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PARTEA I – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE

1. Cadru natural
1.1. Aşezare geografică
Orașul Găești este situat din punct de vedere geografic în extremitatea de sud-vest a județului
Dâmbovița, la contactul dintre Câmpia Română (Găvanu - Burdea) cu Piemontul Cândești,
între văile râurilor Argeș la Sud-Vest și Potopu, la Nord-Est. Are următoarele coordonate
geografice: 44˚ și 50' latitudine nordică și 25˚ și 19' longitudine estică, iar altitudinea este de
190,62 m1.
Din punct de vedere administrativ, în structura actuală, orașul se învecinează cu următoarele
comune: la Nord-Est cu comunele Cobia (11 km), Dragodana (5 km) și Mogoșani (10 km), la
Sud cu comuna Petrești (11 km), la Vest și Nord-Vest cu comunele Crângurile (8 km) și Gura
Foii (5 km).
Legătura cu reședința de județ - Municipiul Târgoviște - se realizează prin intermediul
drumului național DN 72 (la o distanță de 27 km), cu Municipiul București (aproximativ 69
km) și orașul Pitești (circa 38 km) prin drumul național DN 7 și prin autostrada București Pitești2. Traficul rutier ce se desfășoară pe teritoriul orașului poate fi caracterizat ca având un
rol important de tranzit, distribuție și legătură astfel:




DN7 – tranzit și distribuție;
DN7 și DN72 – tranzit, distribuție și legătura între centre industriale județene și
extrajudețene
DN61 – legătura cu autostrada București – Pitești

Stema orașului Găești3
Stema oraşului Găeşti, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile
rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp albastru, se află o gaie de
aur, cu ciocul roşu, ieşind, redată din faţă, privind spre dreapta, cu aripile
deschise şi cu zborul în sus. În vârful scutului, în câmp roşu, se află 3 fulgi
de zăpadă cu câte 6 raze de argint, poziţionaţi 2:1. Scutul este timbrat de
o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
 Gaia dă denumirea localităţii.
1

Raport de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General oraș Găești, județul Dâmbovița
http://www.gaesti.ro/despre-gaesti/pozitie-geografica.html
3 Hotărârea nr. 593/2013 privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, Publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 544 din 28.08.2013.
2
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Fulgii de zăpadă simbolizează o importantă unitate economică, în care se produc frigidere
şi alte aparate electrocasnice.
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

1.2. Suprafaţă
Suprafața ocupată de orașul Găești este de 2.297 ha4 (conform program O.C.P.I), din care
831,66 ha intravilan și 1.465,34 ha în extravilan. Situația teritoriului administrativ după
categoria de folosință era următoarea:
Tabel 1. Suprafața orașului Găești pe categorii de folosință
Categoria de folosință
Teren agricol, din care:
Extravilan agricol
Intravilan agricol
Teren neagricol, din care:
Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră
Ape și bălți
Altele (construcții, căi de comunicații și căi ferate etc.)
Total

Suprafață
1.722,73 ha
1.363,20 ha
359,53 ha
574,27 ha
30,00 ha
53,00 ha
491,27 ha
2.297,00 ha

Pondere
75,00%
59,35%
15,65%
25,0%
1,31%
2,31%
21,38%
100%

Sursa: Memoiu General (intermediar) PUG – ianuarie 2015

1.3. Locuitori
Conform datelor definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011,
orașul Găești avea un număr de 13.317 locuitori, din care 46,9% de sex masculin (6.250
persoane).
Figură 1: Distribuția populației orașului Găești pe sexe

46,9%
53,1%

Masculin
Feminin

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului Dâmbovița,
Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

În ceea ce privește structura populației după etnie, în orașul Găești predomină românii, în
proporție de 93,41%, fiind urmați de etnia romă (1,71%) și în ponderi foarte mici de turci,
maghiari și bulgari.
4

Sursa: Memoiu General (intermediar) PUG – ianuarie 2015
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Tabel 2. Distribuția populației orașului Găești după etnie
Etnia

Numar locuitori

Pondere

12.440
228
9
7
4
6
623
13.317

93,41%
1,71%
0,07%
0,05%
0,03%
0,05%
4,68%
100%

Români
Romi
Turci
Maghiari
Bulgari
Alte etnii
Informație nedisponibilă
Total

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la
Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

Majoritatea locuitorilor sunt căsătoriți (48,2%), aproximativ în egală măsură bărbați și femei,
urmând categoria celor necăsătoriți (33,4%) unde se remarcă însă un procent al bărbaților
cu 17% mai mare decât cel al femeilor.
Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, se observă o scădere cu
23,5% a numărului total de persoane necăsătorite, scădere mai mare înregistrată în rândul
femeilor. În ceea ce privește situația persoanelor căsătorite, deși se observă o scădere a
numărului absolut, ca pondere în total se înregistrează o ușoară creștere, de 2,2%, distribuită
uniform între bărbați și femei.
Pe de altă parte, se observă o rată mai mare a divorțului în rândul femeilor (65,3% comparativ
cu 34,7% în rândul bărbaților) și un număr mult mai mare al văduvelor comparativ cu cel al
văduvilor (ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de ani și mortalitatea
mai ridicată în rândul bărbaţilor).
Ponderea persoanelor văduve în totalul populației a crescut deoarece a crescut ponderea
văduvelor, în timp ce în cazul bărbaților, ponderea a rămas constantă. Și în ceea ce privește
ponderea divorțurilor se înregistrează o creștere, în acest caz însă, situația pe sexe este
invers, ponderea bărbaților divorțați înregistrând o creștere mai mare decât a femeilor.
Tabel 3. Populația orașului Găești după starea civilă

STAREA
CIVILĂ
DE FAPT

STAREA
CIVILĂ
LEGALĂ

Total
Necăsătorit(ă)
Căsătorit(ă)
Văduv(ă)
Divorțat(ă)
Persoane care trăiesc în
uniune consensuală

Masculin

Feminin

2002
6.023
7.407
1.339
816

2011
4.608
6.652
1.300
755

2002
3.149
3.704
230
264

2011
2.484
3.307
197
262

2002
2.874
3.703
1.109
552

2011
2.124
3.345
1.103
493

520

500

260

250

260

250

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și
2011
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Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere
de 98,56%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011: sunt
penticostală, adventistă de ziua a 7-a, romano-catolică și reformată, fiind prezente însă și alte
religii precum și atei sau persoane care nu și-au declarat religia.
Tabel 4. Structura populației pe religii (date preliminare)
Religia
Ortodoxă
Penticostală
Adventistă de ziua a 7-a
Romano – Catolică
Atei
Reformată
Alte religii
Religie nedeclarată
Total

Numar locuitori
12.580
52
35
9
8
4
67
9
12.764

Pondere
98,56%
0,41%
0,27%
0,07%
0,06%
0,03%
0,52%
0,07%
100%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la
Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

1.4. Relief
Din punct de vedere geomorfologic, orașul Găești aparține Câmpiei Române. Câmpia Română
a fost împărțită, după tipul de relief major, în 12 subtipuri de câmpii, care sub aspect practic
ar mai putea fi diversificate, în plus, după morfometrie și chiar după structură. Zona studiată
aparține subtipului câmpiei piemontane subcarpatice (câmpia de subzistență a Titului), de tip
conuri – terase. S-a format pe fundament subcarpatic, peste care s-au depus aluviuni a două
niveluri de conuri piemontane5.
Câmpia de subsidență a Titului este formată din câmpuri interfluviale înguste, separate de văi
cu albii instabile, cu zone de înmlăștinare și cu numeroase albii părăsite. Caracterul esențial
este dat de faptul că luncile au o lățime foarte mare, devenind uneori comune pentru două
râuri vecine (lunca Argeș-Sabar).

5

Studiu geotehnic Modernizare DN 72 Găești – Ploiești, km 0+000 – km 76+180, pg.5
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Figură 2: Așezarea geografică a orașului Găești

La sud-vest de Argeș, câmpia se înalță
mai mult față de văile care o drenează,
urmând o înclinare nord- vest – sud-est,
relativ similară cu cea a piemontului pe
care de fapt câmpia îl continuă; este o
porțiune din Câmpia Găvanu – Burdea6.

Sursa: http://pe-harta.ro/dambovita/

1.5. Reţea hidrografică
Artera hidrografică principală este reprezentată de râul Argeș cu o direcție de curgere
orientată nord vest - sud est, la limita sudică a teritoriului administrativ al orașului Găești. În
sectorul final, râul Argeș curge pe un singur fir, având lărgimea de 60-100m. Din punct de
vedere morfologic, valea Argeșului prezintă o albie bine individualizată față de zona de
câmpie, cu maluri de 2–6 m și o luncă cu o lățime de aproximativ 7 km în zona de divagare
din dreptul localității Găești. În cuprinsul ei Argeșul meandrează și exercită o puternică acțiune
de eroziune laterală în depozitele de pietrișuri și nisipuri ușor fiabile. Panta hidraulică mică a
determinat schimbarea permanentă a traseului de curgere, astfel încât albia prezintă
numeroase ostroave și albii părăsite. Variația de debite de la un anotimp la altul prezintă clar
viiturile de primăvară (aprilie-iulie) și scurgerea minimă vara. În sezonul cald se produc viituri
de scurtă durată, dar cu o mare putere de eroziune și transport. Se remarcă diminuarea
debitelor, fenomen explicat prin lipsa afluenților importanți, iar viiturile se atenuează prin
inundarea luncii râului și a interfluviului Argeș-Sabar.
Râul Potopu prezintă caracteristicile specifice piemontului Cândești pe care îl străbate de la
nord la sud printr-o vale mult adâncită. Vara, datorită temperaturilor ridicate, seacă. Are o
lungime de 55 km, panta medie de 8 la mie, și un coeficient de sinuozitate de 1,41. Are un
debit mediu multianual de 0,84m3/s, dar această cantitate de apă este foarte neuniform
repartizată în timpul anului. Cele mai mari debite se înregistrează primăvara, iar cele mai
scăzute vara. În sezonul cald se produc viituri de scurtă durată, dar cu o mare putere de
eroziune și transport. Lățimea albiei variază între 8 și 20 m. Pentru a se evita inundarea
orașului s-au înălțat și consolidat malurile, s-au îndiguit și se construiește un canal pentru
6

https://www.cjd.ro/judetul_dambovita/turism/relief
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deversarea apelor lui în Argeș, în caz de pericol. Are pe partea dreaptă ca afluenți Răstoaca
care se unește cu Clocoticiul, aproape de podul de beton din strada Vladimir Streinu și care
străbate orașul prin centru, iar pe partea stângă colectează apele pâraielor Cobiuța, Foița,
Brătila, pâraie care uneori când e secetă mare seacă.
Râul Cobia se varsă în Potopu în amonte de Găești are o lungime de 48 km o pantă medie,
de 9 la mie și un coeficient de sinuozitate de 1,26.

Figură 3: Rețeaua hidrografică din apropierea orașului Găești

Sursa: Raport de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General oraș Găești, județul Dâmbovița

În lungul râurilor Potopu și Cobia se remarcă lunci bine dezvoltate care ating lățimi de până
la 1 km formate din nisipuri, viituri și chiar argile depozitate fiind folosite în cea mai mare
parte ca teren arabil.

1.6. Climă
Poziția geografică la intersecția paralelei 44˚ și 50' latitudine nordică și 25˚ și 19' longitudine
estică, situează Orașul Găești în zona de climă temperat-continentală. Această climă se
caracterizează prin variații mari de temperatură între vară și iarnă, în general cu o
temperatură medie anuală de circa 10 grade Celsius (de la -20 la +35 grade Celsius) și cu
precipitații atmosferice cuprinse între 500 și 600 mm. În general, frecvența perioadelor
secetoase este mai mare comparative cu cele ploioase, mai ales la sfârșitul verii și începutul
toamnei7.

7

Strategia de dezvoltare locală a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest, pg.8
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Vânturile dominante sunt cele din sectorul nord-estic, urmate de cele din direcția opusă, din
sectorul sud-estic. Zona este străbătută de crivăț, dinspre Nord-Est, uneori de la Nord, geros
și uscat, și de austru, cu influențe mediteraneene, cald și uscat vara, ploios iarna8.

1.7. Vegetaţie9
Orașul Găești este localizat la contactul dintre Câmpia Română și zona colinară a Piemontului
Cândești, rezultând astfel mai multe trepte de vegetație.
Condițiile climaterice din formaţiunea de silvostepă (caracterizate prin precipitaţii sub media
pe ţară, temperaturi mari vara şi geruri iarna, vânturi cu intensitate medie şi regim
permanent, evapo-transpiraţie ce depăşeşte vara cantitatea de precipitaţii) au un impact
direct asupra deficitului de umiditate din sol, conducând la o predominanță a plantelor
adaptate la secetă.
Pădurea de stejar tipică de silvostepă a început să se restrângă mult ca suprafaţă din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea că urmare a defrişărilor masive cu scopul măririi terenurilor
arabile şi a cerinţelor mai mari de lemn pentru construcţii.
Vegetaţia pajiştilor este puternic modificată antropic şi este reprezentată prin specii izolate
de ierburi xeromezofitice (adaptate pentru a trăi într-un mediu cu umiditate scăzută) ce se
întâlnesc în zone necultivate, crovuri, pe marginea şanţurilor, în lungul căilor de comunicaţie.
Dinamismul pronunţat al reliefului şi, legat de acesta, modificările rapide ale condiţiilor de
mediu, fac ca în luncă succesiunea vegetaţiei să fie mai rapidă în comparaţie cu alte formaţiuni
vegetale. Vegetaţia luncilor se formează în condiţii ecologice cu totul deosebite, în care
factorul hotărâtor sunt inundaţiile periodice la care se adaugă adâncimea mică a pânzei
freatice, umiditatea mare a aerului, extremele mai mari de temperatură, toate acestea ducând
la crearea unor condiţii ecologice dintre cele mai variate, maximul de diversitate fiind atins în
cursul inferior al râurilor. Luncile au o floră specifică, formată dintr-o serie de specii ierboase
şi lemnoase ce prezintă adaptări şi caractere ecologice speciale.
În distribuţia vegetaţiei de luncă se deosebesc zăvoaiele de salcie situate pe insulele de
aluviuni recente. Zăvoaiele de plop apar pe grindul nisipos de lângă albie și sunt formate din
plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), salcie. Sunt puternic luminate, favorizând
dezvoltarea unui covor vegetal arbustiv cu o înălţime de 4-6 m, format din sânger, soc, călin,
cătină roşie, uneori atât de des încât umbreşte solul şi un strat ierbos compus din mur, adesea
în covor continuu cu unele specii de luncă.

8
9

Strategia de dezvoltare locală a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest, pg.9
Raport de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General oraș Găești, județul Dâmbovița, pg.35-38
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1.8. Faună
Aceeași localizare a orașului între cele două tipuri de relief influențează și fauna10.
Fauna pădurilor de silvostepă include numeroase specii de insecte, vertebrate târâtoare,
păsări, inclusiv dintre cele răpitoare și mamifere de interes cinegetic, al căror număr s-a redus
mult în ultimul timp.
În fauna câmpului sunt frecvente reptilele (broasca râioasă, şopârla, guşterul, şarpele de
casă), iar fauna de luncă este un mediu propice pentru multe animale datorită hranei
abundente, adăpostului și apei. În luncă sunt prezente numeroase specii de păsări (de ex.
raţa sălbatică mare, raţa cu ciuf, gâsca de vară, pescăruşul, găinuşa de baltă, barza etc.),
inclusiv de pradă (vulturul pescar, șoimul rândunelelor, uliul păsărar), însă mamiferele sunt
în număr din ce în ce mai mic (vidra, nurca şi guzganul de apă).

1.9. Soluri
Învelişul pedologic este rezultatul acţiunii de lungă durată a complexului de factori naturali
numiţi factori pedogenetici, în care cel mai important rol îl are clima, la care se adaugă
vegetaţia, microorganismele, roca de solificare, relieful şi activitatea antropică11.
Pe teritoriul administrativ al orașului Găești se regăsesc următoarele tipuri de soluri12:


Soluri zonale:
o Solurile brun roşcate podzolite - se formează în zone de câmpie pe interfluvii largi
presărate cu crovuri, traversate de văi adânci, care asigură un drenaj bun. Sunt
specifice suprafeţelor ocupate în prezent sau în trecut de pădurile de cvercinee şi
acoperite cu loessuri sau luturi loessoide. Existenţa unui orizont de humus conferă
acestor soluri o fertilitate bună pentru plantele de cultură.
o Se mai întâlnesc în zonă şi soluri brune aluviale, brune iluviale şi brune podzolite.



Soluri azonale:
o Solurile hidromorfe - reprezintă solurile intrazonale formate în condiţiile unui exces
permanent de apă sau temporar de umiditate. Lăcoviştile sunt soluri cu orizont
superior de culoare închisă, relativ bogate în humus şi cu gleizare evidentă,
formate în zona de silvostepă sub influenţa apei freatice situate la mică adâncime.
Vegetaţia nativă sub care se formează lăcoviştile este caracterizată printr-o
puternică dezvoltare a speciilor erbacee, de fâneaţă sau fâneaţă-mlaştină.
Utilizarea lăcoviştilor pentru culturile agricole este în general limitată de excesul de

10

Raport de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General oraș Găești, județul Dâmbovița, pg.38-41
Raport de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General oraș Găești, județul Dâmbovița, pg.35
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umezeală. În condiţii naturale, ele sunt folosite ca păşuni şi fâneţe. După drenare,
sunt cultivate cu cereale şi plante tehnice.


Solurile aluviale: această clasă cuprinde soluri aflate în stadiu incipient de solidificare a
depozitelor aluvionare sau aluvio-proluviale. Ele ocupă grindurile sau suprafeţelor plane
mai inundabile şi mai rar aluvionate din cuprinsul luncilor. Folosirea se pretează unui mare
număr de plante: cereale, plante tehnice.

Ca și concluzie, se poate afirma faptul că orașul este amplasat într-o zonă agricolă cu un
potențial important, având resursele de sol potrivite atât pentru cereale, cât și pentru plantele
tehnice.

1.10. Resursele subsolului
Una dintre cele mai importante resurse din această categorie o reprezintă rocile ce sunt
utilizate ca materiale de construcții 13 . Pe râurile Argeș și Dâmbovița, se află importante
acumulări de nisipuri și pietrișuri de foarte bună calitate, localizate în albia majoră și minoră.
Dintre cele mai importante zăcăminte poate fi menționat Zăcământul Găești – Ionești: în albia
majoră a râului Argeș, în amonte și în aval de podul de peste râu, grosimea depozitelor
aluvionare variază între 6 – 10 m, iar coperta formată din nisip argilos este de 0,5 – 1 m.
Din punct de vedere granulometric zăcămintele sunt constituite din nisipuri, pietrișuri și uneori
bolovănișuri, în proporții variabile. Din punct de vedere petrografic elementele constituente
sunt reprezentate prin 40 – 60% cuarț, 30 – 35 % roci metamorfice, 5 – 7 % eruptiv, 5 –
10% roci sedimentare. Aceste agregate, ale căror parametrii calitativi devin sensibili
îmbunătățiți după spălare și sortare, se recomandă a fi utilizate la betoane de mărci
superioare, precum și la balastarea drumurilor. Condițiile de transport și exploatare sunt
favorabile și permit organizarea unor exploatări intensive.

