări interioare, realizare grup sanitar în fiecare salon, refacere instalații. 

Impactul proiectului: persoanele spitalizate beneficiază de condiții sanitare conforme cu legislația în vigoare, 

acest lucru ducând la o încredere mai mare în sistemul de sănătate. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 8.1. Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Proiect Tehnic 
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Fișa 56 – Construirea unei cantine sociale în cadrul Centrului de zi pentru persoane 
vârstnice „Clubul Pensionarilor” 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: CONSTRUIREA UNEI CANTINE SOCIALE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU 

PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL PENSIONARILOR” 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2. Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii 
sociale 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: Necesitatea unui sistem unitar, integrat și funcțional de servicii sociale la 

nivelul orașului pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații 
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților din 

orașul Găești.  
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 
acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc.); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea condiției de viață și sănătate a locuitorilor asistați social din oraș; creșterea 

gradului de relaționare interpersonală de socializare; creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate și a 

familiilor acestora; creșterea gradului  de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății. 
Impactul proiectului: Îmbunătățirea sănătății și condiției sociale a bătrânilor; îmbunătățirea situației familiilor 

cu venit mic/fără venit și capacității lor de a-și întreține familiile/copiii; reducerea crizei financiare a bătrânilor 
(prin economisirea banilor pentru mâncare); 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 8.1. Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2015– 2016 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 57 - Construirea unui cămin pentru bătrâni  

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: CONSTRUIREA UNUI CĂMIN PENTRU BĂTRÂNI  

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2 Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 –Îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii 
sociale  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Orașul Găești nu dispune de infrastructura socială necesară pentru 
îngrijirea persoanelor vârstnice în bune condiții pe termen mediu și lung, de tip cămin pentru bătrâni. 

Etape necesare: 
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construcție cămin pentru bătrâni (inclusiv dotare). 

Impactul proiectului: desfășurarea în condiții optime a serviciilor de îngrijire, recuperare și întreținere a 
persoanelor vârstnice, creșterea gradului de incluziune socială. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 200.000 Euro 

Perioada de 
implementare: 

2017 - 2018 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 58 – Înființarea unui centru de instruire și consiliere pentru orientare/reorientare 

profesională 

DOMENIU – SOCIAL - EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE INSTRUIRE ȘI CONSILIERE PENTRU 

ORIENTARE/REORIENTARE PROFESIONALĂ 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea 
disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2. Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Promovarea 
incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Dezvoltarea capitalului uman din 
regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la 
educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării 
forței de muncă  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: înființarea unui centru de instruire și consiliere pentru 

orientare/reorientare profesională, centru necesar deoarece consilierea şi orientarea în carieră sunt o modalitate 

de a răspunde presiunilor sociale impuse şi a implicaţiilor acestui fenomen în planul modificării raportului dintre 
cererea şi oferta locurilor de muncă, creşterii nivelului competenţelor impuse şi a nivelului de eficienţă crescut 

precum şi a preocupării pentru viaţa copiilor. 
Etape necesare: 

1) Identificarea locației pentru centru; 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 

4) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 

 Realizarea activităților -  modernizare, reabilitare  clădire, amenajare și dotare centru;  
 Recepția și punerea în funcțiune;  

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Realizarea unui centru de instruire și consiliere pentru orientare/reorientare profesională, 

în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoane avizate, ce oferă consiliere cetățenilor orașului Găești, 
activitate ce are ca rezultat final creșterea economică și bunăstarea persoanelor consiliate. 

Impactul proiectului: Acest centru vine în sprijinul locuitorilor orașului prin activități de: consiliere în elaborarea 
CV-ului și scrisorii de motivaţie; pregătire psiho-fizică în vederea interviului de angajare; orientarea profesională 

în funcţie de pregătirea fiecărei persoane în parte; 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POCU 2014-2020 - AP5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Aplicanți: autorităţile publice locale si centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu 

actorii sociali relevanţi 

Buget estimat 50.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 59 – Extinderea și reamenajarea creșei în vederea creșterii numărului de locuri  

pentru copii 

DOMENIU – SOCIAL - EDUCAȚIE 

Titlul proiectului: EXTINDEREA ȘI REAMENAJAREA CREȘEI ÎN VEDEREA CREȘTERII NUMĂRULUI 

DE LOCURI  PENTRU COPII 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 
AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.2. Sănătate și social 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/  
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Investiţii în 
competenţe, educaţie şi învăţare continuă 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Dezvoltarea capitalului uman din regiunea 
Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și 
instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă  
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Valorificarea capitalului uman 
prin educaţie și prin stimularea antreprenoriatului  

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: Prin creșterea numărului de locuri în creșa pentru copii, pot beneficia de 

această facilitate mai multe familii ce doresc ca pe timpul zilei copii să aibă parte de monitorizare, educație 
corespunzătoare vârstei și integrare în activități specifice copilăriei.  
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi 

acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 

management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni 

şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; asigurarea unui program de 
educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste 

cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.  
Impactul proiectului: impactul este unul social în ceea ce privește creșterea numărului de locuri de muncă 

pentru activitățile de supraveghere, educare și îngrijire a copiilor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 10.1 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 60 - Extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Găești în vederea 

creșterii siguranței și prevenirea infractionalității 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO în ORAȘUL GĂEȘTI 

ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA INFRACTIONALITĂȚII 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR II.  Regenerare urbană și reducerea disparităților 

AXA PRIORITARĂ 2.4. Educație, sănătate, ordine publică 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2.4.3 Ordine publică și siguranța 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Creșterea 
accesului la ocupare și asigurarea protecției sociale și accesului la 
serviciile esențiale 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 – Activități de îmbunătățire a calităţii 
serviciilor publice, în vederea îndeplinirii cerinţelor minimale privind 
performanţa 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calitații vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor orașului Găești prin extinderea 

sistemului de supraveghere video în zona centrală şi în zonele principale de interes public ale orașului. 
Scopul investiţiei este creşterea siguranţei în zonele vizate prin reducerea infracţionalităţii înregistrată 

(furturi din autoturisme, locuinţe, societăţi comerciale; infracţiuni contra persoanelor şi patrimoniului). 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Pregătirea documentației pentru achiziții; 

 Achiziția echipamentelor și a dotărilor; 

 Montarea echipamentelor sistemului de supraveghere de la distanţă; 

 Conectarea cu dispeceratul de supraveghere; 

 Recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor; 

 Angajarea de personal specializat pentru perioada de operare (supraveghere şi întreţinere 

echipamente); 
 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

 Rezultate așteptate: infrastructură de supraveghere funcțională. 