13

Studiu geotehnic Modernizare DN 72 Găești – Ploiești, km 0+000 – km 76+180, pg.6-7
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1.11. Analiza SWOT a cadrului natural
Puncte tari

Puncte slabe

 Poziționare
geografică
favorabilă
în  Linia de cale ferată străbate
apropierea mai multor orașe importante
intravilanul orașului cu consecințe
(București, Târgoviște, Pitești)
negative din perspectiva poluării
fonice și a impactului asupra traficului
 Nod rutier și feroviar de tranzit, distribuție și
rutier și pietonal (număr mic de
legătură (acces direct la două drumuri
traversări de cale ferată existente)
naționale și o autostradă)
 Potențial agricol deosebit - soluri cu fertilitate  Numărul în scădere al mamiferelor de
interes cinegetic
bună pentru plante de cultură și plante
tehnice
 Resurse ale subsolului exploatate pentru
obținerea de materiale de construcții
Oportunităţi

Ameninţări

 Resurse naturale bogate cu potențial de  Numărul de locuitori în scădere față
exploatare semnificativ: soluri favorabile
de anul 2002 datorită migrației forței
agriculturii și resurse de subsol
de muncă și îmbătrânirii populației
 Dezvoltarea relațiilor comerciale cu orașele  Amplasarea din punct de vedere
importante aflate în apropiere
climatic prezință riscuri de inundații și
căderi de zăpadă în cantități
 Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii
semnificative
rutiere pentru crearea unui plus de
atractivitate pentru agenții economici prin
asigurarea unui acces facil

Concluzii capitol 1. Cadru natural
Poziționarea orașului Găești în apropierea mai multor centre economice și culturale
importante (București, Târgoviște, Pitești) îi conferă acestuia un important potențial
de dezvoltare, mai ales în condițiile asigurării unui acces facil agenților economici.
În plus, faptul că orașul Găești este un nod rutier și feroviar de tranzit, distribuție și
legătură asigură conexiunile necesare transportului de mărfuri și persoane în
regiune.
O resursă importantă a orașului sunt solurile, cu o fertilitate bună pentru agricultură,
în special cereale și plante tehnice, dar și subsolurile cu zăcăminte de roci pentru
materiale de construcții.
Analiza cadrului natural al orașului Găești evidențiază o serie de aspecte importante
privind potențialul de dezvoltare al orașului, precum și necesitatea identificării de
15
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2. Demografie
2.1. Populația
Conform datelor de la Recensământul Populației și al Locuințelor din 2011 populația orașului
Găești era de 13.317 locuitori, în scădere cu 14,55% comparativ cu efectivul înregistrat la
Recensământul Populației și al Locuințelor din 2002, echivalând cu o scădere medie anuală
de 1,46%. Se observă o creştere a ritmului anual de scădere, explicaţia putând fi găsită în
structura pe vârste a populaţiei şi în evoluţia acesteia.
Tabel 5. Populația orașului Găești
Anul
2002
2011

Total populație

Evoluţie medie

Evoluție

(nr. persoane)

anuală

totală

15.585
13.317

-1,46%

-14,55%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din Recensământul Populației și al Locuințelor
2002 și 2011

Cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai importante fiind
îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale şi sporul natural negativ.

2.1.1. Populaţia pe grupe de vârstă
Piramida vârstelor oraşului Găeşti (vezi Fig. 5) indică o populaţie aflată într-un proces avansat
de îmbătrânire demografică. Acest lucru se observă atât din baza îngustă, ce reprezintă
generaţiile tinere care vor intra pe piaţa muncii în următorii 10-15 ani, cât şi din vârful lat,
reprezentând generaţiile vârstnice.
Din cauza persoanelor numeroase născute în perioada de început a „baby-boomului”, în anii
1967-1968, ajunse în 2011 la vârsta de 43-44 de ani, populaţia adultă, în vârstă de muncă,
este şi ea îmbătrânită.
Dacă scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe vârste
este îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa muncii. În
acest context, scăderea de 4,4% înregistrată între 2002 şi 2011 devine mult mai gravă şi mai
importantă dacă se analizează datele din Tabelul 6.
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Figură 4. Evoluția populației între 2002-2011, pe grupe de vârstă
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011

Figură 5: Piramida vârstelor, 2011
85 ani
80-84 ani
75-79 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
60 - 64 ani
55 - 59 ani
50 - 54 ani
45 - 49 ani
40 - 44 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
25 - 29 ani
20 - 24 ani
15 - 19 ani
10 - 14 ani
5 - 9 ani
Sub 5 ani

Feminin
Masculin

700

500

300

100

100

300

500

700

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din
Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

Vârsta medie a crescut în intervalul considerat cu aproximativ 5 ani, iar cea mediană cu 6,5
ani. Mai exact, jumătate din populaţia localităţii avea 35,4 ani în anul 2002 şi aproape 42 de
ani în 2011.
Aceşti indicatori sugerează că generaţiile tinere sunt din ce în ce mai puţin numeroase în
comparaţie cu cele adulte şi vârstnice. Concluziile desprinse din evoluţia vârstei medii şi
mediane sunt confirmate şi de ceilalţi indicatori din Tabelul 6.
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Se observă o scădere de peste 2% a ponderii generaţiilor tinere în totalul populaţiei localităţii,
simultan cu o creştere aproape dublă a ponderii populaţiei vârstnice.
Tabel 6. Indicatori privind populaţia pentru anii 2002 şi 2011
Indicator

2002

Vârsta medie (ani)
36,41
Vârsta mediană (ani)
35,41
Pondere tineri
16,30%
Pondere adulţi
73,13%
Pondere vârstnici
10,57%
Raport de dependenţă demografică a tinerilor
22,29%
Raport de dependenţă demografică a vârstnicilor
14,46%
Raport total de dependenţă demografică
36,75%
Indice de îmbătrânire demografică
64,88%
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011

2011
41,03
41,93
14,03%
71,53%
14,43%
19,62%
20,18%
39,80%
102,84%

Raportul de dependenţă demografică arată câte persoane tinere şi/ sau vârstnice (deci
potenţial inactive economic) revin la 100 de persoane adulte (potenţial activă economic).
Conform rezultatelor prelucrărilor, fiecărei persoane potenţial dependente (tineri sau
vârstnici) în localitate îi corespund 3 persoane potenţial active. Datele disponibile nu permit
analiza dependenţei economice (câte persoane active susţin o persoană inactivă), însă este
probabil că raportul este chiar mai puţin favorabil.
Ceea ce îngrijorează este faptul că în 2011, spre deosebire de 2002, majoritari în categoria
persoanelor potenţial inactive sunt vârstnicii. Acest lucru se vede din valoarea indicelui de
îmbătrânire demografică. Indicatorul arată care este raportul dintre segmentul vârstnic (65
de ani şi peste) şi populaţia tânără (0-14 ani). În cazul localităţii Găeşti, la nivelul anului 2011,
populaţia vârstnică depăşea deja numeric populaţia tânără.
Mai mult, deşi efectivul populaţiei a scăzut în perioada analizată, raportul total de dependenţă
a crescut, datorită creşterii mai mari a segmentului vârstnic, în comparaţie cu scăderea
populaţiei tinere. Acest fapt are consecinţe grave asupra potenţialului de dezvoltare
economică a regiunii şi asupra nivelului de trai al populaţiei. Scăderea naturală a populaţiei,
dublată de emigraţie, duc la înlocuirea resurselor de muncă prezente cu efective din ce în ce
mai mici, simultan cu creşterea segmentului vârstnic, constituit în principal din pensionari şi
alte categorii care au dreptul de a beneficia de asistenţă socială de la bugetul de stat. În acest
context, bugetul disponibil trebuie îndreptat în principal spre plata pensiilor, a îngrijirilor
medicale şi a altor servicii specifice categoriei de populaţie respectivă. Această situaţie nu
este sustenabilă pe termen lung, datorită faptului că banii nu sunt investiţi şi nu stimulează
bunăstare şi prosperitate.
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În ceea ce priveşte structura pe sexe a populaţiei, ea este conformă cu media naţională. O
privire asupra datelor disponibile arată că populaţia feminină este mai îmbătrânită decât cea
masculină. Aşadar, dacă în cazul bărbaţilor ponderea mai redusă a vârstnicilor se reflectă în
vârstele medie şi mediană mai scăzute (39-40 de ani), jumătate din populaţia feminină are
cel puţin 40 de ani, media fiind chiar de 42 de ani.
Tabel 7. Indicatori privind populaţia pe sexe în 2011
Indicator

Masculin

Feminin

6.250

7.067

46,93%

53,03%

39,30
39,89

42,61
40,09

Pondere tineri (%)

14,69%

13,46%

Pondere adulţi (%)

73,44%

69,85%

Pondere vârstnici (%)

11,87%

16,70%

Efectiv (persoane)
Pondere (%)
Vârsta medie (ani)
Vârsta mediană (ani)

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de
Direcția Județeană de Statistică a județului Dâmbovița

Aceste concluzii sunt susţinute şi de structura pe grupe mari de vârstă pentru fiecare gen,
din care rezultă în mod clar gradul mai mare de îmbătrânire al populaţiei feminine. Acest lucru
se datorează speranţei de viaţă mai mari pentru femei decât pentru bărbaţi.

2.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei
Mișcarea naturală a populației orașului Găești scoate în evidență un spor natural negativ
înregistrat în perioada 2007-2012. Rata natalității a înregistrat o ușoară creștere în perioada
2007-2009, a scăzut între 2010-2011 pentru ca în 2012 să înregistreze din nou creștere. În
tot acest interval de timp, rata deceselor a înregistrat o creștere constantă, atingând un vârf
în anul 2011, conducând astfel la creșterea sporului natural negativ de la an la an.
Rata de nupțialitate înregistrată în aceeași perioadă relevă o scădere constantă a numărului
de căsătorii încheiate la 1.000 de locuitori, cu excepția anului 2011 când această rată crește
cu 18,7% față de anul anterior.
Rata de divorțialitate înregistrează ce mai mare valoare în anul 2008, de 3,1 la mie, aproape
dublându-se față de anul precedent, după care înregistrează o scădere, atingând pragul
minim de 0,9 la mie în 2012.
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Tabel 8. Mișcarea naturală a populației la nivelul orașului Găești
Anul

Născuți vii

2007
2008
2009
2010
2011
2012

131
132
135
121
104
112

2007
2008
2009
2010
2011
2012

8,56
8,70
8,99
8,07
6,96
7,5

Decese

Sporul natural

Date absolute
140
-9
150
-18
155
-20
158
-37
165
-61
150
-38
Rate (la 1.000 locuitori)
9,15
-0,59
9,89
-1,19
10,33
-1,33
10,53
-2,47
11,05
-4,08
10,1
-2,55

Căsătorii

Divorțuri

116
105
103
76
90
81

25
47
36
36
31
13

7,58
6,92
6,86
5,07
6,02
5,4

1,63
3,10
2,40
2,40
2,08
0,9

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de
Direcția Județeană de Statistică a județului Dâmbovița - Fișa localității Găești

Dezechilibrul între numărul născuților vii și cel al decedaților este mult mai mare în orașul
Găești, comparativ cu situația înregistrată la nivelul mediului urban din județul Dâmbovița.
Sporul natural mai mic are ca și cauzalitate atât rata natalității mai redusă, cât și rata
mortalității mai ridicată. Pe de altă parte, situația este mai favorabilă când vine vorba despre
rata nupțialității și cea a divorțialității, înregistrându-se mai multe căsătorii și mai puține
divorțuri.

Tabel 9. Comparație între ratele mișcării naturale (‰) înregistrate la nivelul orașului
Găești și mediul urban din județ, 2011
2011
Mediul urban la nivel de județ
Găești

Rata
natalității
8,5
6,96

Rata
mortalității
8,9
11,05

Sporul
natural
-0,4
-4,08

Rata
nupțialității
5,6
6,02

Rata
divorțialității
2,92
2,08

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița - Fișa localității Găești

2.1.3. Migraţia populaţiei
La nivelul orașului Găești, în cadrul Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, au fost
înregistrate 1.159 persoane absente, din care 15,2% plecate temporar, iar 84,8% plecate
pentru o perioadă îndelungată.
În categoria persoanelor temporar absente (plecate pentru o perioadă mai mică de 12 luni),
se observă o predominanță a călătoriilor în țară (73,3%), majoritatea persoanelor din această
categorie fiind de sex masculin, la o diferență semnificativă față de persoanele de sex feminin.
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Pe de altă parte, în cazul persoanelor temporar absente plecate în străinătate predomină
femeile, însă diferența față de procentul bărbaților nu este atât de mare comparativ cu cazul
anterior.
În cazul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată (cel puțin 12 luni) predomină
persoanele de sex feminin, atât pentru plecările în țară, cât și în străinătate. În cadrul acestei
categorii cele mai multe persoane au migrat în afara țării (60,2%), majoritatea fiind femei
(57,6%).

Tabel 10. Migrația populației pe sexe în anul 2011
Categorii
Persoane prezente
Persoane temporar absente din care, plecate:
în țară
în străinătate
Persoane
plecate
pentru
o
perioadă
îndelungată din care, plecate:
în țară
în străinătate
Persoane temporar prezente
Populația stabilă

Total populație
(persoane)
12.591
176
129
47

Masculin
(%)
46,7%
58,5%
63,6%
44,7%

Feminin
(%)
53,3%
41,5%
36,4%
55,3%

983

44,8%

55,2%

391
592
197
12.767

48,3%
42,4%
43,1%
46,9%

51,7%
57,6%
56,9%
53,1%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița - Recensământului Populației și al Locuințelor 2011

2.2. Forţa de muncă
2.2.1. Populația ocupată
La nivelul orașului Găești, industria este ramura economiei în care sunt cei mai mulți angajați
– peste 50%. În cadrul acestei ramuri predomină forța de muncă din industria prelucrătoare,
cu o pondere a salariaților de peste 88%.
Orașul Găești a fost o perioadă îndelungată zonă monoindustrială, aspect specific mai ales
perioadei comuniste, forța de muncă fiind dependentă în mare măsură de un singur
angajator. Deși în prezent economia locală s-a diversificat, orașul este încă un centru
vulnerabil din acest punct de vedere, Arctic SA asigurând aproximativ jumătate din locurile
de muncă disponibile.
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Tabel 11. Evoluția numărului de salariați la Arctic SA în perioada 2008-2010
Anul
2008
2009
2010
2011
2012

Total salariați în Găești
5.089
4.968
4.474
4.913
5.106

Din care la Arctic SA
38,8%
42,5%
51,8%
51,5%
48,1%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița - Fișa localității Găești și www.listafirme.ro (2012)

A doua ramură economică ca importanță a orașului este comerțul, oferind un loc de muncă
pentru o pondere de 10-12% din forța de muncă în intervalul 2008-2012, iar pe locurile 3 și
4 se situează sistemul de învățământ și cel sanitar angajând 7-8% și respectiv 6-8% din forța
de muncă locală. În aceste din urmă două domenii, cei mai mulți angajați sunt în sectorul
public, doar aproximativ 3% din personalul din învățământ și aproximativ 6,5% din personalul
sanitar activând în domeniul privat.
Tabel 12. Populația ocupată pe activități, în perioada 2008-2012
Domeniu
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie

2008
170
2.958

Număr mediu de salariați
2009 2010 2011 2012
176
158
130
157
2.704 2.322 2.941 3.057

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare

54
2.627

35
2.416

30
2.050

23
2.747

41
2.855

123

107

107

76

71

154

146

135

95

90

Construcții
Comerț cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și telecomunicații
Intermedieri financiare și asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, științifice și tehnice
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
Administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul
public
Învățământ
Sănătate și asistență socială
Activități de spectacole, culturale și recreative
Alte activități ale economiei naționale
Total

84

66

58

18

24

585

592

512

542

488

162
78
15
63
12
24
123

110
69
12
52
14
36
165

115
75
12
49
14
36
165

151
60
1
52
9
8
110

272
9
20
49
19
32
85

145

161

159

135

138

393
216
27
34
5.089

393
354
22
42
4.968

390
355
22
32
4.474

367
336
16
37
4.913

368
321
21
46
5.106

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița - Fișa localității Găești
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2.2.2. Şomajul
Din datele furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
Dâmbovița, în anul 2009 se înregistrează o creștere cu 84% a ponderii numărului de șomeri
înregistrați în populația stabilă a orașului Găești, creștere semnificativă comparativ cu
perioada 2007-2008. Începând cu anul 2010 se înregistrează o descreștere a acestei ponderi,
apropiindu-se în 2012 de nivelul aferente perioadei 2007-2008.
Tabel 13. Șomajul la nivelul orașului Găești
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nr. șomeri
înregistrați
175
177
327
290
217
206

Ponderea șomerilor înregistrați în
populația stabilă (18-62 ani)
1,66 %
1,67 %
3,09 %
2,78 %
2,08 %
1,98 %

Sursa: AJOFM Dâmbovița

Creșterea numărului de șomeri s-a suprapus cu perioada crizei economice și financiare,
perioadă în care numeroase societăți au făcut disponibilizări de personal; în anul 2012 se
observă faptul că populația feminină a fost mai afectată, reprezentând 56,8% din totalul
șomerilor. Într-o măsură mult mai mică, dotarea societăților cu utilaje și echipamente din
noua generație poate contribui la scăderea numărului de angajați ca urmare a automatizării
proceselor producție.
Figură 6. Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul anului, în funcție de sex,în perioada
2010-2012

43,2%

2012

56,8%

2011

55,3%

44,7%

2010

55,9%

44,1%

Bărbați
Femei

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de
Direcția Județeană de Statistică a județului Dâmbovița - Fișa localității Găești
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2.3. Analiza SWOT a demografiei
Puncte tari

Puncte slabe

 Populația tânără depășește numeric  Populaţia adultă, în vârstă de muncă, este
populația în vârstă
îmbătrânită, iar vârsta medie a populației
 Raportul de dependență demografică a
a crescut în perioada 2002-2011 cu 4,62
tinerilor a scăzut în intervalul 2002-2011
ani
 Ponderea șomerilor înregistrați în  Spor natural negativ cauzat atât de
populația stabilă s-a păstrat relativ
scădere natalității cât și de creșterea
stabilă în perioada 2011-2012
mortalității
 Resurse umane calificate pentru  Dependența orașului de un angajator
industria prelucrătoare
principal care oferă locuri de muncă
 Rol coordonator în teritoriu asupra 13
pentru aproximativ 50% din populație
comune, influențându-le și asigurând
servicii de nivel teritorial
Oportunităţi

Ameninţări

 Dezvoltarea
unor
sectoare
ale  Ritmul de scădere a populației crește de la
economiei
(comerț,
învățământ,
an la an, iar generațiile tinere sunt din ce
sănătate), înregistrându-se o creștere a
în ce mai puțin numeroase comparativ cu
numărului mediu de salariați în aceste
cele adulte și vârstnice
domenii
 Creșterea semnificativă
a ponderii
 Principalul centru economic în zona de
femeilor în totalul șomerilor (27% în
sud – vest a județului contribuind
perioada 2011-2012)
semnificativ la industria din județ

Concluzii capitol 2. Demografie
Principalii indicatori demografici ai orașului scot în evidență probleme importante legate
atât de scăderea efectivului populației, cât și de îmbătrânirea demografică.
Dacă scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe
vârste este îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa
muncii.
Forța de muncă a orașului este ocupată în special în industria prelucrătoare, fiind
calificată, dar în mare măsură dependentă de un singur angajator (Arctic SA)
Rata șomajului s-a menținut relativ stabilă în perioada 2011-2012, înregistrând chiar o
ușoară scădere, însă se observă o creștere a numărului de șomeri din rândul femeilor.
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3. Activităţi economice
3.1. Investiţii existente
Orașul Găești reprezintă un important punct de concentrare industrială din Regiunea Sud,
având o dezvoltare economică complexă și o infrastructură bună pentru atragerea de investiții
în industrie, servicii si comerţ.
Un aspect important care a permis dezvoltarea oraşului din punct de vedere economic a fost
reprezentat de facilitățile oferite investitorilor, respectiv accesul la terenuri și utilități ceea ce
a încurajat investițiile în zonă.
În ultimii 5 ani au fost realizate o serie de proiecte de investiții importante atât pentru
infrastructura publică a oraşului Găeşti cât şi proiecte de investiţii destinate mediului privat,
printre care:

Tabel 14. Principalele investiții realizate în domeniul public în orașul Găești:
Nr.
Crt.

Denumirea
proiectului

Principalii
indicatori

Stadiu

Lucrări proiectate:

Proiect depus în vederea accesării
de fonduri nerambursabile la ADR
Sud Muntenia (proiectul a fost
eligibil, dar trecut pe lista de
aşteptare).
În anul 2011 s-au executat cu
fonduri de la Inspectorat lucrările:
- înlocuire tâmplarie interioară şi
Valoare totală proiect:
exterioară;
7.824.420,39
lei,
din
care - înlocuire învelitoare;
6.447.420,49
lei
asistentă - zugrăveli exterioare.
financiară
nerambursabilă
(diferenţa reprezintă TVA care se
recuperează
la
cheltuieli
neeligibile şi contribuţie proprie).
Lucrări proiectate:
Proiect depus în vederea accesării
-Reabilitare clădire ambulatoriu
de fonduri nerambursabile la ADR
- Dotări
Sud-Muntenia.
S-a demarat procedura de
Valoare totală proiect:
revizuire a SF-ului în urma
3.080.976,00
lei
din
care procedurii de achizitii.
2.436.840,80
lei
asistenţă S-au contractat o parte din
financiară
nerambursabilă lucrările prevăzute în proiect şi

-Reabilitare clădire existentă
-Desfiinţare clădire laboratoare şi
executare constructie nouă cu
funcţiune
Sală
de
Sport,
şi
laboratoare, grupuri sanitare.
- Dotări

1.

Reabilitare,
modernizare
echiparea
infrastructurii
educaţionale
–
Colegiul
Naţional
Vladimir
Streinu,
Găesti.

2.

Reabilitarea,
modernizare
şi
echiparea
infrastructurii
de
sănătate
–
Ambulatoriu Spital
oraş Găeşti.
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Nr.
Crt.

3.

Denumirea
proiectului

Principalii
Stadiu
indicatori
(diferenţa reprezintă TVA care se anume:
înlocuire
tâmplărie
recuperează, cheltuieli neeligbile interioară şi exterioară, reparatii
şi contribuţie proprie).
la şarpantă, înlocuire învelitoare,
executare termosistem.
Lucrări proiectate:
Studiu depus la MDRT în vederea
Lungime
totală
de
străzi finanţării
prin
Programul
modernizate: 4.267 ml.
“Reabilitare şi modernizare –
Străzi modernizate: Abatorului, 10.000 km drumuri de interes
Fundatura Alexandrescu, Petre judeţean şi local. (proiect în
Bănescu, George Coşbuc, Mihai aşteptare).
Modernizare străzi
Eminescu,
Potopului,
Aleea
în oraşul Găeşti.
Potopului, Fundatura Ac. Şerban,
Cioculescu, Viorele, Argeşului,
Libertaţii, Dumbravei.

Valoare totală proiect:
2.214.106 lei.

Lucrări proiectate:
Compartimentări

4.

Proiect tehnic
interioare,

Reabilitare
realizare grup sanitar în fiecare
modernizare
salon, refacere instalatii.
Grupuri
sanitare
Spital oraş Găeşti.
Valoare totală proiect:
1.172.922 lei (Buget local)

Lucrări proiectate:

parc

Studiu depus la Agenţia Fondului
Amenajare
peisagistică
parc de Mediu pentru finanţare prin
central, mobilier urban.
“Programul
naţional
de
îmbunătăţire a calităţii mediului
Valoare totală proiect:
prin realizarea de spaţii verzi în
500.000 lei, din care:
localităţi”. (Proiect respins).
-400.000 lei asistenţă financiară
nerambursabilă
- 100.000 lei contribuţie proprie
Lucrări proiectate:
Studiu depus la ANL în vederea
Construire 5 blocuri cu 12 finantării (Proiect în aşteptare).
apartamente fiecare în Str. Fdt. 1
Decembrie

5.

Amenajare
central

6.

Blocuri locuințe – 60
unitaţi
locative
destinate închirierii
prin ANL – Etapa a
II - A
Valoare totală proiect:
3.089.330,38 lei.

7.

Blocuri locuințe – 60 Lucrări proiectate:
unităţi
locative

Studiu depus la ANL în vederea
finanţării (Proiect în aşteptare).
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Nr.
Crt.

Denumirea
proiectului

Principalii
indicatori
destinate închirierii Construire 5 blocuri cu 12
prin ANL – Etapa a apartamente fiecare în Str. 1
II - B
Decembrie

Stadiu

Valoare totală proiect:
3.084.476,55 lei.

Lucrări proiectate:
8.

Proiect tehnic

Refacere pod peste Refacere pod şi rampe de acces
pâraul Cobiuţa la
Arsuri
Valoare totală proiect:
384.476,55 lei (Buget local)

Lucrări proiectate:
9.

10.

11.

Reabilitare
oraş Găeşti

străzi

Reabilitare străzi asfaltate

Proiect
depus
OG.28/2013

şi

finanţat

Valoare totală proiect:

8.400.000,00 lei
Beneficiar – Consiliul Local al
Programul Operaţional Sectorial
Orasului Găeşti
Dezvoltarea Resurselor Umane –
Un loc de muncă
Axa 5 – Promovarea măsurilor
Valoare totală proiect:
pentru fiecare.
active de ocupare.
2.039.166,01 lei, din care buget
Stadiu proiect – în implementare
eligibil 1.963.685,01 lei

Eficientizarea
organizatională a
Consiliului Local al
Oraşului Găeşti prin
instruire, gestiunea
portofoliilor
personalului
şi
schimb de bune
practici
de
conducere

Programul
Operaţional
Beneficiar – Consiliul Local al Dezvoltarea
Capacităţii
Oraşului Găeşti.
Administrative – Axa 1 Îmbunataţiri de structură şi
Valoare totală proiect:
proces
ale
managementului
464.039,00 lei
ciclului de politici publice.
Stadiu proiect – finalizat.

Sursa: Primăria Oraşului Găeşti și http://www.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate

Tabel 15. Principalele investiții realizate în domeniul privat în orașul Găești
Nr. Denumirea
Crt. proiectului
1.

Beneficiar

Program
Operational

Stadiu
proiect

Dezvoltarea sectorului
Finalizat
productiv
al
S.C. SC EMILCRIST Programul
Operaţional
EMILCRIST COM S.R.L COM SRL
Regional – DMI 4.3. Sprijinirea
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Nr. Denumirea
Crt. proiectului

prin achiziţionarea de
utilaje performante

Program
Operational
dezvoltării
microîntreprinderilor

2.

Creşterea
competitivității la SC
TEHNINVEST
TEHNINVEST SRL prin
SRL
achiziţionarea de utilaje
performante

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
În
Competitivităţii Economice –
implementare
Axa I: Un sistem inovativ şi
eco-eficient de producţie

3.

Achiziţii de utilaje pentru
modernizarea capacităţii TRICO
de producţie a SC Trico SRL
Point SRL

4.

Inhibitori de crustă şi
coroziune-soluţia
EDICHIM SRL
perfectă
împotriva
duritătii apei de răcire

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
În
Competitivităţii Economice –
implementare
Axa I: Un sistem inovativ şi
eco-eficient de producţie

5.

Achiziţionare
utilaje
moderne
pentru AURORA&CO
extracţia pietrişului şi a SRL
nisipului.

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
În
Competitivităţii Economice –
implementare
Axa I: Un sistem inovativ şi
eco-eficient de producţie

Competitivitate crescută
prin retehnologizare la AGREWEST SRL
SC AGREWEST SRL

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
În
Competitivităţii Economice –
implementare
Axa I: Un sistem inovativ şi
eco-eficient de producţie

6.

Beneficiar

Stadiu
proiect

Programul
Operaţional
Sectorial
Creşterea
POINT
În
Competitivităţii Economice –
implementare
Axa I: Un sistem inovativ şi
eco-eficient de producţie

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate

În ceea ce privește investiţiile străine, acestea trebuie abordate în strânsă legătură cu
creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât ele au constituit şi constituie un factor hotărâtor
al dezvoltării economico-sociale prin volumul, structura şi calitatea lor.
De aceea, investiţiile străine se regăsesc în valori diferite, în toate ţările lumii, cu motivaţii
diferite de la o ţară la alta. Un rol deosebit îl au în ţările în curs de dezvoltare, slab dezvoltate
şi în cele aflate în tranziţie la economia de piaţă. În nicio ţară aflată în tranziţie finanţarea
creşterii economice şi restructurarea nu se pot face numai din surse interne. Astfel că

28

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

insuficienţa capitalului autohton, precum şi globalizarea economică au făcut din investiţiile
străine directe sursa cea mai accesibilă şi indicată de finanţare, de accelerare a procesului de
privatizare şi un mijloc de susţinere a creşterii economice.
Conform datelor prezentate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa, în
perioada 2007-2012 au fost înmatriculate cca. 20 societăți cu participare străină, cele mai
importante ca număr şi capital social provenind din următoarele ţări: Turcia, Italia, China,
Moldova, Spania.
În prezent, pe teritoriul oraşului Găeşti îşi desfăşoară activitatea un număr de 38 de agenţi
economici cu participare străină, cei mai importanţi ca număr şi capital social provenind din
următoarele ţări:

Tabel 16. Țara de proveniență a investitorilor străini din orașul Găești

Nr. crt. Tara
1.
2.
3.

Olanda
Italia
Turcia

Nr. Investitori
3
15
10

Aport strain
la capital (lei)
46.448.298,50
1.108.700,00
352.179,00

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa, date: noiembrie 2013

Tabel 17. Domeniile de activitate care au atras capital străin în orașul Găești

Nr.
crt.

Nr.
Firme

Aport strain
la capital (lei)

1

6

47.551.338,50

2

2

346.310,00

3

3

10.280,00

4

14

5.320,00

5
6
7
8
9
TOTAL

3
4
2
1
3
38

4.969,00
2.510,00
390,00
200,00
150,00
47.921.467,50

Domeniu
Industria prelucrătoare
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor,
activitatea de decontaminare
Tranzactii imobiliare
Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport si depozitare
Activități profesionale, științifice și tehnice
Hoteluri si restaurante
Construcții
Agricultura, silvicultura si pescuit

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa, date: noiembrie 2013

În orașul Găești își desfășoară activitatea societatea Arctic SA, lider detașat pe piața națională
de electrocasnice cu o cotă de piață de circa 35%. SC Arctic SA a finalizat în a doua jumătate
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a anului 2013 o nouă linie de producţie, investiţia ridicându-se la suma de 30 de milioane de
euro, devenind astfel cea mai mare fabrică de producţie de frigidere din Europa, având o
capacitate anuală de 2,5 milioane de unităţi. Prin realizarea noii investiţii societatea a creat
500 de noi locuri de muncă, plus alte 500 pe orizontală.
De la preluarea Arctic SA de către Arcelik în anul 2002, capacitatea de producţie a Arctic SA
a crescut de la 300.000 de unităti la 2,5 milioane de unităti pe an. Veniturile din vânzări au
crescut şi ele de cinci ori ajungând la 272 de milioane de euro. De asemenea, veniturile din
exporturi au crescut foarte mult. Începând cu anul 2002, SC Arctic SA a contribuit cu 98 de
milioane de euro impozit la bugetul de stat.
Conform datelor prezentate de Camera de Comerţ, Industrie si Agricultură Dâmboviţa, SC
Arctic SA se situează în topul exportatorilor din județul Dâmboviţa, alături de: Cos Târgoviște
SA, Cromsteel Industries SA, Elsid SA, Avicola Crevedia SA, Erdemir România SRL, Sun Garden
Management SCS, Nimet SRL, Nubiola România SRL, Upet SA.

Figură 7: Topul firmelor exportatoare, după cifra de afaceri, din judeţul Dâmboviţa

8. Nubiola Romania SRL Doiceşti

66.911.874

7. Upet SA Tg.

71.309.757

6. Nimet SRL Lazuri

115.165.275

5. Erdemir Romania SRLTg.

240.050.400

4. SC Cromsteel Industries SATg.

261.673.483

3. Elsid SA Titu

335.266.097

2. Avicola Crevedia SA

383.517.342

1. SC Arctic SA Găeşti

1.372.278.937
0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Dâmboviţa și celor disponibile pe www.listafirme.ro-2012

Activitatea întreprinderilor mari
Categoria întreprinderilor mari este formată din acele întreprinderi care au peste 250 de
angajați și/sau cifra de afaceri de peste 50 milioane euro, iar activele totale sunt în valoare de
peste 43 milioane euro.
Datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa (2013) relevă faptul
că la nivelul oraşului Găeşti, numărul întreprinderilor mari a fost menţinut constant, respectiv
o singură întreprindere mare care activează în domeniul „Industriei prelucrătoare”. Această
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întreprindere este reprezentată de societatea Arctic SA având ca domeniu principal de
activitate Fabricarea de aparate electrocasnice - cod CAEN 2751.
SC Arctic SA a realizat în anul 2011 o cifră de afaceri de 1.073 milioane lei, antrenând un
număr de peste 2.532 salariaţi. În anul 2012 a fost înregistrată o cifră de afaceri peste 1.372
milioane lei şi un număr de 2.457 salariaţi, societatea asigurând peste jumătate din locurile
de muncă din localitate, încadrand oraşul Găeşti în categoria zonelor monoindustriale din
judeţul Dâmboviţa.
Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care
angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la
50 de milioane de euro şi / sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro14.
Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economia naţională. Ele
reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă. Totuşi,
ele sunt adeseori confruntate cu imperfecţiunile pieţei. IMM-urile au de multe ori dificultăţi în
obţinerea de capital sau credite, mai ales în faza de start-up. Resursele lor limitate pot de
asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau inovare.
De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din priorităţile Comisiei Europene pentru
creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi coeziune socială şi economică.
În oraşul Găești, IMM-urile constituie un sector deosebit de important, cu un rol decisiv din
punct de vedere economic, deşi se confruntă şi ele cu numeroase probleme, sunt într-o
continuă căutare de soluţii pentru creşterea competitivităţii şi crearea unui mediu propice de
afaceri, financiar, juridic, instituţional, economic, tehnic, educaţional, etc.

Tabel 18. Întreprinderile Micro, Mici şi Mijlocii active, după mărime, în oraşul Găeşti, în
intervalul 2009-2012

IMM-uri active, din care:
Micro (0-9 salariaţi)
Mici (10 - 49 salariaţi)
Mijlocii (50-249 salariaţi)

U.M.
nr.
nr.
nr.
nr.

Anul
2009
422,00
389,00
27,00
6,00

Anul
2010
378,00
350,00
24,00
4,00

Anul
2011
356,00
323,00
26,00
7,00

Anul
2012
374,00
340,00
27,00
7,00

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Dâmboviţa,date la 31.12.2012

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, numărul microîntreprinderilor (0-9 salariaţi)
a avut o evoluţie descendentă din anul 2009 până la nivelul anului 2012, pe fondul crizei
economice mondiale, care a influenţat toate sectoarele economice.

14

Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE
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Întreprinderile mici (10-49 salariaţi) au înregistrat o uşoară scădere în perioada 2010 – 2011,
ajungând în anul 2012 la acelaşi nivel cu anul 2009, respectiv 27 de societăți.
Numărul întreprinderilor mijlocii (50-249 salariaţi) a înregistrat o creştere în perioada 20112012 (7 întreprinderi mijlocii) faţă de anul 2010 (4 întreprinderi mijlocii).
La nivelul oraşului Găești, sectoarele de activitate cele mai semnificative, din punct de vedere
al cifrei de afaceri realizate în cursul anului 2012 de către persoanele juridice înregistrate la
Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovita, au fost:


„Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor”, cu o
pondere de 13,60% (161 societăţi comerciale cu acest domeniu de activitate);



„Transport şi depozitare”, cu o pondere de 1% (42 societăţi comerciale cu acest
domeniu de activitate);



„Industria prelucrătoare”, cu o pondere de circa 82,40% din totalul veniturilor obţinute
de societăţile comerciale (36 societăţi comerciale cu acest domeniu de activitate);

După cum se poate observa, numărul cel mai ridicat de IMM-uri este reprezentat de acele
întreprinderi active în „Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și
motocicletelor” deși evoluția acestuia în anul 2012 este în scădere față de anul 2009 (de la
191 întreprinderi în 2009 la 161 întreprinderi în 2012).
Pe locul 2 se află IMM-urile active în domeniul „Transport şi depozitare”, urmate de IMM-urile
active în „Industria prelucrătoare”, „Construcţii” şi “Activități profesionale, științifice și
tehnice”.
O pondere semnificativă în totalul veniturilor o au şi persoanele fizice autorizate sau profesiile
liberale. În prezent, în oraşul Găeşti15 există 404 comercianţi persoane fizice repartizati astfel:
 Persoane Fizice Autorizate (PFA): 111
 Întreprinderi Individuale (II): 156
 Întreprinderi Familiale (IF): 137
Firmele cu cele mai semnificative cifre de afaceri au desfăşurat activităţi în domeniul fabricării
de echipamente electrice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii, comerţ şi transport şi depozitare.
Conform datelor înregistrate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa la nivelul
anului 2012 îşi desfăşurau activitatea două firme cu capital de stat:


15

IGO SA Găesti al cărei domeniu principal de activitate este „Colectarea deşeurilor
nepericuloase” - cod CAEN 3811. Acţiunile societăţii în număr total de 160.000 sunt
deţinute de persoane fizice, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%.
Cifra de afaceri înregistrată de IGO SA la nivelul anului 2012 a fost de 3.380.145 lei şi
un profit net de 459.676 lei.