Impactul proiectului: investiția va asigura premisele de creștere a siguranței și încrederii populației. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 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 

Buget estimat 250.000 Euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 61 – Realizarea unui sistem informatic integrat de relaționare comunitară (SIRC) la 
nivelul Primăriei orașului Găești pentru eficientizarea managementului documentelor, a 
fluxurilor de lucru și a comunicării cu cetățenii, instituțiile și mediul de afaceri 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE RELAȚIONARE 
COMUNITARĂ (SIRC) LA NIVELUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI GĂEȘTI PENTRU EFICIENTIZAREA 

MANAGEMENTULUI DOCUMENTELOR, A FLUXURILOR DE LUCRU ȘI A COMUNICĂRII CU 
CETĂȚENII, INSTITUȚIILE ȘI MEDIUL DE AFACERI 

Relevanța pentru 
Strategia de Dezvoltare a 
orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice și a 
serviciilor publice 
AXA PRIORITARĂ 3.1 Dezvoltarea serviciilor publice 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1 Creșterea calității și diversificarea 
serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Consolidarea 
capacității instituționale și o administrație publică eficientă 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: insuficienţa aplicaţiilor informatice, inexistenţa interactivităţii aplicaţiilor 

informatice, abordarea neunitară a unei probleme apărute de către compartimentele ce utilizează aplicaţii 

informatice diferite şi apariția unor greşeli de calcul cauzate de folosirea unor aplicaţii software neperformante.    
Etape necesare: 

1) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

3) Implementare proiectului, care presupune: 
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 

 Dotarea cu echipamente, birotică și alte elemente de inventar; 

 Implementarea Sistemului de Management Integrat (achiziţia aplicaţiilor integrate şi a modulelor 

personalizate, instalarea şi configurarea, actualizarea şi dezvoltarea sistemului, realizarea interactivităţii 
aplicaţiilor, instruirea personalului în vederea exploatării optime a sistemului); 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: 1 Sistem informatic integrat implementat, 2 angajați din fiecare compartiment al 
primăriei instruiți în vederea aplicării Sistemului, 13.317 cetățeni vor beneficia de servicii publice la un standard 

ridicat, reprezentănd 100% din populaţia orașului. 
Impactul proiectului: Sistemul Informatic Integrat va rezolva problema insuficienţei aplicaţiilor informatice, 

va permite furnizarea de date statistice reale în proporţie de 100 %, va asigura interactivitatea aplicaţiilor şi 
conexiunea lor pentru o abordare unitară a unei probleme de către compartimentele care utilizează aplicaţii 

informatice specifice compartimentului şi va permite asigurarea unor servicii publice într-un termen cât mai scurt 

pentru cetăţeni. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POCA 2014 - 2020 - AP 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 

Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 

Buget estimat 150.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 62 – Montare panou electronic informativ în faţa Primăriei și reorganizarea/ 

actualizarea site-ului primăriei pentru creșterea nivelului de informare al cetățenilor și 

mediului de afaceri 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: MONTARE PANOU ELECTRONIC INFORMATIV ÎN FAŢA PRIMĂRIEI ȘI 
REORGANIZAREA/ ACTUALIZAREA SITE-ULUI PRIMĂRIEI PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE 

INFORMARE AL CETĂȚENILOR ȘI MEDIULUI DE AFACERI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice și a 
serviciilor  
AXA PRIORITARĂ 3.1. Dezvoltarea serviciilor publice  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1 Creșterea calității și 
diversificarea serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică. 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: oferirea informaţiilor utile turiştilor străini, vizitatorilor din alte oraşe ale 
ţării și locuitorilor orașului.  
Etape necesare: 
1) Stabilirea locație panou; 

2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului;  

3) Elaborarea și depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire montare panou; 
4) Stabilire informații afișare panou; 

5) Stabilire informații actualizate site primărie; 
6) Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor/bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc.); 

7) Prestarea serviciilor de actualizare/dezvoltare pagina website; 
8) Realizarea/execuția lucrărilor de montare panou; 

9) Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor și serviciilor; 

10) Monitorizarea/controlul investiției. 
Rezultate așteptate: Panou cu afișare infromații utile pentru cetățeni, anunțuri de interes public cum ar fi 

evenimentele care au loc în orașul Găești, date despre anumite proiecte sau chiar anunțuri privind dezbaterile 
publice care au loc, dar și cu privire la starea vremii, calitatea aerului, radarele din oraș, etc.; prin reorganizarea 

și actualizarea site-ului primăriei, se oferă transparență informațiilor și crește încrederea cetățenilor în instituția 
în cauză. 