Sursă: Primăria Găești 2015
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S.C. Compania de Apă Târgoviste Dâmboviţa S.A. al cărei domeniu principal de
activitate este „Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducţiunea şi tratarea apei”
– cod CAEN 4100.



În ceea ce priveşte firmele suspendate, radiate sau intrate în faliment în perioada 2007 –
2012, situaţia se prezintă astfel:

Figură 8. Evoluţia firmele suspendate/radiate/în faliment în perioada 2007-2012

Firme dizolvate/radiate sau în faliment în perioada 2007 - 2012
140
120
100
80
60
40
20
0

PFA, II, IF radiate
Dizolvari persoane juridice
Falimente persoane
juridice
Radieri persoane juridice

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Dâmboviţa, date la 31.12.2012

În perioada 2007-2012, în oraşul Găeşti, au fost radiate 200 de persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, ponderea cea mai mare înregistrandu-se în
rândul firmelor care desfăşurau activităti de „Comerţ cu ridicata și cu amănuntul” (117
înregistrări). În această perioadă au fost înregistrate 88 de dizolvări, 109 firme din această
categorie au intrat în faliment.
Numărul persoanelor juridice (SRL-uri, alte tipuri de societăţi) care au fost dizolvate,
suspendate sau radiate este de 145, ponderea cea mai mare înregistrându-se în rândul
firmelor care desfăşurau activități de „Comerţ cu ridicata și cu amănuntul” (68 înregistrări).
Această situaţie a fost determinată de criza economică mondială, care a influenţat toate
sectoarele economice.
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3.2. Industrie și servicii
Ramurile industriale reprezentative din oraşul Găeşti sunt:
“Industria prelucrătoare” - este reprezentată de societăţile comerciale care produc
aparate electrocasnice, construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice,
rezervoare, cisterne şi containere metalice, încălțăminte şi îmbrăcăminte etc. În acest
domeniu îşi desfășoară activitatea 36 de societăti care au înregistrat la 31.12.2012 o cifră de
afaceri de 1.492.956.509 lei cu 3.113 angajaţi.
Cifra de afaceri totală înregistrată la nivelul oraşului Găeşti în anul 2012 a fost de 1.811
milioane lei preţuri curente. Sectorul de prelucrare deţine o pondere de 82,40% din total cifrei
de afaceri.

Tabel 19. Top 10 firme din „Industria prelucrătoare” din oraşul Găeşti, în anul 2012
Nr.
crt.

Denumire firmă

Cod
CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifra de
afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

1

ARCTIC SA

2751

2.457

1.372.278.937

92.225.679

2

UTCHIM STEEL SRL

2511

63

40.608.272

396.322

3

MECANPETROL SRL

2529

204

31.049.064

2.492.205

4

EMA SRL

1071

73

21.449.661

1.305.455

5

ADA METAL INTERNATIONAL

3832

33

7.223.457

182.812

6

AGREWEST SRL

0812

20

7.028.658

1.425.220

7

TRICO POINT SRL

1439

166

6.931.019

769.806

8

TEHNINVEST SRL

3109

19

5.874.716

36.503

9

SIMET PROD SRL

1071

27

4.739.923

102.385

10

AURORA AGREGATE SRL

0812

17

4.480.036

-193.506

Sursa: www.listafirme.ro,

A doua ramură reprezentativă pentru economia oraşului Găeşti este reprezentată de
“Comerț”. În acest sector îşi desfășoară activitatea 161 de societăti care au înregistrat la
31.12.2012 o cifră de afaceri de 246.363.840 lei cu 685 angajaţi. Acest sector deţine o
pondere de 13,60% din totalul cifrei de afaceri a oraşului Găeşti.
Tabel 20. Top 10 firme care desfăşoară activitatea de „Comerț”
în oraşul Găeşti - anul 2012
Nr. crt.

1
2
3

Denumire firmă

Cod CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifră de afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

ELECTROUNIVERS SRL

4711

48

97.799.542

2.105.391

ENESCU SRL

4711

111

42.296.152

1.732.741

RICU PRODCOM SRL

4690

43

13.826.574

-306.296
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Cod CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifră de afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

CERESEM MARICOS

4621

???

9.206.808

6.888

MASTERMOB ART SRL

4647

17

8.530.014

5.312

MARPROD SRL

4751

68

6.750.707

-271.927

E.L ENESCU COMPANY SRL

4711

6

6.179.524

215.511

CARMAND COM SRL

4711

15

4.822.702

40.724

FARMACIA SĂNĂTATEA SRL

4773

10

4.390.922

161.794

4711

30

4.229.181

-418.317

Nr. crt.

4
5
6
7
8
9
10

Denumire firmă

VARUNA SRL

Sursa: www.listafirme.ro

Domeniul “Transport şi depozitare” deţine o pondere de 1% din totalul cifrei de afaceri a
oraşului Găeşti. În acest sector îşi desfăşoară activitatea 42 de societăţi care au înregistrat la
31.12.2012 o cifră de afaceri de 18.065.452 lei cu 228 angajaţi.
Tabel 21. Top 10 firme care desfășoară activitatea în domeniul „Transport şi depozitare”
în oraşul Găeşti -anul 2012
Cod CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifră de afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

RĂCORITOARE SRL

4941

11

3.182.189

167.497

AURORA & CO SRL

4931

28

2.498.021

20.820

ARGEMIX IMPEX SRL

4941

7

1.099.845

35.362

EUROROAD SRL

4941

5

854.923

-13.494

PETRUT SI DANUT SRL

4941

4

718.711

137

BOG TRANS SRL

4941

1

582.499

3.494

GERO PET TRANS SRL

4941

1

472.685

5.054

EDU FOR TRUCKS SRL

4941

2

413.292

-117.841

BIGI INVEST SRL

4941

4

389.299

6.939

272.839

974

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire firmă

STEFI CRIS TRANS SRL

4941

Sursa: www.listafirme.ro

Domeniul “Servicii” deţine o pondere de peste 1% din totalul cifrei de afaceri a oraşului
Găeşti.
Tabel 22. Top 10 firme care desfășoară activitatea în domeniul „Servicii”
în oraşul Găeşti – anul 2012
Nr.
crt.

1
2
3

Cod CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifră de afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

RODIV SRL

5610

37

6.974.195

-375.457

SCUTER PROF SRL

4520

0

2.019.199

11.724

STONE SRL

7732

9

1.155.626

93.040

Denumire firmă
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Nr.
crt.

4
5
6
7
8
9
10

Cod CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifră de afaceri
(lei)

Profit net
(lei)

REAL MIDAS 2010 IFN SRL

6492

3

630.206

74.112

HOROSCOP IMOB SA

6820

6

563.337

2.082.606

MC SOFTWARE DEVELOPMENT SRL

6201

2

506.613

9.458

PROF CONSULT SRL

6920

5

432.113

5.250

SICAB NET SRL

9511

6

422.012

-5.075

CRISGAB SRL

5610

10

379.599

-53.681

7022

2

375.368

138.876

Denumire firmă

AG STANDARD TOTAL SRL

Sursa: www.listafirme.ro

Domeniul “Agricultură, silvicultură şi pescuit” deţine o pondere de 0,42% din totalul
cifrei de afaceri a oraşului Găeşti. În acest sector îşi desfășoară activitatea 11 societăţi care
au înregistrat la 31.12.2012 o cifră de afaceri de 7.650.962 lei cu 36 angajaţi.

3.3. Agricultură
Comparativ cu resursele subsolului de care dispune judeţul şi mediul urban al judeţului
Dâmboviţa, oraşul Găeşti se prezintă astfel:


Terenurile agricole reprezintă 0,71% din patrimoniul judeţului şi 15,4% din resursa
agricolă de care dispun toate oraşele judeţului;



Din categoria terenurilor agricole de care dispune oraşul Găeşti, ponderea cea mai
importantă o deţine terenul arabil, adică o proporţie de cca. 75% din totalul suprafeţei
cuprinse în teritoriul administrativ;

Tabel 23. Evoluția fondului funciar a oraşului Găeşti după modul de folosinţă în perioada
2007 - 2012
Suprafaţa agricolă pe categorii de folosinţă
(ha)

Arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii şi
pepiniere
viticole

Livezi şi
pepiniere
pomicole

Păduri şi
alte
terenuri
cu
vegetaţie
forestieră

1.778

1.619

152

-

3

4

-

-

-

2.297

1.778

1.619

152

-

3

4

-

-

-

2009

2.297

1.778

1.619

152

-

3

4

-

-

-

2010
2011

2.297

1.778

1.621

150

-

3

4

30

53

436

2.297

1.778

1.621

150

-

3

4

30

53

436

2012

2.297

1.778

1.621

150

-

3

4

30

53

436

Suprafaţa
Totală
(ha)

Suprafaţa
agricolă
(ha)

2007

2.297

2008

Anul

Ape
şi
bălţi
(ha)

Alte
suprafeţe
(ha)

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița – Fişa localitaţii Găeşti
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În prezent suprafața agricolă16 este de 1.722,73 ha din care 1.363,20 ha extravilan și 359,53
ha intravilan.
3.3.1. Exploatări agricole organizate
Suprafaţa totală a oraşului Găeşti este de 2.297 ha, din care suprafaţa agricolă 1.722,73 ha.
Producţia agricolă este reprezentată echilibrat pe cele două componente: cultura vegetală şi
creşterea animalelor.
Din suprafaţa totală a oraşului, terenul agricol reprezintă 75%, iar pădurile şi terenurile cu
vegetaţie forestieră 1,31%.
În domeniul vegetal, ponderea cea mai mare o deţine cultura cerealelor (80%): porumb
(40%), grâu (30%), legume (10%), diferenţa de 20% fiind deţinută de alte culturi (seminţe
oleaginoase, etc.).
În ceea ce priveşte numărul de ferme vegetale şi animale, la nivelul oraşului Găeşti predomin ă
fermele agricole de subzistenţă care produc produse agricole (vegetale şi animale) pentru
consumul propriu sau pentru vânzarea produselor agricole (lapte, legume, cereale, fructe) pe
pieţele din oraș. Predomină lucrătorii pe cont propriu în agricultură care deţin certificat de
producător.
Gradul de asociere al fermierilor (atât la nivel local cât şi la nivel județean) este redus, forme
de asociere înregistrându-se doar izolat. Menţionăm totuşi principalele asociaţii din județul
Dâmboviţa, din care fac parte şi fermieri din oraşul Găeşti:
 Asociaţia Agricolă “Spicul (Şelaru)” care administrează o suprafaţă de 29,67 ha;
 Asociaţia Agricolă Aurora “Corbii Mari” care administrează o suprafaţă de 110,85 ha;
 Asociaţia producătorilor agricoli “Valea Florilor” care administrează o suprafaţă de 48,54
ha;
 Asociaţia Producătorilor și Agricultorilor “Fructul de Pietrari” care administrează o suprafaţă
de 27,02 ha;
 Asociaţia “Comeasca” care administrează o suprafaţă de 240 ha;
 Asociaţia “Muscelul” care administrează o suprafaţă de 76,77 ha.
În cazul marilor fermieri din oraşul Găești, ferma are o suprafaţă medie de cca. 50 ha,
ponderea acestora fiind de 5% din totalul fermelor înregistrate la centrul local APIA Găeşti.
Fermele medii au o suprafată de cca. 5-10 ha şi deţin o pondere de 15%, în timp ce fermele
mici, cu suprafeţe medii de cca. 1- 5 ha deţin ponderea cea mai mare, respectiv 80% din
totalul fermelor înregistrate la APIA. Conform datelor prezentate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului Dâmboviţa la 31.12 2012, în oraşul Găeşti existau 6 societăți al cărui
domeniu principal de activitate este diviziunea CAEN rev.2 – 01 „Agricultură, vânătoare şi
servicii anexe”.
16

Sursa: Memoriu General (intermediar) PUG – ianuarie 2015
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Ponderea persoanelor juridice (societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate) înregistrate
la APIA Găeşti din totalul cererilor înregistrate pentru acordarea subvenţiilor este de 5%,
diferenţa fiind reprezentată de persoane fizice.
Tabel 24. Top 3 firme din oraşul Găeşti după cifra de afaceri – domeniul principal de
activitate „Agricultură, vânătoare şi servicii anexe”, în anul 2012
Nr.
crt.

1
2
3

Cod
CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifra de
afaceri
(lei)

Profit
net
(lei)

VITPREST SRL

0111

6

953.168

356.637

TREVSILVA SRL

0150

1

116.473

3.293

FOFO SRL

0161

1

113.684

0

Denumire firmă

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului Dâmboviţa, date la 31.12.2012

În ceea ce priveşte numărul de fermieri înregistrați ca producători de produse ecologice, pe
teritoriul oraşului Găeşti a fost înregistrat un singur producător, societatea ”Helyantys SRL”,
care deține o exploataţie agricolă în suprafaţa de 1,5 ha pentru obţinerea de ceaiuri şi plante
medicinale.

3.3.2. Silvicultură şi vânătoare
Suprafaţa non-agricolă a oraşului Găeşti se ridică la un total de 574,27 ha, din care:




30 ha reprezintă păduri şi alte terenuri forestiere;
53 ha terenuri cu ape şi ape cu stuf;
491,27 ha curţi construcţii, căi de comunicații etc.

Fondul forestier ocupă 1,02% din suprafaţa oraşului. Aceasta face ca silvicultura să reprezinte
o ramură economică importantă, ca şi industria de prelucrare a lemnului.
Conform datelor prezentate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dâmboviţa la 31.12
2012, în oraşul Gaeşti existau 5 societăţi al cărui domeniu principal de activitate este
diviziunea CAEN rev.2 – 02 „Silvicultura și exploatare forestieră”.
Tabel 25. Top 3 firme din oraşul Găeşti după cifra de afaceri – domeniul principal de
activitate „Silvicultură şi exploatare forestieră”, în anul 2012
Nr.
crt.

Denumire firmă

Cod
CAEN

Salariați
(nr. pers)

Cifra de
afaceri
(lei)

Profit
net
(lei)

1
COMPREST SILVA SRL
0210
22
3.998.551
492.259
2
HELYANTIS
0230
2
1.070.951
3.436
3
ARTSCAPE SRL
0220
2
1.053.938
221.732
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Dâmboviţa, date la 31.12.2012
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3.4. Turism
Oraşul Găeşti este un oraş cu funcţie predominant industrială şi agricolă, în zonă nefiind
peisaje naturale spectaculoase, rezervaţii naturale, resurse balneare, etc.
Potenţialul turistic al oraşului Găeşti este constituit de cele două parcuri naturale şi de clădiri
incluse pe lista monumentelor istorice (LMI), aprobată de Direcţia Monumentelor Istorice în
anul 1992.
Pe teritoriul oraşului Găeşti se remarcă o serie de monumente istorice, biserici și mănăstiri,
case memoriale care constituie patrimoniul cultural de mare valoare și importanță națională.
Biserici și Mănăstiri:


Biserica "Sf. Nicolae” - anul construirii: 1812 (Cult: ortodox) Cod LMI: DB-II-m-B-17493



Biserica “Sf. Ilie” - anul construirii: 1780 (Cult: ortodox)
Cod LMI: DB-II-m-B-17494



Biserica “Sf. Treime” - anul construirii: 1823 (Cult: ortodox)
Cod LMI: DB-II-m-B-17505



Biserica "Intrarea în Biserică - Cioflec”- anul construirii: 1776 (Cult: ortodox)
Cod LMI: DB-II-m-A-17506



Biserica „Eroilor” (Cult: ortodox)

Case memoriale – printre cele mai semnificative pot fi enumerate:


Casa Ciubuc, sec. XX - Cod LMI: DB-II-m-B-17495

Adresa: Str. 13 Decembrie, nr. 8, Găești


Casa Olănescu, sec. XIX (azi Clubul copiilor) - Cod LMI: DB-II-m-B-17500

Adresa: Str. Liniștei nr. 22, Găești (Clubul Copiilor)


Casa cu farmacie, 1901 - Cod LMI: DB-II-m-B-17501

Adresa: Ac. Șerban Cioculescu nr. 2, Găești


Casa oraș, sec XX - Cod LMI: DB-II-m-B-17503

Adresa: Str. Vladimir Streinu nr. 4, Găești


Casa în care a locuit criticul literar Vladimir Streinu

Adresa: Str. Gării 24, Găești
Alte monumente istorice - printre cele mai semnificative pot fi enumerate:


Liceul Tehnologic DR. C. Angelescu (fost Agricol) - Cod LMI: DB-II-m-B-17499

Adresa: Str. Argesului nr. 2, Găești
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Restaurantul "Doi Tei", sec. XX - Cod LMI: DB-II-m-B-17504

Adresa: Str. Vladimir Streinu nr. 8, Găești


Primaria veche începutul sec. XX.

Adresa: Str.13 Decembrie nr. 3, Găești


Fostul conac Grigore Olanescu, sec. XIX - Clubul Arctic

Adresa: Clubul Arctic str. 13 Decembrie nr. 10, Găești


Fostul depozit CAM- începutul sec. XX. - Clădirea Liceului Agricol sec. XX.

Adresa: Str. Argesului nr. 2, Găești
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului Dâmboviţa, oraşul
Găeşti dispunea în anul 2012 de 3 unităţi de primire turistică, din care 1 hotel, 1 motel şi un
hostel. Numărul unităților de cazare a crescut comparativ cu anul 2007 când se înregistrau
două unităţi de cazare turistică.
Tabel 26. Situaţia unităţilor de cazare în perioada 2007-2012 în oraşul Găeşti
Nr.
crt.

Unităţi de cazare (număr)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Hoteluri

1

1

1

2

2

1

2.

Moteluri

1

1

1

1

1

1

3.