Impactul proiectului: Locuitorii orașului și turiștii sunt informați în timp real de potențialul orașului, de agenții 
economici existenți;   

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local  

POCA 2014 - 2020 - AP 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 
Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 

Buget estimat 30.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 63 – Îmbunătățirea calității serviciilor prin utilizarea de instrumente moderne de 

lucru (achiziţionare de echipamente IT moderne și software specializat) 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR PRIN UTILIZAREA DE INSTRUMENTE 

MODERNE DE LUCRU (ACHIZIŢIONARE DE ECHIPAMENTE IT MODERNE ȘI SOFTWARE 
SPECIALIZAT) 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice și a 
serviciilor  
AXA PRIORITARĂ 3.1. Dezvoltarea serviciilor publice  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1 Creșterea calității și 
diversificarea serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în 
administraţia publică. 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și 
conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea gradului de eficientizare și informatizare la nivelul Primăriei 

prin introducerea de noi sisteme informatice și extinderea utilizării de echipamente IT şi noi tehnologii informatice. 
Etape necesare: 

1) Analiză necesar echipamente IT și software-uri specializate pentru eficientizarea serviciilor; 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a bunurilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului;  

 Achiziţionarea de echipamente IT moderne și software specializat; 

 Recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor IT moderne și software specializat; 

 Instruirea funcționarilor publici în utilizarea echipamentelor IT și software; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: introducerea de noi sisteme informatice și extinderea utilizării de echipamente IT şi noi 
tehnologii informatice la nivelul Primăriei. 

Impactul proiectului: dotarea cu echipamente IT și software specializat are un impact asupra creșterii 
economice și eficientizarea activității întreprinse de funcționarii publici. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local;  

POCA 2014 - 2020 - AP 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 
Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 

Buget estimat 150.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 64 - Amplasarea de infochioşcuri care să ofere informaţii din domeniul vieţii 

economico-sociale ale zonei 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: AMPLASAREA DE INFOCHIOŞCURI CARE SĂ OFERE INFORMAŢII DIN DOMENIUL 

VIEŢII ECONOMICO-SOCIALE ALE ZONEI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice și a 
serviciilor publice 

AXA PRIORITARĂ 3.1. Dezvoltarea serviciilor publice 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1. Creșterea calității și 

diversificarea serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității 

regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 

MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și accesibilității 
regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității 
populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității vieții pentru 
locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Disponibilitate redusă a informațiilor din sfera economico-socială pentru 
locuitorii orașului, dar și pentru turiști, într-o manieră accesibilă si rapidă. 

Etape necesare: 
1) Identificarea spațiilor de amplasare; 

2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Implementare proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi atribuirea 

contractelor de furnizare; 

 Amplasarea infochioșcurilor; 

 Realizarea sistemului software de gestionare a informațiilor;  

 Realizarea și distribuirea unui Ghid de utilizare a infochioșcurilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: amplasare infochioșcuri care vor oferi informații referitoare la aspecte economice și 
sociale pe plan local. 

Impactul proiectului: Creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația publică locală 
în beneficiul socio-economic al comunității locale, creșterea accesului la informare, sporirea nivelului de 

transparență. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local;  
POCA 2014 - 2020  - AP 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 

Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 

Buget estimat 10.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 65 - Proiect de acoperire cu internet wireless a întregului oraș Găești 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: PROIECT DE ACOPERIRE CU INTERNET WIRELESS A ÎNTREGULUI ORAȘ 

GĂEȘTI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III. O administrație publică modernă, 
eficientă ce oferă servicii publice de calitate   

AXA PRIORITARĂ 3.1 Dezvoltarea serviciilor publice 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1. Creșterea calității și 
diversificarea serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC), precum a utilizării și calității acestora 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: facilitarea accesului cetățenilor la furnizarea de servicii de internet 
wireless, contribuind totodată la informarea interactivă a tinerilor printr-o modalitate modernă, ușor 

accesibilă și eficientă. 
Etape necesare: 
1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Elaborarea și depunerea documentațiilor pentru avizare; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a bunuri și a serviciilor necesare 

implementării proiectului; 
 Realizarea și implementarea proiectului; 

 Recepția și punerea în funcțiune a proiectului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: accesul facil al cetățenilor la internet cu ajutorul următoarelor echipamente: 

telefoane mobile și tablete, laptop și PDA. 
Impactul proiectului: îmbunătățirea comunicării cetățenilor prin accesul la WiFi și puncte de acces 

internet gratuite în diferite spații publice din orașul Găești. 
Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 66 - Înregistrarea orașului Găești în Sistemul Național de Plată Online a taxelor și 

impozitelor 
DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: ÎNREGISTRAREA ORAȘULUI GĂEȘTI ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE PLATĂ ONLINE A 
TAXELOR ȘI IMPOZITELOR 
Relevanța pentru 
Strategia de 
Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III. O administrație publică modernă, eficientă ce oferă servicii 
publice de calitate  
AXA PRIORITARĂ 3.1. Dezvoltarea serviciilor publice 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.1.1. Creșterea calității și diversificarea serviciilor 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Îmbunătățirea accesului la 
tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), precum a utilizării și calității 
acestora 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
2014–2020 – Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 
dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe 
în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI 

DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: eficientizare sistemului de colectare a taxelor și impozitelor prin reduce birocraţiei, 
diminuarea economiei subterane, mărirea volumului de taxe colectate, eliminarea potenţialele tentative de corupţie prin 
reducerea la minimum a perioadei de interacţiune cu contribuabilii și prin reducerea costurile de administrare ale 
autorităților publice.   
Etape necesare: 
1) Hotărâre a Consiliului Local sau o decizie a reprezentantului legal al instituţiei. Actul va stabili modul în care este 

suportat comisionul aferent plăţii cu cardul, conform prevederii art. 10, alin (2) din HG nr. 1235/2010; 
2) Se deschide un cont colector la unitatea Trezoreriei Statului, în cadrul căreia primăria îşi desfăşoară activitatea 

financiară; 
3) Se încheie, prin achiziţie publică, un contract cu o  bancă ce acceptă plăţi electronice. Comisionul perceput de bancă, 

aferent efectuării plăţii electronice,  nu va depăşi pragul maximal de 2% din valoarea tranzacţiei și nu va fi mai mare 
de 30 lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei. Virarea sumelor încasate 
prin intermediul SNEP de către bancă se va realiza zilnic, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiior; 

4) Depunerea dosarului de înregistrare a instituţiei publice la operatorul SNEP (Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţională, CNMSI). Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: 
 cerere de înregistrare în SNEP ( formular standard, disponibil pe www.ghiseul.ro), semnată de reprezentantul 

legal sau o altă persoană împuternicită; 
 copie a Hotărârii Consiliului Local prin care se stabileşte modul în care este suportat comisionul bancar; 
 copie a contractului încheiat cu Instituţia de Credit Acceptatoare; 
 adresa emisă de Unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are deschise conturile, din care să 

rezulte denumirea exactă a unităţii Trezoreriei Statului şi codul IBAN al contului colector al instituţiei publice prin 
care aceasta îşi va derula plăţile prin SNEP. 