Hosteluri

0

0

0

0

0

1

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița – Fişa localităţii Găeşti

Capacitatea de cazare existentă în oraşul Găeşti în anul 2012 a fost de 69 locuri, având o
evoluţie crescătoare în perioada 2007-2012, nivelul locurilor de cazare crescând cu un procent
de 138% în perioada analizată.
Figură 9: Evoluția locurilor de cazare în oraşul Găeşti – perioada: 2007-2012
60
50
40
30
20
10
0
Numar locuri cazare în hoteluri
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Numar locuri cazare în moteluri

20

20

0

18

18

18

Numar locuri cazare în hosteluri

0

0

0

0

0

9

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița – Fişa localităţii Găeşti

40

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

Sosirile turistice înregistrate de unităţile de cazare turistică din oraşul Găeşti în anul 2012 se
cifrează la 2.773, iar numărul înnoptărilor la 4.464, ceea ce înseamnă că durata medie de
şedere a unui turist a fost de 1,6 zile.
Figură 10: Evoluția sosirilor în oraşul Găeşti – perioada: 2007-2012
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița – Fişa localităţii Găeşti

Figură 11: Evoluția înnoptărilor în oraşul Găeşti – perioada: 2007-2012
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului
Dâmbovița – Fişa localităţii Găeşti

Având avantajul situării pe o rută cu multe atracţii turistice majore: la est Târgovişte, în
imediata proximitate comuna Cobia cu mănăstirea din secolul XV şi bisericile de lemn, iar la
vest ansamblul de la Goleşti şi Muzeul Viticulturii, Găeştiul poate deveni un punct de popas
interesant, bazându-se pe valorile rămase din propria istorie.
Astfel, existenţa celor două foste conace boiereşti şi parcurile ce le înconjoară, precum şi a
marilor antrepozite din zona gării, constituie un patrimoniu cu mare potenţial pentru care să
se poată beneficia de accesarea de fonduri europene, în ideea refuncţionalizării şi folosirii ca
centre culturale neconvenţionale sau centre de turism specializat.
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3.5. Analiza SWOT în domeniul activităților economice
Puncte tari

Puncte slabe

 Poziția geografică bună a oraşului a  Taxe mari care împiedică dezvoltarea
determinat dezvoltarea infrastructurii de
mediului de afaceri privat
afaceri
 Insuficienta dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale
şi
a
mijloacelor
 Prezența societăților cu participare
specifice IMM-urilor pentru accesarea
străină, în special în domeniile industriei
pieţelor externe
prelucrătoare și comerţ
 Existenţa liderului pe piața națională si  Activitatea din agricultură are un
caracter preponderent de subzistență
europeană de electrocasnice (frigidere) –
Artic S.A. Găești
 Investiții insuficiente în agricultură și în
valorificarea producției agricole (centre
 Existenţa unor suprafeţe de terenuri
de depozitare, colectare, etc.)
agricole și condiții climatice favorabile
pentru diverse culturi agricole

 Valorificarea deficitară a obiectivelor de
patrimoniu natural şi arhitectural ale
 Forță de muncă calificată, ieftină
zonei și slaba promovare a obiectivelor
 Existenţa
unor
obiective
turistice
turistice existente
atractive: 4 biserici, 6 case memoriale şi
alte clădiri istorice, incluse pe lista  Infrastructură turistică insuficientă
monumentelor istorice.
Oportunităţi

Ameninţări

 Dezvoltarea mediului de afaceri local și a  Migrarea forţei de muncă înalt
turismului prin accesarea programelor cu
calificate;
finanţare nerambursabilă
 Trendul demografic negativ
 Creşterea numărului de investitori ca
urmare a promovării de noi parcuri  Dependența de Artic S.A. Găești a unui
număr mare de salariați
industriale şi infrastructuri de afaceri
 Construirea unor centre expoziționale și  Capacitate limitată de gestionare şi
cofinanţare a fondurilor structurale
logistice pentru pentru promovarea
ofertelor agenţilor economici locali

 Insuficientă experienţă a autorităţilor
locale în a derula proiecte cu surse de
 Dezvoltarea infrastructurii de transport şi
finanțare atrase
tehnico-edilitare
ca
suport
pentru
dezvoltarea turistică
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Concluzii capitol 3. Activităţi economice
Orașul Găești reprezintă un important punct de concentrare industrială din
Regiunea Sud, având o dezvoltare economică complexă și o infrastructură bună
pentru atragerea de investiții în industrie, servicii si comerţ.
Din perspectiva reprezentanţilor comunităţii, printre elementele reprezentative
pentru oraşul Găeşti au fost enumerate poziţia geografică bună a oraşului
(amplasarea la intersecţia a 3 drumuri naţionale şi la cca. 4 km faţă de autostrada
Bucureşti – Piteşti) care a determinat dezvoltarea infrastructurii de afaceri,
prezența societăților cu participare străină, în special în domeniile industriei
prelucrătoare și comerţ, existenţa liderului pe piața națională si europeană de
electrocasnice (frigidere) – Artic S.A. Găești care oferă în prezent peste 3000 locuri
de muncă, existenţa unor suprafeţe de terenuri agricole pretabile la variate culturi
agricole.
În ceea ce priveşte problemele economice ale oraşului Găeşti sunt, de fapt,
problemele mediului de afaceri local şi ale climatului investiţional. Mediul de
afaceri local se confruntă cu o serie de probleme care sunt valabile pentru toată
ţara: sistemul de impozitare care împiedică dezvoltarea mediului de afaceri privat,
creditare redusă şi neavantajoasă, migrarea forţei de muncă înalt calificată. O
parte din investitorii care au dezvoltat afaceri locale au început să se îndrepte
către ţări care le oferă costuri mai ieftine de producţie (impozite, forţă de muncă,
utilităţi etc).
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4. Amenajarea și echiparea teritoriului
4.1. Amenajare teritorială și patrimoniu
Încadrarea în teritoriu a oraşului
Amplasat17 pe o axă de comunicaţie foarte importantă (DN 7 şi magistrala de cale ferată
Bucureşti - Piteşti), la cca. 4 km faţă de autostrada Bucureşti - Piteşti şi în acelaşi timp la
confluenţa a trei drumuri naţionale foarte importante: DN 7, DN 72 şi DN 61, centrul urban
Găeşti, a exercitat şi exercită o puternică influenţă în zona de sud-vest a judeţului Dâmboviţa,
pe următoarele aspecte principale:


asigurarea parţială a forţei de muncă, necesară activităţilor economice ale oraşului;



asigurarea cu produse agricole perisabile a comunităţii urbane;



asigurarea de către oraşul Găeşti a serviciilor cu rol de deservire teritorială;



schimburi economice diverse între zona rurală şi cea urbană;



zone de recreaţie, odihnă şi agrement.

Oraşul Găeşti are în aria sa de influenţă 13 comune cu o populaţie de cca. 60.000 locuitori,
situate în zona de sud - vest a judeţului Dâmboviţa.
În cadrul reţelei de localităţi, orașul Găești este al treilea oraş ca mărime al judeţului
Dâmboviţa.
Oraşul Găeşti se înregistrează în zona agricolă cereale - legumicultură - pomicultură, după
specificul producţiei agricole.

17

Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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Figură 1218: Încadrarea în teritoriul județului Dâmbovița a orașului Găești

18

Sursă: Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General Oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
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Figură 1319: Planul de situație al orașului Găești

19

Sursă: Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General Oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011

46

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

Organizarea spaţiului urban20
Zonele urbane reprezintă imaginea evoluţiei unui oraş sub raportul funcţionalităţii.
Condiţiile adeseori improprii dezvoltării activităţii urbane au influenţat constituirea spaţială
a zonelor funcţionale. În cazul oraşului Găeşti, zonele urbane nu apar omogene ci în cele mai
multe dintre cazuri ele sunt complexe, primind denumirea de la funcţiunea dominantă.

Zona administrativă
În partea centrală a oraşului s-a conturat zona administrativă formată din instituţii de
coordonare politică, administrativă, economică şi culturală: Primăria, Poliţia, Judecătoria,
Forţele de muncă, Poşta, sedii bancare etc. Aproape toate aceste instituţii sunt amplasate în
lungul unei singure străzi principale care traversează oraşul, confundându-se cu şoseaua
naţională Bucureşti-Piteşti.

Zona industrială
Unităţile de producţie şi depozitare sunt grupate favorabil din punct de vedere urbanistic în
două platforme industriale:


Găeşti Est - cu profil de construcţii maşini;



Găeşti Sud (la sud de staţia C.F) - cu profil dominant de depozitare produse agricole şi
mărfuri industriale.

Cu unele mici excepţii, activităţile nu sunt poluante peste limitele admisibile. În afară
de cele două platforme industriale, mai există activităţi economice integrate în trupul de bază,
dar ele nu desfăşoară activităţi poluante care să afecteze relaţiile de vecinătate. Suprafaţa
ocupată în oraşul Găeşti cu activităţi industriale este de 88,41 ha, adică 11,40% din suprafaţa
totală cuprinsă în intravilan.

Zona transporturilor
Zona transporturilor este concentrată în partea sudică a oraşului. Aici sunt amplasate atât
Gara cât şi Autogara Găeşti, acestea fiind practic situate de o parte şi de alta a străzii.

Zona comercială
Din punct de vedere al amplasării şi structurii, s-au evidenţiat următoarele formaţiuni
urbanistice:

20

Sursă: Studiu de evaluare a impactului asupra mediului - Reactualizare plan urbanistic general, oraş Găeşti, Judeţul
Dâmboviţa – septembrie 2011
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 Centrul comercial principal – în zona centrală a oraşului, pe cele mai importante artere
comerciale tradiţionale: Strada 1 Decembrie, Strada Nicolae Titulescu, Strada Viitorului și
Strada Independenţei;
Zona cuprinde spaţii comerciale alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică şi prestări de
servicii și este cea mai complexă zonă comercială a oraşului având o suprafaţă de circa 2,8
ha.


Centre comerciale la nivelul altor zone ale oraşului:

o în zona pasajului rutier (sudul oraşului), de-a lungul străzii Acad. Şerban
Cioculescu, un centru comercial compus din comerţ alimentar (preponderent),
nealimentar, alimentaţie publică şi prestări de servicii (cea mai bine
reprezentată zonă a oraşului) și în suprafaţă de cca 2,4 ha;
o la intersecţia dintre Str. 1 Decembrie cu Str. Nicolae Poplaca unde predomină
comerţul alimentar şi prestările de servicii în proporţie cvasiegală, în suprafaţa
de cca 0,8 ha;
o în zona situată la intersecţia dintre Str. Nicolae Titulescu şi Str. Nicolae Bălcescu,
care conţine comerţ nealimentar, alimentar şi un nucleu important de
alimentaţie publică în suprafaţa de cca 1,5 ha;
o în zona situată la intersecţia dintre strada 13 Decembrie şi Str. Nicolae Poplaca,
comerţ alimentar, nealimentar, alimentaţie publică, prestări servicii în suprafață
de cca. 1,0 ha.
În zona centrală, spaţiile comerciale sunt fie la parterul blocurilor, fie în unităţi izolate, pe
parcelele locuințelor individuale sau cuplate/integrate în clădirile situate pe loturi individuale.
Această formă de organizare urbanistică a reţelei comerciale se întâlneşte pe anumite
sectoare ale unor artere majore de circulaţie, în principal pe străzile: 13 Decembrie, 1
Decembrie, Nicolae Titulescu, Acad. Şerban Cioculescu, Avram Iancu, Gării, Prof. Stancu Ion,
Independenţei și N. Bălcescu.
 Târguri, pieţe, oboare - în zona de sud-vest a oraşului Găeşti există un târg
săptămânal (obor), cu accesul din strada Armatei, care este echipat cu apă potabilă şi fosă
septică. Suprafaţa ocupată cu această activitate este integrată în bilanţ la activitate de
gospodărire comunală. Există o singură piaţă agroalimentară în oraşul Găeşti, la intersecţia
dintre DN 7 (Str. 13 Decembrie) şi DN 72 (Str.1 Decembrie ), în plin centrul oraşului.

Zona recreativă și monumente ale naturii
Orașul Găești deține un parc central ce se deschide din centrul localității spre vest. Parcul
include două valoroase monumente de arhitectură, care au făcut parte din conacul Olănescu,
iar azi au funcţiuni de utilitate publică: Clubul Copiilor și Clubul Arctic.
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Dotări de sport şi agrement, turism:




stadion, săli de gimnastică;
două hoteluri;
două localuri pentru distracţii pe lângă cele două hoteluri.

Zona mixtă rezidenţială
Zona mixtă rezidenţială de învăţământ și sănătate, apare sub forma unei fâşii discontinue
care cuprinde câteva străzi. Ea înconjoară practic zona centrală a oraşului Găeşti. O zonă
oarecum distinctă este reprezentată de Grupul Şcolar Agricol Dr. C. Angelescu care este
amplasat la periferia oraşului, în partea de sud a acestuia. Zona rezidenţială ocupă cea mai
mare parte a intravilanului.

Terenuri
În acest moment, utilizarea terenurilor21 este stabilită prin Planul Urbanistic General, a cărui
revizuire este în curs de aprobare.
Orașul Găești se întinde pe o suprafaţă de 2.297 ha. Folosința și destinația terenurilor sunt
următoarele:


total agricol - 1.722,73 ha (reprezentând 75,00% din suprafața totală), din care:
o agricol extravilan -1.363,20 ha
o agricol intravilan - 359,53 ha



total neagricol - 574,07 ha (reprezentând 25,00% din suprafața totală), din care:
o neagricol extravilan -102,14 ha
o neagricol intravilan - 471,93 ha

Terenurile neagricole sunt reprezentate de:







21

Păduri - 30,00 ha (reprezentând 1,31% din totalul terenurilor neagricole)
Ape - 53,00 ha (reprezentând 2,31% din totalul terenurilor neagricole), din care:
o ape extravilan - 44,14 ha
o ape intravilan - 8,86 ha
Total drumuri şi căi ferate - 112,22 ha (reprezentând 4,89% din totalul terenurilor
neagricole), din care:
o drumuri şi căi ferate extravilan -23,00 ha
o drumuri şi căi ferate intravilan - 89,22 ha
Curţi construcții intravilan - 373,85 ha (reprezentând 16,28% din totalul terenurilor)
Neproductiv extravilan - 5,00 ha (reprezentând 0,22% din totalul terenurilor neagricole)
Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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Suprafața intravilanului este de 831,66 ha, în timp ce suprafața extravilanului ocupă 1.465,34
ha.
Suprafața ocupată de fondul forestier22 este de 6.229 ha, care este administrată de Ocolului
Silvic Găești. Forma de relief predominantă este de câmpie iar compoziția fondului forestier
este:


Rășinoase o
o
o

total: 0,12%, din care:
molid: 0,00%
brad: 0,00%
alte rășinoase: 0,12%



Foioase - total: 99,88%, din care:
o fag: 0,00%
o stejar: 71,98%
o DT: 24,78%
o DM: 3,12%

Posibilitatea fondului forestier:




Produse principale: 6.740 mc
Produse secundare: 2.323 mc
Igiena: 3.450 mc.

Fondul de locuințe şi calitatea locuirii
Suprafaţa totală a orașului Găești este de 2.297 ha. Conform fișei localității Găești23, în anul
2012 suprafaţa locuibilă a orașului Găești era de 238.890 mp din care suprafața locuibilă
proprietate majoritar de stat era de 5.062 mp și suprafața locuibilă proprietate majoritar
privată era de 233.828 mp.
La Recensământul Populaţiei și al Locuințelor din anul 2011, în Găești existau 5.748 locuințe
convenționale, din care 92 erau în proprietate publică şi 5.656 în proprietate privată, respectiv
98,4% dintre locuințele din oraș sunt în proprietate privată și 1,6% sunt în proprietate de
stat.
În anul 201124 numărul clădirilor din orașul Găești era de 2.721 dintre care 2.713 clădiri cu
locuințe, respectiv clădiri rezidențiale, clădiri destinate spațiilor colective de locuit în care se
află locuințe convenționale și clădiri nerezidențiale în care se află locuințe convenționale.
Fondul de locuințe din orașul Găești cuprinde 5.748 locuințe în anul 2011 iar numărul mediu
de persoane ce revin unei locuințe, în anul 2011, în oraș era de 2,63 persoane/locuinţă,
valoare apropiată de cea de la nivelul României (2,66 persoane/locuinţă) şi de cea de la nivel
judeţean (2,93 persoane/locuinţă).

Dinamica realizării locuințelor

22

Sursă: Ocolul Silvic Găești http://www.rosilva.ro/unitati_silvice/dambovita__l_15.htm
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică - Dâmboviţa
24 Sursă: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011
23
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După cum se observă în tabelul următor, în perioada 2007-2012, numărul de locuințe din
orașul Găești a crescut de la an la an:
Tabel 27. Locuințe existente oraș Găești
Locuințe existente Găești

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5.774

5.785

5.809

5.805

5.866

5.881

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa - Fișa localității Găești

Calitatea locuirii
Ponderea locuințelor25 care aveau dotare cu utilităţi (în %) în anul 2011 este evidențiată în
tabelul următor:
Tabel 28. Locuințe convenționale după dotarea cu instalații și dependințe

Unitate
organizatori
ca

Găești
Județul
Dâmbovița
România

Numărul
Locuințelor
convenționale

Alimentare cu
apă în locuinţă

Nr.

in %
față
de
total

5.748

5.147

207.352
8.450.942

Instalație de
canalizare în
locuinţă26

Instalaţie
electrică

Incălzire
centrala27

Nr.

in %
față
de
total

Nr.

in %
față
de
total

89.5

5.672

98.7

2.912

50.7

118.453

57.1

200.785

96.8

55.381

26.7

5.504.450

65.1

8.166.508

96.6

3.755.761

44.4

Nr.

in %
față
de
total

89.5

5.147

118.453

57.1

5.638.465

66.7

Sursa: Recensământul Populaţiei și al Locuințelor din anul 2011 - rezultate preliminare. România pe

județe, municipii și orașe, comune

Se poate observa că, în comparaţie cu media la nivelul județului Dâmbovița și la nivelul
României, nivelul dotărilor locuințelor în Găești este mai ridicat.

Proiecte investiții construire locuințe28
În prezent, pentru orașul Găești există două proiecte pentru construire de noi locuințe, astfel:

25
26
27
28



construire blocuri locuințe (60 unități locative) destinate închirierii prin ANL Etapa II A



- construire 5 blocuri cu 12 apartamente fiecare în strada Fdt. 1 Decembrie, proiect în
valoare de 3.089.330,38 lei
construire blocuri locuințe (60 unități locative) destinate închirierii prin ANL Etapa II B
- construire 5 blocuri cu 12 apartamente fiecare în strada Fdt. 1 Decembrie, proiect în
valoare de 3.033.409,49 lei

Sursă: Recensământ 2011
Locuințe care au instalație de canalizare la o retea publică, la un sistem propriu sau altă situatie.
Termoficare și centrală termică proprie.
Sursă: Primaria orașului Găești - 2013
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Piaţa rezidenţială
Piaţa rezidenţială din orașul Găești a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare din ce în ce mai
accentuată, datorită noilor proiecte rezidenţiale care se dezvoltă sau urmează să se dezvolte
în apropierea oraşului.
Zona rezidenţială a orașului Găești este reprezentată de câteva străzi care înconjoară zona
centrală a oraşului Găeşti.