5) Stabilirea, împreună cu operatorul SNEP,  a unui plan de implementare. Planul de implementare va prezenta, pe 
scurt, paşii necesari pentru implementarea funcţională şi tehnică; 

6) Încheierea unei convenţii cu operatorul SNEP. Convenţia conţine drepturi şi obligaţii legale pentru fiecare parte 
semnatară; 

7) Testarea în mediul de test al SNEP; 
8) Implementarea în mediul de producţie al SNEP; 

Rezultate așteptate: înregistrarea orașului Găești în Sistemul Național de Plată Online a taxelor și impozitelor. 
Impactul proiectului: posibilitatea cetățenilor de a plăti taxele şi impozitele online de oriunde din lume, cu cardul 
bancar, prin simpla accesare a Internetului și câştigarea de timp şi bani pentru că nu mai este nevoie de deplasarea 
cetățenilor până la administraţia locală. 
Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat 1.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate 
realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 67 - Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale ale personalului 

Primăriei Găești 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE 

PERSONALULUI PRIMĂRIEI GĂEȘTI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III. O administrație publică  modernă, 
eficientă ce oferă servicii publice de calitate 

AXA PRIORITARĂ 3.2. Creșterea capacității administrative 
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.2.1 Dezvoltarea capitalului 
uman 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Îmbunătățirea capacității instituționale și a eficienței în 
administrația publică 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea capitalului uman din 
regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării 
la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea 
ocupării forței de muncă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Valorificarea capitalului 
uman prin educație și prin stimularea antreprenoriatului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: având în vedere faptul că se dorește o administrație publică 

modernă și eficientă, ce oferă servicii publice de calitate, dezvoltarea abilităților și competențelor 
profesionale ale personalului Primăriei Găești reprezintă un proces de importanță maximă ce trebuie 

parcurs. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea necesarului de instruire pentru personalului Primăriei Găești; 

2) Stabilirea sursei de finanțare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Întocmirea documentației de finanțare conform recomandărilor din Ghidul Solicitantului; 
5) Depunerea documentației complete la Autoritatea de Management; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a bunuri și a serviciilor necesare 

implementării proiectului; 

 Realizarea și implementarea proiectului; 

 Recepția și punerea în funcțiune a proiectului; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor prestate de către personalul Primăriei 
Găești. 

Impactul proiectului: modernizarea și eficientizarea serviciilor furnizate cetățenilor. 
Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
POCA 2014 - 2020 - AP 2 Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente 
Aplicanți: Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor 

Buget estimat 200.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 68 – Specializarea unui departament de achiziții publice 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: SPECIALIZAREA UNUI DEPARTAMENT DE ACHIZIȚII PUBLICE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice și a 
serviciilor  
AXA PRIORITARĂ 3.2. Creșterea capacității administrative  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.2.1 Dezvoltarea capitalului 
uman 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în 
administraţia publică. 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 
mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor 
conexe în vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - Creșterea calității 
vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: atribuirea și executarea contractelor de achiziție publică conform 

legislației privind achizițiile publice. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea proiectului de Hotărâre – locație birou achiziții și componența posturilor; 

2) Elaborarea proiectului de Hotărâre;  
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului;  

Rezultate așteptate: departament de achiziții publice în care se desfășoară în bune condiții și conform 
legii a procedurilor de achiziții publice. 

Impactul proiectului: evitarea erorilor de formă în achizițiile publice. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local  

Buget estimat 3.000 euro 

Perioada de implementare: 2015  Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 69 – Creșterea nivelului de pregătire prin schimb de experiență și vizite de studiu 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: CREȘTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE PRIN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI 

VIZITE DE STUDIU 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR III.  Dezvoltarea administrației publice 
și a serviciilor  
AXA PRIORITARĂ 3.2. Creșterea capacității 
administrative  
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3.2.1 Dezvoltarea 
capitalului uman 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în 
administraţia publică. 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Creșterea 
atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 
dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: promovarea unei culturi a cooperării şi a unui cadru al schimbului 
de bune practici, informaţii şi cunoştinţe între angajaţii primăriilor. 

Etape necesare: 
1) Stabilirea proiectului de Hotărâre – schim de experință și vizite de studiu; 

2) Elaborarea proiectului de Hotărâre;  

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului ; 
4) Sesiuni de schimb de experiență și de vizite de studiu;  

Rezultate așteptate: identificarea aspectelor comune şi a diferenţelor în ceea ce priveşte definirea 
calificărilor profesionale și calitatea serviciilor publice furnizate de primăria orașului Găești și instituțiile în 

care a fost efectuată vizita de studiu/schimbul de experință. 
Impactul proiectului: îmbogăţirea şi validarea informaţiilor privind modul de implementare a sistemului 

de lucru din celorlalte instituții publice; implementarea în activitatea curentă a punctelor forte indentificate. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local  

Buget estimat 4.000 euro/vizită de studiu 

Perioada de implementare: 2016 – 2018 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 70 – Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin 

regularizarea de pâraie și îndiguiri de maluri 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: LUCRĂRI DE COMBATERE ŞI PREVENIRE A INUNDAŢIILOR ÎN ZONELE DE 

RISC PRIN REGULARIZAREA DE PÂRAIE ȘI ÎNDIGUIRI DE MALURI 
Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV GENERAL I.  Protecția mediului  

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a 
resurselor; 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 - Protejarea și 
utilizarea eficientă a resurselor naturale și a 
patrimoniului natural 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 - 
Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Oraș Găești 

Justificarea necesității proiectului: degradare semnificativă produsă de condițiile meteorologice 

nefavorabile, fapt ce a condus le deteriorarea malurilor, provocând inundații la nivelul orașului. 

Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic;  

4) Obținere avize și acorduri necesare implementării proiectului 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului. 

Rezultate așteptate: realizarea lucrărilor propuse nu va afecta calitatea și cantitatea de apă; va reduce 
semnificativ riscul de producere a inundațiilor;  

Impactul proiectului: îmbunătățirea esteticii cursului de apă și includerea cât mai armonioasă a lucrărilor 
în cadrul natural al zonei; asigurarea scurgerii apelor fără inundare; îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Administrația Bazinală Argeș - Vedea 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget stat 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 
punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 71 – Amenajare şi salubrizarea cursului pârâului Răstoaca (Sabar) și a pârâului 

Potop  

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: AMENAJARE ŞI SALUBRIZAREA CURSULUI PÂRÂULUI RĂSTOACA (SABAR) 

ȘI A PÂRÂULUI POTOP  
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL I.  Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Protejarea și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale și a patrimoniului natural 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității 
vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Găeşti  - pe tronsonul 

cuprins între N.H. Sabar (Răstoaca) pe derivaţia Potopu - 

Argeş şi ieşirea din oraş 
Râul Sabar are o lungime de cca. 4,00 Km. 

Justificarea necesității proiectului: reabilitarea nodului hidrotehnic Potopu-Răstoaca, în scopul măririi 

debitului salubru. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic;  
4) Obținere avize și acorduri necesare implementării proiectului; 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului. 
Rezultate așteptate:  

 amenajarea albiei râului Sabar pe o lungime de 4,00 Km în intravilanul oraşului Găeşti, pentru 

asigurarea scurgerii apelor fară a fi afectate zonele riverane; 
 analizarea oportunităţiilori de soluţii noi (Ex. Protecţie cu gabioane Macaferri şi  geomat Macmat); 

 realizarea unei secţiudi de tranzitare a debitului de calcul; 

 recalibrarea secţiunii de scurgere, astfel încât să se asigure continuitatea scurgerii gravitaţionale a 

apelor, fără băltiri; 

 decolmatarea albiei; 

 lucrări de ecologizare a zonei; 

 reabilitarea nodului hidrotehnic şi asigurarea permanentă a debitului de servitute, debit ce se 

impune afi reconsiderat în funcţie de folosinţele actuale de apă. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea esteticii cursului de apă și includerea cât mai armonioasă a lucrărilor 
în cadrul natural al zonei; asigurarea scurgerii apelor fără inundarea zonelor riverane. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Administrația Bazinală Argeș - Vedea 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget de stat 

Buget estimat 1.500.000 Euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Notă de fundamentare avizată 
În derulare procedură premergătoare elaborarii Studiului de Fezabilitate 
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Fișa 72 - Reabilitarea spațiilor verzi afectate de lucrările de exindere reţele de apă și 

canalizare 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI AFECTATE DE LUCRĂRILE DE EXINDERE 

REŢELE DE APĂ ȘI CANALIZARE  
Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV MAJOR I. Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea și regenerarea 
urbană durabilă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – 
Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Spațiile publice modernizate și spațiile verzi extinse sunt elemente 
integrante ale unui centru modern, cu un peisaj urban atractiv și contribuie la creșterea confortului și calității 

vieții locuitorilor săi. 
Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 
avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitarea spațiilor verzi afectate de lucrările de exindere reţele de apă și 
canalizare. 

Impactul proiectului: regenerarea urbană și crearea unui centru urban atractiv. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
AFM - Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi 
POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
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Nedemarat 

Fișa 73 - Extinderea, protejarea şi conservarea zonelor cu spații verzi 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: EXTINDEREA, PROTEJAREA ŞI CONSERVAREA ZONELOR CU SPAȚII VERZI 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV MAJOR I. Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Dezvoltarea și regenerarea 
urbană durabilă 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: Spațiile publice modernizate și spațiile verzi extinse sunt elemente 

integrante ale unui centru modern, cu un peisaj urban atractiv și contribuie la creșterea confortului și calității 
vieții locuitorilor săi. 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor; 

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: extinderea, protejarea şi conservarea zonelor cu spații verzi din oraș. 

Impactul proiectului: regenerarea urbană și crearea unui centru urban atractiv. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
AFM - Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi 
POR 2014 – 2020 - P.I 3.3. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 



 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Găeşti, judeţul 
Dâmboviţa, pentru perioada 2014-2020 

80 

Fișa 74 – Investiții în panouri fonoabsorbante în zonele unde calea ferată traversează 

zonele de locuit, în vederea reducerii poluării fonice datorate transportului feroviar 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: INVESTIȚII ÎN PANOURI FONOABSORBANTE ÎN ZONELE UNDE CALEA 

FERATĂ TRAVERSEAZĂ ZONELE DE LOCUIT, ÎN VEDEREA REDUCERII POLUĂRII FONICE 
DATORATE TRANSPORTULUI FEROVIAr 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL I.  Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Protejarea și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale și a patrimoniului natural 

CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității 
vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat 
Zone unde calea ferată traversează zonele de locuit din orașul 

Găești 

Justificarea necesității proiectului: reducerea poluării fonice datorate transportului feroviar. 

Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic;  

5) Obținere avize și acorduri necesare implementării proiectului; 

6) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

7) Implementarea proiectului.  

Rezultate așteptate: montare panouri fonoabsorbante în zonele unde calea ferată traversează zone de 
locuit în vederea reducerii poluării fonice datorate transportului feroviar. 