4.2. Infrastructura de transport
Domeniul Rutier29
Reţeaua stradală are un traseu regulat, distribuţia străzilor făcându-se în mare parte
perpendicular şi paralel cu DN 7.
În afara DN 7, arteră principală pe direcţia EV cu teritoriul administrativ, mai există:
 DN 7 - limita sector agricol Ilfov -Titu - Găeşti- Piteşti care este artera principală de
penetraţie pe direcţia est-vest. Este drum naţional principal şi împreună cu autostrada
reprezintă cea mai rapidă legătură rutieră a oraşului cu capitala țării;
 DN 72 - Găeşti - Târgovişte – Ploieşti care asigură legătura rutieră între oraş şi municipiul
Târgovişte şi totodată cea între două centre puternic industrializate Piteşti şi Ploieşti. Din
punct de vedere urbanistic este o semiaxă principală a oraşului pe direcţia NE – SV şi
artera de penetraţie dinspre municipiul Târgovişte reşedinţa municipiului judeţului
Dâmboviţa;
 DN 61 - Judeţul Giurgiu - Corbii Mari - Găeşti care asigură legătura rutieră cu autostrada
Bucureşti - Piteşti cu toate relaţiile ce derivă, este semiaxa pe direcţia NE – SV, artera
principală de penetraţie dinspre direcţia sud (autostrada) şi care asigură legătura cu zona
centrală a oraşului pentru toate comunele polarizate de oraşul Găeşti, situate în SV;
 DJ 702E – Găeşti- Cobia – Ungureni care reprezintă legătura oraşului cu comunele situate
la Nord de oraş şi polarizate de acesta;
 DJ 401A – Vidra - Bolintinu – Potlogi - Crovu – Mogoşani - DN 7 care asigură legătura
oraşului cu zona de Sud-Vest a judeţului Dâmboviţa şi legătura cu judeţul Giurgiu.
Traficul rutier ce se desfăşoară pe teritoriul oraşului Găeşti poate fi caracterizat ca având un
important rol de tranzit, distribuţie şi legătură. Având în vedere că în prezent, cea mai mare
parte din traficul de tranzit utilizează reţeaua de străzi din oraș, trecând prin zona centrală,
este necesară construirea şoselei de centură care ar conduce la descongestionarea reţelei
rutiere interioare prin devierea traficului de tranzit (uşor şi greu).

29

Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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Străzile orășenești sunt asfaltate în propoție de 79% (din lungimea totală de 52 km străzi: 41
km sunt străzi asfaltate iar 11 km sunt străzi nemodernizate – împietruite) . Lungimea străzilor
orășenești și lungimea străzilor orășenești modernizate, în perioada 2007-2012, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 29. Străzi orășenești oraș Găești
Lungime străzi orășenești Găești (km)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total
Modernizate

45
35

45
35

45
35

45
35

45
35

52
41

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa - Fișa localității Găești

Figură 1430: Planul de încadrare în zonă al orașului Găești

30

Sursă: Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General Oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
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Proiecte investiții modernizare străzi31
În prezent, pentru orașul Găești există două proiecte pentru modernizare străzi, astfel:


Modernizare străzi în lungime totală de 4.267 ml - străzi propuse spre modernizare:

Abatorului, Fundătură, Alexandrescu, Petre Bănescu, George Coșbuc, Mihai Eminescu,
Potopului, Aleea Potopului, Fundătură Ac. Serban, Cioculescu, Viorele, Argeşului,
Libertății, Dumbravei.
Proiectul este în valoare de 2.214.106 lei și este depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale și
Administrației Publice în vederea finanțării prin Programul „Reabilitare și modernizare - 10.000
de Km drumuri de interes judeţean şi local” (OUG 28/2013).
 Reabilitare străzi oraş Găeşti – reabilitare străzi asfaltate.
Proiectul este în valoare de 8.400.000 lei și este depus în vederea finanțării prin OUG 28/2013.

Transportul în comun32
Transportul în comun se desfășoară pe următoarele direcţii:


cel local - locuitorii orașului Găești nu beneficiază de serviciu public de transport,
transportul local este asigurat doar de privați prin microbuze şi autobuze;



cel prin convenţii se realizează cu autobuze și se desfășoară pe direcţiile: Gura Foii, Scheiu,
Cobia, Petrești, Vişina;

Aceste curse-convenţii asigură deplasările zilnice ale navetiştilor, cât și cele legate de
deplasările ocazionale ale altor categorii de călători din comunele aflate în aria de polarizare
a oraşului Găești.


cel de tranzit pe relaţiile: Râmnicu Vâlcea–Pucioasa, Bucureşti tur-retur, CâmpulungBucureşti tur–retur. Aceste curse creează posibilități de deplasare a populaţiei spre oraşele
de atracție, în special spre capitala țării, Bucureşti.

Frecvența maximă de vehicole pentru transportul în comun se realizează pe străzile: 13
Decembrie, N. Titulescu și str. 1 Decembrie 1918, respectiv pe direcţia N - NV - E.
Gara și Uzina de Utilaj Petrolier reprezintă punctele cele mai importante de încărcare și
descărcare a traficului.
Pe raza orașului Găești, operează două firme private respectiv, SC Grup Atyc SRL și Aurora
Com33. Zilnic, prin intermediul celor doi transportatori, călătoresc circa 1.500 persoane (850
persoane prin SC Grup Atyc SRL și 750 prin Aurora Com).
Alte rute de transport ce tranzitează orașul, zilnic sau ocazional:

31

Sursă: Primaria orașului Găești - 2013
Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
33 Sursă: Studiu de circulație și de comunicații oraș Găești – septembrie 2011
32
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București – Pitești
Ploiești – Târgoviște – Găești – Pitești – Râmnicu Vâlcea
Ploiești – Târgoviște – Găești – Pitești – Craiova
Târgoviște – Găești – Pitești
Târgoviște – Găești – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu
Rutele internaţionale dinspre şi către Europa etc.

Transportul în comun de călători este deservit și de calea ferată prin stația CF Găești și este
mai puţin semnificativ ca valori.
Traseul sinuos din orașul Găești, cu unghiuri necorespunzătoare şi suprapunerea traficului
autoturismelor, a vehiculelor grele şi a transportului în comun creează blocaje şi
suprasolicitări. Astfel, se impune creşterea gradului de atractivitate al transportului în comun
prin înnoirea parcului de mijloace de transport, în vederea descurajării deplasărilor cu
mijloacele de transport personale ceea ce ar conduce la fluidizarea traficului şi reducerea
poluării atmosferice.
Nu se impune crearea de noi trasee de deservire a traficului de călători, o eventuală creştere
a numărului de curse fiind direct legată de o revigorare a activității economice locale.
Legat de trasportul de mărfuri, este necesar a se realiza etapizat o centură a oraşului, care
să preia traficul greu și să se protejeze astfel trama stradală principală a oraşului, solicitată
excesiv în momentul de față.

Piste de biciclete34
Până în prezent, în orașul Găești nu există amenajate piste de biciclete. Astfel, pentru oferirea
condiţiilor de deplasare pe domeniul public pentru utilizatorii de biciclete, în orașul Găești, se
recomandă amenajarea de piste de biciclete, mai ales în zona drumurilor publice.

Domeniul Căilor Ferate35
Datorită poziţiei orașului Găești, reţeaua de căi ferate este, în mare măsură, o reţea de tranzit.
Teritoriul este deservit de traseul de cale ferată București–Titu–Găești–Pitești.
Calea ferată Bucureşti – Piteşti asigură legătura cu teritoriul și se identifică cu magistrala C.F
101, linie ferată de mare importanţă teritorială. Se impune realizarea unei legături directe cu
orașul Târgovişte.
Stații de tren din Găești: Gara CFR Găești și Gara CFR Găești Sud hc.
Gara Găești se află pe linia de cale ferată București-Pitești și a fost pusă în circulație la 13
Septembrie 1872. Se află între stațiile Mătăsarul (11,3 km) și Leordeni (16,3 km). Altitudinea
34 Sursă: Primaria orașului Găești - 2013
35 Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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este de 184 m și 41 cm. Oraşe în apropiere: Găeşti, Ştefăneşti, Piteşti. Coordonate:
44°42'50"N 25°18'13"E
Orașul Găești este legat de municipiile București și Pitești pe cale ferată, pe teritoriul
administrativ al orașului găsindu-se o gară de călători/marfă. Găești nu este un nod feroviar
important, infrastructura feroviară este învechită, circulația se desfășoară pe linie dublă,
neelectrificată.
Principalele disfuncționalități se referă în special la faptul că linia ferată străbate intravilanul
localității, cu efecte negative asupra zonelor rezidențiale datorită, în special, poluării fonice și
asupra traficului rutier și pietonal datorită numărului redus de traversări rutiere, respectiv
pietonale amenajate ale acesteia36.

Căi ferate
Suprafața căilor ferate, în perioada 2007-2012, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 30. Suprafața căi ferate oraș Găești
Suprafața căi ferate oraș Găești (ha)
Total

2007

2008

2009

2010

2011

75
75
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa - Fișa localității Găești

2012

75

Având în vedere situaţia actuală a sistemului de transport feroviar din România, cu scăderea
drastică atât a numărului de călători transportaţi, cât şi a volumului de mărfuri pe termen
scurt şi mediu, accentul trebuie pus pe reabilitarea liniilor de căi ferate existente, precum şi
pe construirea unei eurogări (al cărui proiect ar putea fi aprobat, cu finanţare din fonduri
europene). De asemenea, trebuie avută în vederea reducerea poluării fonice datorate
transportului feroviar prin montarea de panouri fonoabsorbante pe zonele unde calea ferată
traversează zone de locuit.

Circulația pietonală37
În prezent pe teritoriul intravilan al orașului Găești sunt rezervate exclusiv circulaţiei pietonale
câteva străzi din zona centrală şi din unele cartiere. Trotuarele sunt prezente pe toate străzile
din orașul Găești, pe ambele părţi.
Disfuncţionalităţi:

36

37

număr redus al traversărilor;

Reactualizare Plan Urbanistic General oraș Găești 2012, pg.16
Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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număr redus al traversărilor peste calea ferată;
trotuare înguste pe unele străzi cu fluxuri de circulaţie auto importante.

Disfunctionalitățile majore sunt de semnalat în zona de traversare peste calea ferată în dreptul
străzilor Câmpului și Vasile Lupu și la traversarea căii ferate de către str. Meri. Aceleaşi
probleme, se pun în aproape toate punctele de traversare a căii ferate de către arterele
rutiere.
Lipsa oricărei amenajări de traversări la nivel este sursa multor accidente grave, chiar mortale,
victimele fiind în special salariaţii de la unitățile economice din zonă, dar și riveranii (în mod
special la Platforma industrială Găești - Est).
Deoarece calea ferată străbate oraşul, împărţindu-l în două zone populate de ambele părţi,
este necesară amenajarea de noi treceri pietonale, pe lângă cele existente.

Circulaţia38
Oraşul Găeşti este un centru de polarizare a activităţilor social-economice la nivel zonal. Fiind
un oraş subcarpatic de legătură, are deschideri principale prin căi de comunicaţie rutieră cu:
oraşul Titu, municipiul Piteşti, municipiul Târgovişte şi feroviară pe linie dublă C.F.R. cu: oraşul
Titu şi municipiul Piteşti. Oraşul Găeşti este un important nod de circulaţie rutieră, aceasta
prin faptul că pe teritoriul său se intersectează cele 3 drumuri naţionale principale și DJ702E
ca drum judeţean.
Deplasările de tranzit şi penetraţie prin şi către Găesti, precum şi cele generate de necesităţile
proprii oraşului, se desfăşoară cu precădere pe cale rutieră, ceea ce duce la un trafic intens
pe unele arterele ale oraşului.
Reţeaua de străzi are o configuraţie de tip radial, pe direcţia principală DN7 care leagă oraşul
Titu de municipiul Piteşti şi astfel circulaţia are tendinţa de a se concentra pe câteva artere
care traversează zona centrală a oraşului:






38

DN7 - fiind arteră principală în oraşul Găeşti orientată de la est la vest. DN7, pe cuprinsul
oraşului în sensul crescător al kilometrajului, în prima parte se numeşte strada 13
Decembrie iar apoi, în a doua parte se numeşte strada Nicolae Titulescu;
DN72 - asigură legătura între Piteşti şi Ploieşti, centre puternic dezvoltate industrial. În
interiorul oraşului DN72 se numeşte str. 1 Decembrie.
DN61 – asigură legatura între autostrada Bucureşti-Piteşti cu DN7 şi DN72. Pe teritoriul
oraşului Găeşti DN61 se numeşte strada Academician Serban Cioculescu.
DJ702E – face legătura oraşului cu partea de nord a judeţului. Pe teritoriul oraşului DJ702E
se numeşte strada Viitorului.

Sursă: Studiu de circulație și de comunicații oraș Găești – septembrie 2011
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DJ401A - face legătura între partea de sud a oraşului Găeşti şi oraşul Giurgiu. Inainte de
a se intălni cu DN7 taie la nivel cele două fire de circulaţie CFR Titu-Găeşti la Km 59 +
600.

Evaluarea situaţiei actuale a traficului rutier
Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic din orașul Găești este una de
tip radial, cu 4 direcţii principale (DN7–Titu-Piteşti; DN61–Ioneşti–Găești; DN72 GăeștiTargovişte; DJ702E-Găeşti-Cobia).
Zonele de trafic delimitate în funcţie de configuraţia reţelei stradale şi de diversele
constrângeri naturale sau artificiale (râuri, căi ferate etc.), sunt:



o zonă interioară;
opt zone punctuale de penetraţie corespunzătoare principalelor artere.

Ca urmare a creşterii explozive a gradului de motorizare şi implicit a celor 3 categorii de trafic:
interior, de penetraţie şi de tranzit, circulaţia se desfăşoară cu dificultăţi din ce în ce mai mari.
Conform configuraţiei reţelei de străzi şi a traseelor utilizate de autovehicule pentru a traversa
orașul Găești, cea mai mare parte din traficul de tranzit utilizează reţeaua de străzi, trecând
prin zona centrală.
Se remarcă următoarele aspecte privind fluxurile de circulaţie:


cele mai mari valori ale fluxurilor de circulaţie sunt pe: Str. 13 Decembrie (DN7) între
nodurile 45-61, cu valori care depăşesc 1.000 vehicule etalon pe sens/h;
 valori mari ale fluxurilor de circulaţie se regăsesc pe întreaga reţea de străzi din zona
centrală a orașului;
 lipsa centurii ocolitoare a orașului face ca traficul de tranzit să se desfăşoare în totalitate
pe arterele orașului, cu efecte negative asupra infrastructurii rutiere, asupra mediului
(poluare fonică şi noxe) etc.;
 traficul greu de tranzitare cel mai intens se desfăşoară pe traseul str. Academician Şerban
Cioculescu (DN61) - str.13 Decembrie (DN7) - str. 1 Decembrie (DN72).
Din punctul de vedere al analizei traficului de penetraţie în orașul Găești, se pot concluziona
următoarele: valorile cele mai mari se înregistrează pe DN7 Bucureşti-Piteşti cu peste 570
Vt/h în oră de vârf.
Din punctul de vedere al analizei tranzitului rutier în orașul Găești, se pot concluziona
următoarele: un total de 5.399 Vt/h în ora de vârf care tranzitează orașul, cele mai importante
relaţii fiind:




Titu – Pitești;
Găești – Ionești;
Găești – Târgoviște.
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Traficul de tranzit din oraşul Găeşti pe direcţia DN7, cât şi cel din direcţiile DN 72 şi DN 61
îngreunează circulaţia în oraş având efecte negative în desfăşurarea activităţilor oraşului,
constituind un permanent factor de risc. Tranzitul oraşului Găeşti conduce la ambuteiaje,
prelungirea timpilor de deplasare, îngreunarea şi mai mult a traficul actual din Găeşti şi
creşterea gradului de poluare.

Evaluarea situaţiei actuale a traficului feroviar
Prin oraşul Găești trece linia principala 101 de cale ferată (Bucureşti – Pitești), întreţinută de
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA. Pe teritoriul administrativ al orașului se găsește o
gară de călători/marfă: Găești la km 69+950.
Zilnic, prin gara centrală (Găești) a orașului tranzitează, sosesc sau sunt expediate, 30 trenuri
de călători (din care 18 de rang superior – accelerate şi rapide) şi 15 trenuri de marfă.
Principalele disfuncţionalităţi se referă, în special, la faptul că linia de cale ferată străbate
intravilanul localităţii, cu efecte negative asupra zonelor rezidenţiale, din cauza, în special, a
poluării fonice şi asupra traficului rutier şi pietonal datorită numărului redus de traversări
rutiere, respectiv pietonale amenajate ale acesteia.

4.3. Parcuri și zone de agrement
Parcuri și zone de agrement39
Un frumos și vast parc central se deschide din centrul localității spre vest, incluzând două
valoroase monumente de arhitectură, care au făcut parte din conacul Olănescu, iar azi au
funcţiuni de utilitate publică: Clubul Copiilor și Clubul Arctic.
Fără a avea un nivel deosebit de dotare şi întreţinere, cele două unităţi ale parcului central
din oraşul Găeşti, de câte 6,0 ha fiecare, constituie principala resursa urbană de agrement
periodic nerestricţionat.
Cele două unităţi de parc poartă numele de ”Olănescu” după numele proprietarilor care le-au
înfiinţat şi deţinut un număr de ani, tată şi fiu, foşti miniştrii (de finanţe şi de construcţii) din
trecut, care au construit şi două clădiri: una sub formă de conac cu o arhitectură având
elemente româneşti (actualul Club al Copiilor), iar cealaltă în apropierea intrării principale, în
stil neoclasic (actualul Club ”Arctic”).

39

Sursă: Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General Oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
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Figură 15: Parcul central al orașului Găești

Parcul a fost prevăzut cu alei pentru pietoni având trasee în partea centrală şi libere în rest,
amenajarea unor oglinzi de apă de-a lungul pârâului Răstoaca (pentru agrement şi pescuit)
şi plantaţii de arbori şi arbuşti. Se remarcă vegetaţia arborescentă, cu o interesantă varietate
de specii, atât indigene, cât şi exotice, multe exemplare având vârste seculare.
Zona de la DN7 este dominată de splendide exemplare de platan (Platanus acerofila), cu
diametre până la 0,80 m şi înălţimi de 25-30 m, având diametrul până la 1,00 m, trunchiuri
ramificate şi înălţimi peste 25 m, salcâm (Robiniapseudacaccia) cu trunchiuri de 0,60 m
diametru şi înălţimi peste 20 m, câteva plute seculare, dintre care una are un diametru de
aproape 2,00 m şi o coroană foarte întinsă, frumoase exemplare de vişin turcesc (Prunus
mahaleb), corcoduş roşu (Prunus cerassifera, var Pissardi), arţar american (Acer negundo),
jugastru (Acar compestre), carpen (Carpinus betulus), salcie albă (Selix salba), salcie
plângătoare (Salix babylonica), precum şi două exemplare de salcâm japonez (Saphora
japanica), un exemplar frumos de Ghingo biloba, de cedru (Cedrus atlantica), pin negru (Pinus
nigravar, austriaca), pin comun (Pinus silvestris), tei argintiu (Tilia tomantosa), tei cu frunza
mare (Tilia platyphylos), tuia comnara (Thuja accidentalis var,fastigata), arborele vieţii (Thuia
orientalis), ienupăr târâtor (Juniperusorizontalis), corn (cornus ma), sânge (Cornus
sanguinaca), caprifoi (Loniceracaprifoliu) etc.
Se remarcă o alee care face legătura între cele două unităţi de parc în continuarea străzii
”Liniştii” - plante cu rânduri opuse de carpen gen ”Tharmile” având exemplarele foarte dese,
astfel încât formează două fronturi verzi, bine constituite.
Având în vedere că în orașul Găești, singurul parc este situat în centrul localităţii, amenajarea
de astfel de locaţii se impune şi la nivelul zonelor periferice ale orașului.
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Infrastructura sportivă40
La momentul actual, infrastructura sportivă a orașului Găești este insuficientă, învechită şi
prezintă un stadiu avansat de degradare. În oraș există un stadion cu o suprafaţă de 19.000
mp şi o suprafaţă construită de 198 mp.
Planificarea reabilitării infrastructurii sportive şi a construirii de dotări noi trebuie să constituie
o preocupare prioritară.

4.4. Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică
regenerabilă, gaze naturale, rețele de apă și canalizare și parcări)

şi

Reţele de apă şi canalizare41
În orașul Găești, sursele de apă sunt administrate de către operatorul unic regional S.C.
Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.42 - centrul operațional Găești. Serviciul public
de alimentare cu apă cuprinde activităţi de captare, tratare a apei brute, de transport şi de
distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori.
La nivelul orașului43, peste 89% din populaţie are acces la servicii de alimentare cu apă, mult
peste media de acoperire în județul Dâmbovița care este de 57,1%.
Numărul de contracte44 furnizare servicii apă și canalizare în cadrul orașului este de 6.936,
din care:


Agenți economici - 313



Populație: Asociații de proprietari – 17 și individual case - 6.606

Alimentarea cu apă potabilă a oraşului se face în prezent din următoarele surse:
a) Sursa „PARC" constituită din 7 (şapte) puţuri cu adâncimi cuprinse între 100 și 200 m
și sunt funcționale toate, amplasate în parcul situat în centrul oraşului. Această sursă
asigură cca. 32 l/sec. şi distribuţie apă în perioada în care nu este apă suficientă în
reţea;
b) Sursa „ARGEŞ", constituită din 21 puţuri, având H - 10 şi 80 m, amplasate în partea
de sud - vest a oraşului, la cca. 1,5 km pe malul stâng al râului Argeş şi la cca. 170 m
faţă de acesta, această sursă asigură 76 l/sec.
Apa din aceste surse are un conţinut ridicat de fier şi mangan, fiind absolut necesară aerarea
şi filtrarea apei.

40

Sursă: Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General Oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
Sursă: Studiu de Evaluare a Impactului Asupra Mediului - Reactualizare Plan Urbanistic General– septembrie 2011
42 Sursă: S.C. Compania de Apă Targovişte Dâmboviţa S.A. - http://www.catd.ro/
43 Sursă: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011
44 Sursă: S.C. Compania de Apă Targovişte Dâmboviţa S.A. - http://www.catd.ro/
41
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Staţia de tratare cuprinde o staţie de filtrare cu 5 cuve, cu capacitatea de 100 l/sec., care
funcţionează normal.
Sistemul de transport şi distribuţie a apei potabile este reprezentat de:





conducta de aducţiune de la captarea de pe malul Argeşului la staţia de tratare care
este din tuburi de azbociment cu Dn 100 - 300 mm. Conducta este dimensionată să
transporte cca. 100 l/sec. şi este în stare bună;
la sursa din „PARC", conductele din puţuri descarcă apa în rezervorul existent şi au
diametrul O4", ele fiind în stare bună;
reţeaua de distribuţie a apei în oraşul Găeşti este în sistem ramificat, de la fiecare sursă
în parte.

Consiliul local al Oraşului Găeşti, dispune de următoarele proiecte de execuţie pentru
îmbunătăţirea asigurării cu apă potabilă a oraşului:




proiectul „Dezvoltarea alimentării cu apă a oraşului Găeşti", care prevede mărirea
capacităţii sursei de apă cu 130 l/sec., inclusiv tratarea ei, înmagazinarea de 5.000
m.c. precum şi 3,0 km reţea de distribuţie nouă. Frontul de captare nou, are teren
rezervat la nord de albia majoră a pârâului Potop. În aceeaşi zonă sunt rezervate
terenuri şi pentru staţia de tratare şi înmagazinare a apei potabile.
proiectul „Reabilitare reţele apă oraş Găeşti", care prevede înlocuirea tuturor reţelelor
de distribuţie a apei potabile în oraşul Găeşti. Motivaţia acestui proiect este
subdimensionarea, starea fizică şi uzura morală.

Prin asigurarea de fonduri pentru realizarea acestor lucrări se poate rezolva problema
alimentării cu apă a oraşului Găeşti, iar în ipoteza în care populaţia oraşului nu va creşte
semnificativ în următorii 10 ani, după realizarea lucrărilor de mărire a capacităţii sursei de
apă, în paralel cu execuţia lucrărilor privind schimbarea reţelelor de distribuţie este necesar
să se studieze posibilitatea tehnică de extindere a reţelelor de apă şi în Cartierul Arsuri al
orașului Găești.
Unităţile industriale din oraşul Găeşti dispun de surse proprii de apă pentru asigurarea apei
industriale (puţuri în incintele proprii).
Organizarea reţelei de canalizare a oraşului este în sistem centralizat, presupunând reţea de
canalizare și staţie de epurare a oraşului.
Reţeaua existentă de canalizare este concepută în sistem divizor, existând o reţea de
canalizare a apelor uzate menajere şi industriale şi o reţea de canalizare care colectează apele
pluviale.

Reţeaua de canalizare menajeră şi industrială, cuprinde canalele de serviciu în zona blocuri,
precum şi pe străzile: Acad. Şerban Cioculescu, Nicolae Bălcescu şi Argeşului. De asemenea,
există canale de racord de la unităţile industriale şi colectorul principal care preia aceste ape
şi le conduce la staţia de epurare. Colectorul principal are Dn 300 +500m.
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Reţeaua de canalizare pluvială - apele pluviale colectate din zona centrală a oraşului, precum
şi din zona blocurilor, sunt preluate de un colector pluvial care le descarcă pe drumul cel mai
scurt în pârâul Răstoaca. În prezent, apele colectate de pârâul Răstoaca care se colectează
de pe suprafaţa bazinului hidrografic din amonte de oraş sunt deviate împreună cu apele
pârâului Potop, în râul Argeş prin canalul de derivaţie executat în amonte de limita
administrativă a oraşului Găeşti, fapt ce elimină posibilitatea inundaţiilor pe teritoriul oraşului
Găeşti.

Staţia de pompare a apelor uzate, staţii de preepurare în incintele marilor consumatori sisteme de canalizare independente. Staţia de pompare este situată la vest de platforma
industrială Găeşti şi la nord de calea ferată Bucureşti - Piteşti. De la staţia de pompare, apele
uzate menajere şi industriale sunt pompate la staţia de epurare, situată la o distanţă de cca.
3,0 km, printr-o conductă cu Dn 400 mm.

Staţia de epurare a apelor uzate este amplasată la cca. 400 m faţă de râul Argeş, pe teritoriul
comunei Mogoșani, este echipată cu treaptă mecanică și biologică şi are capacitatea de 34
l/s. De la staţia de epurare, conducta de refulare este pozată pe malul stâng al râului Argeş,
până în zona podului Ioneşti de care este suspendată, până pe malul drept al râului Argeş;
de aici conducta urmăreşte traseul DN 61 până la emisar: pârâul Neajlov.
În perioada imediat următoare, sunt necesare următoarele măsuri pentru îmbunătăţirea
acestui serviciu public:




pe termen scurt - refacerea reţelelor de canalizare din subzona blocurilor pentru
separarea canalizării pluviale de cea menajeră. Se va urmări calitatea apelor uzate
industriale înainte de descărcarea în reţeaua oraşului, exploatarea corectă a canalelor,
pentru evitarea obturării datorate depunerilor, măsuri de protecţie privind igiena şi
sănătatea publică, măsuri pentru o exploatare corectă a staţiei de epurare, urgentarea
execuţiei la extinderea capacităţii staţiei de epurare cu 195 l/s, evitarea pericolelor de
explozie;
pe termen mediu şi lung - realizarea de reţele de canalizare pe străzile pe care ele nu
există, inclusiv în cartierul Arsuri, având în vedere că staţia de epurare este proiectată
la capacitate finală să preia şi acest cartier. Deoarece emisarul, pârâul Neajlov, are un
debit de diluţie foarte redus, se impune ca apele uzate, la trecerea prin staţia de
epurare să fie epurate la un grad mai avansat (se impune în consecinţă urgentarea
execuţiei staţiei de epurare conform proiectului de execuţie), mărirea capacităţii de
transport a conductei de descărcare în pârâul Neajlov, prin mărirea capacitătii statiei
de pompare a apelor epurate din staţia de epurare.

Evoluția reţelei de apă şi canalizare
În perioada 2007-2012 lungimile rețelei simple de distribuție a apei potabile și a conductelor
de canalizare au rămas constante, nerealizându-se investiții în reţeaua de apă și canalizare.
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Tabel 31. Evoluția reţelelor de apă şi canalizare a orașului Găești
Denumire
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei
potabile (km)
Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile
(mc/zi)
Cantitatea de apă potabilă distribuția consumatorilor – total
(mii mc)
Cantitatea de apă potabilă distribuția consumatorilor – uz
casnic - total (mii mc)
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare – km

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

566

578

551

521

475

468

411

409

386

395

365

354

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa - Fișa localității Găești

În 2010, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. a semnat contractul de finanțare
europeană pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Dâmbovița”, finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, proiectul presupunând
investiții în infrastructura de apă potabilă și apă uzată și pentru orașul Găești.
Pentru orașul Găești, proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Dâmbovița” vizează:
lucrări pentru sursa de apă – proiectul „Lucrări la sursele de apă şi staţiile de epurare
Găeşti şi Titu” este contractat și demarat din aprilie 2013. Prin proiect se asigură
100% sursa de apă și se rezolvă problemele stației de epurare Găești;
În decembrie 2013, conform raportului lunar45, progresul fizic al proiectului „Lucrări la sursele
de apă şi staţiile de epurare Găeşti şi Titu” era de 5%, astfel: a fost finalizat un foraj, PP4 –
110 m, din cele 5 proiectate pentru sursa de apă Găeşti; a fost executată săpătura,
compactarea terenului de fundare şi a două straturi de umplutură la fundaţia rezervorului nou
R2 din amplasamentul Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița; au fost executate lucrări de
montaj aducţiune din PEID pe strada T. Vladimrescu și strada Trandafirilor din Găeşti – total
278 ml.


Termenul de finalizare a lucrărilor la sursele de apă şi staţiile de epurare Găeşti şi Titu este
de 18 luni de la semnarea contractului pentru lucrări, respectiv sfărşitul anului 2014.


lucrări de extindere și reabilitare rețele apă și canalizare – în prezent este demarată
procedura de licitație publică a lucrărilor. Prin proiect se rezolvă 90% din problemele
rețelelor de apă și canalizare ale orașului.

Pentru rezolvarea problemelor din întreaga zonă a orașului, respectiv exinderea reţelelor de
apă și canalizare în zone unde nu există, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

45

Sursă: S.C. Compania de Apă Targovişte Dâmboviţa S.A. 2013
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identifică necesitățile și perspectivele investiționale în vederea accesarii fondurilor europene
şi naţionale pentru infrastructură din perioada următoare.

Sistemul de producţie şi distribuţie a energiei termice46

în orașul Găești nu există, în prezent, un sistem centralizat de termoficare pentru furnizarea
de apă caldă de consum și energie termică pentru încălzire. În trecut, orașul a beneficiat de
sistem centralizat de termoficare dar s-a debranșat de la acest sistem, în momentul de față
rețelele de alimentare către blocuri fiind abandonate.
Orașul Găești dispune de rețea de gaze naturale. Asigurarea cu energie termică pentru
încălzire, preparare apă caldă menajeră şi preparare hrană la bucătării se realizează cu gaze
(gaz metan). Apartamentele, dotările social-culturale și unitățile industriale au prevăzute
centrale proprii, individuale cu funcționare pe gaze naturale.
De asemenea, în momentul de față nu există surse alternative de alimentare cu energie
termică.

Măsuri pe termen mediu şi lung:




introducerea unui sistem centralizat de termoficare în vederea reducerii costurilor
pentru populaţie şi pentru instituţiile publice şi private și în vederea reducerii poluării
- poluarea produsă în centralele care alimentează sistemele centralizate este în
primulul rănd controlabilă, emitându-se o cantitate mai mică de noxe decât în sistemul
individual de încălzire;
producerea de energie în cogenerare - producerea concomitentă a energiei termice şi
electrice; este cea mai eficientă din punct de vedere tehnic și economic rezultând pe
lângă energia termică și o importantă cantitate de energie e electrică.

Reţelele de distribuţie a gazelor naturale47
În zona de est a oraşului Găeşti există reţeaua de transport gaze Piteşti - Bucureşti din care
este racordat oraşul prin intermediul unei staţii de reglare medie presiune cu o capacitate de
10.000 - 30.000 mc/h, care are capacitate să preia întreg consumul de gaze al oraşului.
Alimentarea cu gaz metan se face din reţeaua stradală proprietatea DISTRIGAZ prin
intermediul branşamentelor individuale pentru fiecare consumator în parte.
Regimul de presiune este de două feluri: joasă şi redusă, existand staţii de reglare şi măsură
a gazelor.

46

47

Sursă: Primăria oraș Găești - 2013
Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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Încălzirea locuinţelor particulare, se face cu sobe de teracotă, centrale termice, care folosesc
combustibili gazoşi - gaze.
Reţeaua de distribuţie are prevăzute răsuflători în lungul conductei conform Normativului I 6
- 86.
Fiecare consumator de gaze este prevăzut cu un contor de gaze pentru măsurarea consumului
individual.

Evoluția reţelei de distribuţie a gazelor naturale
În perioada 2007-2012 lungimea conductelor de distribuție a gazelor din orașul Găești a
scăzut, fapt ce dovedeşte că nu s-au realizat investiții în reţeaua de distribuţie.
Tabel 32. Evoluția reţelei de distribuţie a gazelor naturale a orașului Găești
Denumire
Lungimea a conductelor de
distribuție a gazelor – km
Gaze naturale distribuite –
total (mii mc)
Gaze naturale distribuite –
uz casnic (mii mc)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

63,2

66,1

66,1

66,1

56,6

56,7

9.703

9.343

9.371

10.624

10.739

10.897

4.032

4.319

4.243

4.441

4.249

4.278

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa - Fișa localității Găești

Deoarece reţeaua de distribuţie a fost executată cu 15 ani în urmă, este necesară reabilitarea
acesteia, în condiţiile în care, staţia de reglare gaze poate acoperi consumul actual şi de
perspectivă.

Reţelele de alimentare cu energie electrică48
Alimentarea cu energie electrică a orașului Găești este administrată de Filiala de distribuție a
energiei electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A. Ploiești - Sucursala de distribuție
a energiei electrice Târgoviste - Punct de lucru Găești.
Oraşul Găești este racordat la sistemul naţional de furnizare a energiei electrice.
Orasul Găești are un sistem de distribuţie şi furnizare a energiei electrice bine dezvoltat,
asigurând alimentarea cu energie electrică a tuturor categoriilor de consumatori, reprezentati
prin mari consumatori, consumatori (agenţi economici) şi consumatori casnici.

Organizarea sistemului de transport al energiei electrice
Staţia de transformare a oraşului este amplasată în zona de est, are capacitatea de 110/20/6
KV și alimentează cu energie electrică atât oraşul, cât şi industria.

48

Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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Sistemul de magistrale de distribuţie:



alimentarea cu energie electrică a oraşului se face din stația de transformare la
tensiunea de 20 KV.
alimentarea cu energie electrică a industriei se face din stația de transformare la
tensiunea de 6 KV.

Extinderea alimentării cu energie electrică
De o parte şi de alta a drumului judeţean DJ 702 E Cobia, între Găeşti şi Arsuri, există o zonă
cuprinsă în intravilan şi nealimentată cu energie electrică, pentru care FDE Târgovişte, Filiala
Moreni a întocmit un studiu de soluţie în care a fost propus un PTA nou şi reţele de joasă
tensiune, pe stâlpi de beton, pentru deservirea noilor consumatori.

Măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor




reconstrucţii şi reparaţii ale reţelelor electrice de joasă şi de medie tensiune care au
un grad avansat de uzură sau trebuie modernizate: executarea reţelelor de medie şi
joasă tensiune, inclusiv a postului de transformare, între Găeşti şi Arsuri, de o parte şi
de alta a DJ 702E;
mărirea puterii instalate la diverse tipuri de consumatori nu necesită extinderea staţiei
de transformare existente (sunt rezerve de la industrie).

Parcări
Amenajările de parcări pe teritoriul orașului Găești sunt încă deficitare, situaţie resimţită din
plin, cu preponderenţă în zonele comerciale.

4.5. Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media
Servicii poştale
Oficiile poștale în oraşul Găeşti sunt următoarele:



Oficiul Poștal Găeşti 1 - adresa: Găeşti, Județul Dâmbovița, Strada Nicolae Titulescu
nr. 12;
Oficiul Poștal Găeşti OPRM - adresa: Găeşti, Județul Dâmbovița, Strada Nicolae
Titulescu nr. 12.

Centrala telefonică şi sistemul de canalizaţii telefonice principale49
Cablurile interurbane care străbat oraşul sunt următoarele:
49

Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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fibră optică Piteşti - Găeşti - Târgovişte - Răcari – Bucureşti;
cablu interurban „A" Bucureşti – Piteşti;
cablu interurban Găeşti – Târgovişte;
cablu interurban Găeşti – Petreşti;
radio-releu Găeşti - Valea Mare;
radio-releu Găeşti – Vişina.

Toate aceste cabluri sunt montate în săpătură. Oraşul Găeşti este al doilea centru urban,
după Târgovişte, care deţine încă o centrală Pentaconta automată interurbană şi o centrală
telegrafică automată cu 20 linii.
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de S.C. RomTelecom S.A. Datorită accentuării stării
de sărăcie a populaţiei, o mare parte a renunţat la serviciile cu abonament, în special la cele
de telefonie fixă.
În Găești se poate recepţiona semnal pentru toate reţelele de telefonie mobilă ce îşi
desfăşoară activitatea în România.
Furnizarea serviciilor de internet cunoaşte o mare dezvoltare, la serviciile oferite de
Romtelecom SA adăugându-se cele ale altor mici investitori privaţi, dar şi a firmelor de
telefonie mobilă.

Antene TV, posturi locale de emisie TV, sisteme de televiziune prin cablu50
În toate cartierele aparţinătoare există reţea publică de cablu TV amplasată pe stâlpi electrici
de joasă tensiune, cu racorduri aeriene la abonaţi. Dotarea localităţii este asigurată în
proporţie de 90%.

Măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor


mărirea numărului de abonaţi telefonici, care necesită înlocuirea centralei Pentaconta



mărirea numărului de abonaţi de televiziune prin cablu, care necesită montarea unui




50

cu centrala digitală, aceasta nemaiputând fi extinsă;
releu în Găeşti;

se propune prelungirea reţelelor de cablu în zonele în care vor exista dezvoltări urbane

prin extinderea zonelor de intravilan;
este necesară desfiinţarea LES 6 KV şi înlocuirea cu LES 20 KV.