Impactul proiectului: protejarea populaţiei de zgomotul produs de  transportul feroviar. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
POIM 2014 – 2020 - Axa 2.5 - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile 
de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 

Aplicanți: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţii / 

infrastructură rutieră de tip DN care face legături interurbane sau Administratori de 
infrastructură de transport pentru toate modurile 

Buget estimat 100.000 Euro 

Perioada de implementare: 2016 – 2017 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 75 - Sisteme de colectare selectivă a deșeurilor şi valorificarea lor prin refolosire, 

reciclare materială și recuperare energetică 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: SISTEME DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ŞI VALORIFICAREA 

LOR PRIN REFOLOSIRE, RECICLARE MATERIALĂ ȘI RECUPERARE ENERGETICĂ 
Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV GENERAL I.  Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – 
Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor  
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 – Protejarea și 
utilizarea eficientă a resurselor naturale și a 
patrimoniului natural 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 
Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și 
valorificarea lor prin refolosire, reciclare materială și recuperare energetică este necesară pentru protejarea 

mediului înconjurător și crearea unui spațiu urban cât mai curat. 
Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic;  
5) Obținere avize și acorduri necesare implementării proiectului 

6) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

7) Implementarea proiectului . 
Rezultate așteptate:  

 amplasarea unor containere specializate pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 

 amenajarea unei unități de reciclare a deșeurilor;  

 amenajarea unei unități de incinerare a deșeurilor utilizând instalații moderne, pentru producerea de 

energie electrică/termică. 
Impactul proiectului: protejarea naturii şi economisirea consumului de resurse naturale prin refolosirea 

unor materiale, reducerea poluării solului, apelor și aerului, economisirea de energie electrică. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Asociația Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în 

Județul Dâmbovița 

Surse potențiale de finanțare: 
POM 2014 – 2020 - AXA 3.1 - Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a deşeurilor prin 
asigurarea premiselor necesare la nivelul sistemelor de management integrat al deşeurilor de 

la nivel judeţean 
Aplicant: Asociația Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor 

Solide în Județul Dâmbovița 

Buget estimat 500.000 Euro 

Perioada de 
implementare: 

2015 - 2019 
Grad de 
prioritizare: 

Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa 76 - Reabilitare termică a clădirilor din domeniul public cu scopul economisirii 

resurselor energetice 

DOMENIU – MEDIU 

Titlul proiectului: REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC CU SCOPUL 

ECONOMISIRII RESURSELOR ENERGETICE 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL I.  Protecția mediului înconjurător 

Încadrarea în strategii 
regionale/ naționale/ 
europene: 

CONTEXT EUROPEAN: STRATEGIA EUROPA 2020 – Protecția 
mediului și utilizarea eficientă a resurselor 
CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Protejarea și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale și a patrimoniului natural 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea calității vieții 
pentru locuitorii județului Dâmbovița 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: vechimea clădirilor, fapt care generează un consum excesiv de 
energie termică, necesitatea creșterii confortului termic și îmbunătățirea aspectului urbanistic. 
Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic;  

5) Obținere avize și acorduri necesare implementării proiectului 

6) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

7) Implementarea proiectului. 

Rezultate așteptate: izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirilor publice, înlocuirea ferestrelor şi a 

uşilor exterioare existente cu unele care vor izola mai bine fiecare încăpere; termo-hidroizolarea planşeului 

de peste ultimul nivel; izolarea termică a planşeului peste subsol; lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; 
reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii; intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic etc. 

Impactul proiectului: creşterea performanţei energetice a clădirilor publice, respectiv reducerea 

consumurilor energetice necesare pentru încălzire. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
POR 2014 – 2020 - PI 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 

Buget estimat 10.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 77 - Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al orașului Găești 
în scopul creșterii atractivității turistice a zonei 

DOMENIU – TURISM 

Titlul proiectului: CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL 

ORAȘULUI GĂEȘTI ÎN SCOPUL CREȘTERII ATRACTIVITĂȚII TURISTICE A ZONEI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL II. Dezvoltarea turismului 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Dezvoltarea turismului, 
ca sector cu potențial aport semnificativ la creșterea economică 
a județului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: posibilitatea promovării patrimoniului cultural material și imaterial, 
creșterea interesului publicului larg pentru zona orașului Găești. 
Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanțare; 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate;  

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Implementarea proiectului. 

Rezultate așteptate: conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al orașului. 

Impactul proiectului: promovarea și creșterea accesibilității  obiectivelor culturale locale, creşterea 

satisfacției și a gradului de revenire a turiștilor, organizarea de trasee culturale. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 4.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 78 - Dezvoltarea unei zone de agrement turistic 

DOMENIU – TURISM 

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA UNEI ZONE DE AGREMENT TURISTIC 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL II. Dezvoltarea turismului 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Dezvoltarea turismului, 
ca sector cu potențial aport semnificativ la creșterea economică 
a județului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: crearea unei zone de agrement turistic pentru diversificarea 

posibilităților de petrecere a timpului liber pentru copii si adulți. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate;  

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Implementarea proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unei zone de agrement turistic, care include: 

 amenajări exterioare, amenajări spații verzi; 

 terenuri pentru sporturi de agrement; 

 spații de joacă pentru copii. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului prin exploatarea noilor posibilități 
de petrecere a timpului liber, îmbunătățirea gradului de sănătate a populației prin promovarea activităților 

în aer liber și a unui stil de viață activ, creșterea gradului de atractivitate a zonei pentru turiști. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 4.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 – 2018 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 79 - Realizarea unei strategii de promovare turistică adresată locuitorilor 

comunităților limitrofe, cu accent pe oportunitățile de petrecere a timpului liber 

(Programul anual de evenimente cultural-artistice și sportive și Centrul multifuncțional 

de sport și agrement) 

DOMENIU – TURISM 

Titlul proiectului: REALIZAREA UNEI STRATEGII DE PROMOVARE TURISTICĂ ADRESATĂ 
LOCUITORILOR COMUNITĂȚILOR LIMITROFE, CU ACCENT PE OPORTUNITĂȚILE DE 

PETRECERE A TIMPULUI LIBER (PROGRAMUL ANUAL DE EVENIMENTE CULTURAL-ARTISTICE 

ȘI SPORTIVE ȘI CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SPORT ȘI AGREMENT) 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL II. Dezvoltarea turismului 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Dezvoltarea turismului, 
ca sector cu potențial aport semnificativ la creșterea economică 
a județului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: în prezent activitatea de promovare turistică este subdimensionată, 

cantitatea de materiale promoţionale editate este insuficientă atât din punct de vedere calitativ, cât şi 

cantitativ. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului; 

3) Implementarea proiectului. 

Rezultate așteptate: realizarea unei strategii de promovare turistică. 

Impactul proiectului: implementarea strategiei de promovare va contribui la stimularea cererii pentru 

produsele turistice locale, creșterea veniturilor din turism, dezvoltarea bazei materiale și a infrastructurii 
turistice, îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunităților limitrofe. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 30.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 80 – Actualizare PUG și stabilirea prin planul de amenajare a teritorului a 

funcțiunilor specifice zonei de agrement 

DOMENIU – TURISM 

Titlul proiectului: ACTUALIZARE PUG ȘI STABILIREA PRIN PLANUL DE AMENAJARE A 

TERITORULUI A FUNCȚIUNILOR SPECIFICE ZONEI DE AGREMENT 
Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a orașului Găești 

OBIECTIV GENERAL II. Dezvoltarea turismului 

Încadrarea în strategii 
regionale/naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea 
atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 
dezvoltarea mobilității și conectivității populației, 
bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 
dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – 

Dezvoltarea turismului, ca sector cu potențial aport 
semnificativ la creșterea economică a județului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: stabilirea prin planul de amenajare a teritorului a funcțiunilor 
specifice zonei de agrement. 

Etape necesare: 

1) Varianta finală a documentaţiei PUG şi RLU cu toate avizele obţinute, completată cu observaţiile /cerinţele 
/ condiţiile menţionate în avize, inclusiv în avizul CJ şi avizul MDRT, MCPN se supune procedurii de 

transparenţă decizională şi aprobare: 

 Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării; 

 Întocmirea raportului final privind informarea şi consultarea publicului; 

 Întocmirea referatului de specialitate al arhitectului-şef/ persoanei responsabile cu urbanismul; 

 Promovarea PUG si RLU, de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a C. Local; 

 Emiterea HCL de aprobare sau respingere PUG şi RLU în termen de maximum 30 de zile de la 

finalizarea dezbaterii publice; 

2) Monitorizarea implementării PUG şi RLU: 

 Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public: vor fi puse la 

dispoziţie automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere;  

 Anual,autorităţile administraţiei publice vor face publice: modalităţile privind aplicarea prevederilor 

PUG şi stadiul de aplicare; 

 Toate restricţiile impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către 

autorităţile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul 
instituţiei. 

Rezultate așteptate: identificarea, evaluarea și prezentarea a funcțiunilor specifice zonei de agrement a 
orașului Găești, județul Dâmbovița. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului prin exploatarea noilor posibilități 

de petrecere a timpului liber, îmbunătățirea gradului de sănătate a populației prin promovarea activităților 
în aer liber și a unui stil de viață activ, creșterea gradului de atractivitate a zonei pentru turiști. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești  

Surse potențiale de finanțare: 
Buget local 

Buget estimat - 

Perioada de implementare: 2014 - 2015 Grad de prioritizare: 
Proiect 
punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Demarat 
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Fișa 81 - Asigurarea utilităților necesare dezvoltării turismului în zona de agrement 

DOMENIU – TURISM 

Titlul proiectului: ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN 

ZONA DE AGREMENT: DRUMURI, ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE, ALIMENTARE CURENT 
ELECTRIC ȘI TELECOMUNICAȚII ETC. 
Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL II. Dezvoltarea turismului 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creșterea atractivității și 
accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Dezvoltarea turismului, 
ca sector cu potențial aport semnificativ la creșterea economică 
a județului 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: dotarea zonei de agrement turistic cu utilitățile necesare 

desfășurării activităților în bune condiții. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); 
4) Implementarea proiectului, care presupune: 

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: dotarea zonei de agrement cu utilitățile necesare (drumuri, apă, apă uzată, 
electricitate, telecomunicații etc.). 

Impactul proiectului: desfășurarea în bune condiții a tuturor activităților din cadrul zonei de agrement. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 2.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 82 - Organizarea unui centru de informare și consultanță agricolă (Dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale ale celor care vor să-și deschidă o afacere în domeniul 

agricol, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru agricultură) 

DOMENIU – AGRICULTURĂ 

Titlul proiectului: ORGANIZAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ 
(DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE PENTRU CEI CARE VOR SĂ-ȘI 

DESCHIDĂ O AFACERE ÎN DOMENIUL AGRICOL, SPRIJIN PENTRU ACCESAREA DE FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ) 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea agriculturii 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creşterea rolului aşezărilor rurale 
şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea performanței 
sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal furnizor 
de produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: creșterea veniturilor generate de domeniul agricol, creșterea 

profitabilității societăților active în domeniu. 
Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanțare; 
2) Identificarea locului de amplasare pentru centrul de informare și consultanță; 

3) Elaborarea documentației proiectului;  

4) Implementarea proiectului (inclusiv instruirea viitorilor consultanți ai centrului); 
Rezultate așteptate: înființarea unui centru de informare și consultanță în domeniul agricol. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea abilităților de management a societăților cu activitate agricolă, 
creșterea numărului de societăți active în domeniu, facilitarea accesului la finanțări pentru agricultură, 

creșterea veniturilor generate de domeniul agricol, sporirea numărului de locuri de muncă nou create, 
susținerea sectorului agro-alimentar prin valorificarea potențialului local. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 Grad de prioritizare: 
Proiect 
punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa 83 - Crearea unei infrastructuri eficiente pentru desfacerea produselor prin 
înființarea pe cont propriu sau în parteneriat public-privat de piețe agroalimentare, 
depozite pentru produse agroalimentare și dezvoltarea  comerţului de gross în sfera 
agricolă 

DOMENIU – AGRICULTURĂ 

Titlul proiectului: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI EFICIENTE PENTRU DESFACEREA 

PRODUSELOR PRIN ÎNFIINȚAREA PE CONT PROPRIU SAU ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DE 
PIEȚE AGROALIMENTARE, DEPOZITE PENTRU PRODUSE AGROALIMENTARE ȘI DEZVOLTAREA 

COMERŢULUI DE GROSS ÎN SFERA AGRICOLĂ 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea agriculturii 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a 
contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea performanței 
sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal furnizor de 
produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: sistemele de productie-colectare-depozitare sunt slab dezvoltate, spațiile 

de depozitare pentru produse agricole nu acoperă nevoia existentă în acest sens, lanțuri locale de aprovizionare 

cu produse agroalimentare și rețelele de desfacere care conectează 
producătorii și consumatorii nu funcționează la eficiență maximă. 

Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize 
şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, 
management proiect, etc); 

 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unei infrastructuri eficiente pentru desfacerea produselor agricole (depozite 
pentru produse agroalimentare și dezvoltarea comerţului de gross în sfera agricolă). 

Impactul proiectului: investiția va facilita legăturile existente între producători și consumatori în ceea ce 
privește furnizarea de produse agroalimentare, va crește valoarea adăugată a produselor alimentare, va furniza 

forme suplimentare de venit pentru membrii comunității, va facilita negocierea prețurilor de vA¢ vânzare pentru 

producători, va contribui la creșterea competitivității actorilor economici locali în domeniu. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDL - Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 - 2018 Grad de prioritizare: Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 84 - Construirea şi modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi 

drumurile agricole de exploataţie 

DOMENIU – AGRICULTURĂ 

Titlul proiectului: CONSTRUIREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE: 

DRUMURILE DE ACCES ŞI DRUMURILE AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE  

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea agriculturii 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creşterea rolului aşezărilor rurale 
şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea performanței 
sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal furnizor 
de produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: drumurile de acces si drumurile agricole de exploatație sunt slab 
întreținute și astfel îngreunează transportul dinspre și către exploatațiile agricole. 

Etape necesare: 
1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: construirea şi modernizarea drumurilor de acces şi a drumurilor agricole de 

exploataţie. 
Impactul proiectului: infrastructura ce deservește exploatațiile agricole va corespunde structurilor 

existente și va crește gradul de acces către acestea. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești / parteneriate cu alte unități administrativ teritoriale 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDR 2014 - 2020 - SM4.3. Dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole 

şi silvice 
Aplicanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 - 2018 Grad de prioritizare: 
Proiect 
suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  
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Fișa 85 -  Asigurarea surselor de apă pentru zona agricolă/legumicolă 

DOMENIU – AGRICULTURĂ 

Titlul proiectului: ASIGURAREA SURSELOR DE APĂ PENTRU ZONA AGRICOLĂ/LEGUMICOLĂ 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea agriculturii 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 
MUNTENIA 2014–2020 – Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a 
contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea performanței 
sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal furnizor de 
produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: asigurarea surselor de apă pentru exploatațiile agricole (în special 
legumicole) este deficitară. 

Etape necesare: 

1) Stabilirea sursei de finanţare; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Începerea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului; 
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor;  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc); 
 Realizarea/execuția lucrărilor; 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor; 

 Publicitatea și promovarea proiectului; 

 Monitorizarea/controlul proiectului; 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: asigurarea surselor de apă pentru exploatațiile agricole (sisteme de irigații).  

Impactul proiectului: crearea de infrastructuri moderne și eficiente pentru irigații, reducerea pierderilor de 

apă, îmbunătățirea eficienței energetice – pentru a reduce dependența producției agricole de condițiile 
meteorologice, pentru a mări competitivitatea agricultorilor, precum și pentru a ajuta sectorul să facă faţă 

provocărilor pe termen lung generate de schimbările climatice. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 
PNDR 2014-2020 Submăsura 4.3. Dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice 

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2016 - 2018 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat  

 

 



 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Găeşti, judeţul 
Dâmboviţa, pentru perioada 2014-2020 

92 

Fișa 86 - Organizarea Târgului Toamnei / Ziua Recoltei 

DOMENIU – AGRICULTURĂ 

Titlul proiectului: ORGANIZAREA TÂRGULUI TOAMNEI / ZIUA RECOLTEI 

Relevanța pentru Strategia 
de Dezvoltare a orașului 
Găești 

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea agriculturii 

Încadrarea în strategii 
regionale/ 
naționale/europene: 

CONTEXT REGIONAL: PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
SUD MUNTENIA 2014–2020 – Creşterea rolului aşezărilor rurale 
şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia 
CONTEXT JUDEȚEAN: STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA 2012-2020 – Creșterea performanței 
sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal furnizor 
de produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia 

Teritoriu vizat Orașul Găești 

Justificarea necesității proiectului: întâlnirea într-un spațiu comun a producătorilor locali pentru 
promovarea produselor tradiționale. 

Etape necesare: 

1) Stabilirea zonei în care se va desfășura evenimentul; 

2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea evenimentului; 

3) Stabilirea si contactarea producătorilor participanți; 

4) Amenajarea zonei (instalare tarabe, zone de prezentare produse). 

Rezultate așteptate: organizarea Târgului Toamnei / Ziua Recoltei. 

Impactul proiectului: promovarea produselor agricole pe plan local, încurajarea consumului de produse 

tradiționale. 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Orașul Găești 

Surse potențiale de finanțare: 

Buget local 

Buget estimat - 

Perioada de implementare: 2016 - 2018 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  

 

 

 

 

 

 

 

 