Sursă: Reactualizare plan urbanistic general oraș Găești - 2012
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4.6. Analiza SWOT a infrastructurii și echipării teritoriale
Puncte tari

Puncte slabe

 Este al treilea oraş ca mărime al
judeţului Dâmboviţa iar situarea sa
geografică
este
favorabilă,
fiind
amplasat la intersecţia a 3 drumuri
naţionale (DN 7, DN 72, DN 61) şi la cca.
4 km faţă de autostrada Bucureşti –
Piteşti
 Prin poziţia sa geografică, oraşul Găeşti
este un important nod de circulaţie
rutieră
 Peste 89% din locuințe sunt racordate
la reţeaua de distribuţie apă şi
canalizare și peste 98% din locuitori
sunt racordaţi reţeaua de distribuţie a
energiei electrice
 Proiecte de investiții în infrastructura de
apă potabilă și apă uzată în derulare

 Lipsa centurii ocolitoare a oraşului face
ca traficul de tranzit să se desfăşoare în
totalitate pe arterele oraşului, cu efecte
negative asupra infrastructurii rutiere și
asupra mediului (poluare fonică şi noxe)
 Inexistența transportului public în comun
 Piste de biciclete inexistente, locuri de
parcare insuficiente și disfuncționalitățile
majore în circulația pietonală
 Inexistența reţelelor de apă în Cartierul
Arsuri
 Între Găeşti şi Cartierul Arsuri, există o
zonă cuprinsă în intravilan nealimentată
cu energie electrică
 Reţea de distribuţie a gazelor naturale
veche și nereabilitată
 Inexistența unui sistem centralizat de
producere şi distribuţie a energiei
termice

Oportunităţi

Ameninţări

 Parte din drumurile și rețelele de utilități
 Accesarea de fonduri externe și
riscă să rămână nemodernizate sau
naționale pentru finanţarea reabilitării
nereabilitate din cauza posibilităţilor
drumurilor, a construcţiei de variante de
financiare reduse ale localităţii
ocolitoare a oraşelor și alte investiții în
vederea
dezvoltării
infrastructurii  Accesarea mai rapidă a fondurilor
europene
şi
naţionale
pentru
tehnico-edilitare
infrastructură de către alte localităţi/zone
de dezvoltare

Concluzii capitol 4. Amenajarea și echiparea teritoriului
Având în vedere existenţa unor zone care nu au acces direct la drumuri publice şi care
nu sunt echipate edilitar, reţeaua stradală nemodernizată şi subdimensionată, lipsa
centurii ocolitoare a oraşului, lipsa din anumite zone a reţelei de canalizare şi uzura
morală a staţiei de epurare, sunt necesare demersuri în vederea reabilitării și extinderii
reţelelor de drumuri și utilităţi.
Este foarte importantă corelarea proiectelor de dezvoltare ale furnizorilor de utilităţi cu
proiectele de dezvoltare ale localităţii şi ilustrarea acestei măsuri prin Planul Urbanistic
General al localităţii.
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5. Social
5.1. Sănătate (infrastructură, resurse umane)
Sistemul sanitar al orașului Găești a păstrat tendința de dezvoltare la nivel național, prin
apariția unităților sanitare private, acestea venind în completarea unităților medicale publice.
Dintre acestea, cea mai importantă este reprezentată de Spitalul Orășenesc Găești, care
integrează de asemenea un ambulatoriu în cadrul spitalului.
Spitalul Orășenesc Găești51 este o unitate sanitară cu paturi care asigură asistență medicală
de specialitate și de urgență pentru o populație de aproximativ 80.000 de locuitori dispersați
în tot sudul județului într-un număr de 16 localități. De asemenea, asigură asistență medicală
de urgență pe autostrada București - Pitești de la km 50 la km 80.
Patologia este dată în proporție de 60% de urgențe medico-chirurgicale datorate vecinătății
zonei industrializate precum și infrastructurii bogate, aflate în raza de activitate a spitalului.
Spitalul Orășenesc Găești a fost înființat în anul 1907 ca o necesitate în vederea combaterii
bolilor celor mai răspândite la acea vreme cum ar fi tuberculoza, pelagra, bolile venerice, dar
și epidemiile de holeră și scarlatină în urma cărora numeroase persoane și-au pierdut viața.
Spitalul a funcționat inițial cu o singură secție (Boli Interne) și două saloane (unul pentru
femei și unul pentru bărbați), având un număr de 25 de paturi. În 1935 numărul paturilor a
crescut la 35, singurele secții fiind Secția Boli Interne și Chirurgie, precum și un salon izolator
de contagioase de 10 paturi. În 1975 spitalul dispunea de o capacitate de 301 paturi, cu un
număr crescut de personal medical - 40 medici, 121 cadre medii, 95 personal muncitor și 6
farmaciști.
În prezent această unitate sanitară este deservită de 220 de salariați, din care personalul
medical reprezintă 56%. Structura organizatorică a spitalului, aprobată prin Ordin MS nr.
508/27.03.2008, se prezintă după cum urmează:








Secția medicină internă.....................................45 paturi
Secția pediatrie................................................30 paturi
Secția chirurgie generală...................................25 paturi
Compartimentul ATI...........................................5 paturi
Compartiment obstetrică – ginecologie...............20 paturi
Compartiment neonatologie..............................10 paturi
Compartiment reumatologie................................5 paturi
o TOTAL paturi pentru pacienţi....................140 paturi

Suplimentar față de Ordin MS nr. 508/27.03.2008, mai există un număr de 10 paturi, din care
5 paturi pentru însoțitori și 5 paturi alocate Compartimentului primiri urgențe (CPU).

51

Sursa: http://www.spitalgaesti.ro/
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Spitalul mai dispune de farmacie, blocuri operatorii, sterilizare, compartiment de prevenire și
control al infecțiilor nozocomiale, laborator analize medicale, laborator radiologie și imagistică
medicală și dispensar TBC.
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile: medicină internă, obstetrică-ginecologie,
pediatrie, reumatologie, psihiatrie, neurologie, ORL, dermatovenerologie și cardiologie.
Caracteristic actului de asistență sanitară la nivelul orașului Găești este faptul că personalul
medical cu studii superioare este mult sub nivelul necesar și că dotarea unităților sanitare cu
aparatură medicală și cu medicamente este necorespunzătoare. Mai mult decât atât, spațiile
în care își desfășoară activitatea aceștia sunt improprii acordării unei asistențe medicale
moderne, la standarde europene.
În cadrul ambulatoriului de specialitate sunt acordate servicii medicale pentru specialitățile
clinice și paraclinice.



Serviciile medicale în specialitățile clinice sunt: chirurgie, obstetrică-ginecologie,
medicină internă, pediatrie, psihiatrie, reumatologie.
Serviciile medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile
paraclinice sunt: radiologie și imagistică medicală.

De asemenea, sunt efectuate în cadrul ambulatoriului, printre altele, analize hematologice
(11 tipuri de analize), biochimie (26 de tipuri), imunologie, extrudat faringian, analize de
urină, etc.
În continuare este prezentată evoluția pe ultimii 3 ani a principalilor indicatori de utilizare a
serviciilor la nivelul Spitalului Orășenesc Găești, respectiv Spitalul Județean de Urgență
Târgoviște - IUP (indice de utilizare paturi), ROP (rata de ocupare a paturilor), DMS (durata
medie de spitalizare), în vederea comparării acestora:

Tabel 33. Evoluția principalilor indicatori de utilizare a serviciilor la nivelul Spitalului
Orășenesc Găești, respectiv Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
2010
Unități
sanitare
cu paturi
Spitalul
Județean
de Urgență
Târgoviște
Spitalul
Orășenesc
Găești

Nr.
paturi

IUP

DMS

922

276,98

140

262,02

2011
ROP

Nr.
salariați

Nr.
paturi

IUP

DMS

6,34

75,89

1.265

1.938

244,13

6,1

71,79

213

140

257,77

2012
ROP

Nr.
salariați

Nr.
paturi

IUP

DMS

ROP

Nr.
salariați

9,29

66,88

1.924

1.938

238,14

9,43

65,24

1.907

6,03

70,62

224

140

236,99

6,43

64,93

220

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița (noiembrie 2013)

Indicele de utilizare a paturilor (IUP) aferent Spitalului Orășenesc Găești a înregistrat o
evoluție pozitivă prin scăderea acestuia, ca urmare a scăderii componentei “Om-zile spitalizare
(a bolnavilor aflați și intrați)”, numărul de paturi rămânând constant pe perioada analizată.
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Rata de ocupare a paturilor (ROP) aferentă Spitalului Orășenesc Găești s-a calculat pornind
de la valoarea indicelui de utilizare a paturilor, raportat la durata anului calendaristic (365
zile), urmând implicit aceeași evoluție pozitivă înregistrată de indicatorul prezentat anterior.
Durata medie de spitalizare (DMS) aferentă Spitalului Orășenesc Găești a înregistrat o ușoară
scădere în primii 2 ani analizați, după care a crescut în anul al treilea al perioadei analizate.
Durata medie de spitalizare la nivelul spitalului poate fi consecința eventualelor măsuri
întreprinse, având în vedere că spitalul are organizat ambulatoriu integrat. Bolnavii internaţi
în secţiile spitalului sunt preluaţi la externare de medicii din ambulatoriu şi se continuă
tratamentul atunci când este necesar, reducerea numărului de internări şi a zilelor de
spitalizare reprezentând obiectivul oricărei unităţi medicale în vederea eficientizării activității
desfășurate.
Prin comparație cu indicatorii înregistrați la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște,
în ultimul an de analiză există o diferență nesemnificativă în privința indicatorilor Indicele de
utilizare a paturilor (IUP), respectiv Rata de ocupare a paturilor (ROP), însă trebuie menționat
faptul că în cazul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a crescut valoarea componentei
“Nr. paturi”, ceea ce a condus în anii 2 si 3 ai analizei la evoluția pozitivă înregistrată de cei
2 indicatori.
Astfel sunt notabile rezultatele obținute de Spitalului Orășenesc Găești, acestea fiind
consecința activității desfășurate, întrucât componenta “Nr. paturi” nu a înregistrat modificări
pe orizontul de analiză.
În privința indicatorului Durata medie de spitalizare (DMS), Spitalului Orășenesc Găești
înregistrează valori mai bune față de cele aferente Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
Referitor la numărul paturilor care revin la 1.000 de locuitori, în orașul Găești valoarea acestui
indicator este de 10,51 paturi/1.000 locuitori la nivelul anului 2011, cu mult sub media
înregistrată în municipiul Târgoviște, respectiv 24,34 paturi/1.000 locuitori. Diferența
semnificativă provine din investițiile care s-au realizat în anul 2011 la Spitalul Județean de
Urgență Târgoviște, implicând creșterea numărului de paturi din dotarea spitalului.
De asemenea, o diferență majoră rezultată din compararea indicatorilor aferenți celor 2
spitale din județul Dâmbovița se poate sesiza și în privința numărului de salariați (atât
personal medical, cât și administrativ) care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor, astfel
raportul dintre numărul de salariați și numărul paturilor pune din nou în inferioritate Spitalul
Orășenesc Găești față de Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.
În prezent sunt în derulare câteva proiecte în vederea modernizării Spitalului Orășenesc
Găești, după cum urmează:
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Tabel 34. Proiecte privind infrastructura de sănătate aflate în derulare
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Principalii indicatori

Proiect finanțat

Lucrări proiectate:

1

Reabilitare, modernizare
și
echiparea
infrastructurii
de
sănătate
Ambulatoriu
Spital Oraș Găești

 Reabilitare
ambulatoriu
 Dotări

Stadiu proiect

clădire

Valoare totală proiect
3.080.976,00 lei, din care
2.436.840,80 lei asistență
financiară nerambursabilă
(diferenţa reprezintă TVA
care
se
recuperează,
cheltuieli
neeligibile
și
contribuție proprie)

Proiect depus în vederea accesării de
fonduri nerambursabile la ADR SudMuntenia.
Prin scrisoarea nr. 6985/03.08.2012 ADR
solicită revizuirea Studiului și cererii de
finanţare în vederea evaluării tehnicoeconomice.
S-a demarat procedura de revizuire. În urma
procedurii de achiziţie în iulie 2012 s-au
contractat o parte din lucrările prevăzute în
proiect și anume: înlocuire interioară și
exterioară, reparaţii la şarpantă, înlocuire
învelitoare, executare termosistem.

Lucrări proiectate:

2

Reabilitare modernizare
Grupuri sanitare Spital
Orășenesc Găești

Compartimentări interioare,
realizare grup sanitar în
fiecare
salon,
refacere
instalații

Proiect tehnic

Valoare totală proiect
1.172.922 lei (Buget local)

Sursa: Primăria Orașului Găești

Având în vedere inițiativele de investiții prezentate anterior, rezultă că Spitalul Orășenesc
Găești și-a adaptat proiectele la politica actuală privind serviciile medico-sanitare, care
prevede reducerea numărului de paturi din spitale şi dezvoltarea serviciilor din ambulatoriu,
ca o măsură de aliniere la standardele UE în domeniu.
În vederea asigurării unei gestiuni performante, Spitalul Orășenesc Găești utilizează un
program informatic de evidență a pacienților, respectiv programul Hipocrate.
Asistența Medicală Comunitară, serviciu subordonat SPAS (Serviciul Public de Asistență
Socială) din cadrul primăriei, funcționează prin intermediul unei rețele de cabinete medicale
situate în cadrul instituțiilor de învățământ din localitate, respectiv un cabinet situat în incinta
fiecărei instituții de învățământ, fiind implicați 2 medici și 10 asistenți medicali, conform
Organigramei primăriei.
În subordinea SPAS funționează și Creșa pentru copii, având o capacitate de 20 de locuri, în
desfășurarea activităților fiind implicate, conform Organigramei primăriei, 10 persoane,
respectiv 6 asistenți medicali, 1 educator puericultor, 2 îngrijitori și 1 șef centru.
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Înainte de începerea anului școlar 2013-2014, primăria a efectuat o serie de investiții imperios
necesare, având în vedere atât cererea în continuă creștere pentru serviciile oferite de creșă,
precum și intrarea în vigoare a H.G. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie
antepreşcolară, care stabilește că învățământul pentru copii va trebui să plece de la vârsta de
0 ani. Astfel, creșele vor trebui să ofere, pe lângă supravegherea copiilor de 0-3 ani și educație
antepreșcolară.
În aceste condiții, reprezentanții SPAS au luat în considerare atât reorganizarea personalului,
cât și a spațiului necesar desfășurării în condiții optime a activității.
Investițiile au vizat atât spațiile, cât și dotările creșei existente, care nu se ridicau la
standardele cerute, respectiv a fost realizată o noua sală de clasă, în care se vor desfășura
activitățile educative și două dormitoare cu câte 12 paturi, dotate cu mobilier nou.
Celelalte unităţi sanitare din orașul Găești 52 sunt reprezentate de 8 cabinete medicale
individuale de medicină de familie, 10 cabinete medicale medicină dentară, 7 cabinete
medicale de specialitate în sistem privat, 6 cabinete de specialitate în sistem privat – S.R.L.,
2 cabinete medicale școlare, 9 farmacii, din care 7 societăți comerciale farmaceutice, respectiv
2 puncte de lucru ale altor societăti farmaceutice.
În continuare este prezentată evoluția numărului personalului medico-sanitar în perioada
2007-2012:
Tabel 35. Numarul personalului medico-sanitar (2007-2012)
Medici - sector public
Medici - sector privat
Medici de familie - sector privat
Stomatologi - sector privat
Farmacisti - sector privat
Personal mediu sanitar - sector public
Personal mediu sanitar - sector privat

2007
35
3
1
5
8
125
22

2012
25
9
8
9
7
101
36

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița - Fișa localității

Spațiile în care funcționează cabinetele medicale individuale (CMI) medicină de familie au fost
cumpărate de către titularii CMI de la Primăria orașului Găești, acestea fiind situate în clădirea
în care a funcționat anterior o policlinică medicală.
În ceea ce privește medicina primară, toți medicii de familie au fost dotați în anul 2008 cu
laptop-uri printr-un program al Ministerului Sănătății.

52

Sursa: Informații furnizate de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița (noiembrie 2013)
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Orașul Găești nu deține serviciu de ambulanță și nici centru de transfuzie, acestea fiind
disponibile în municipiul Târgoviște - aflat la distanța de 28 km - respectiv Serviciul Județean
de Ambulanță și Centrul de Transfuzie Sanguină.

5.2. Protecţie socială (infrastructură, persoane şi problematici)
Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) din cadrul Primăriei Găești asigură activitatea de
prevenție și intervenție primară pentru persoanele aflate în dificultate în scopul îmbunătățirii
calității vieții acestora.
Obiectivul serviciului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe și servicii de
protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale aflate în
dificultate și un grad de risc social, care nu au posilitatea de a realiza prin mijloace și eforuri
proprii un mod normal și decent de viață.
În continuare este prezentată evoluția activităților legate de protecția și promovarea
drepturilor copilului desfășurate de serviciul SPAS în ultimii 3 ani:
Tabel 36. Evoluția activității SPAS în ultimii 3 ani
Nr.
crt

Activitate53
Anchete sociale privind minorii care au săvârșit fapte penale dar nu răspund
penal
Anchete sociale privind posibila reintegrare în familie
Anchete sociale privind minorii cu tulburări de comportament
Anchete sociale minori pentru obținerea de burse sociale
Monitorizarea copiilor ai căror parinți sunt plecați la muncă în străinătate
Rapoarte de întrevedere/ monitorizare/ fișe deschidere caz/ închidere caz

1
2
3
4
5
6

2011

2012

2013

3

3

-

9
1
147
13
72

11
5
143
12
95

5
2
168
22
63

Sursa: Primăria Orașului Găești

În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei oraşului Găeşti îşi desfăşoară
activitatea asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, care sunt salariaţi ai instituţiei.
În cursul anilor 2011, 2012, 2013 personalul Serviciului Public de Asistență Socială a distribuit
alimente pentru un număr mediu de 1.170 de persoane defavorizate prin ,,Planul anual
european de furnizare ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate”.
La nivelul anului 2012, beneficiarii au fost în număr de 1.240 persoane, din care:

53



510 pensionari cu pensii < 400 lei/lună;



381 persoane cu handicap grav și accentuat;

Conform Legii nr. 272/2004 prind protecția și promovarea drepturilor copilului modificată prin Legea nr. 257/2013.

75

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



181 persoane beneficiare de venit minim garantat;



168 persoane care au beneficiat de indemnizație de șomaj.

În privința infrastructurii destinată protecției sociale, aflată în administrarea primăriei prin
intermediul SPAS (Serviciul Public de Asistență Socială), există următoarele unități:
Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Pensionarilor”, care a obținut acreditarea și a
început să funcționeze în anul 2013 sub administrarea primăriei. În prezent primăria
realizează activitățile din cadrul centrului.
Tipurile de situații vizate de centrul de zi sunt: vârsta, izolarea socială, lipsa de acces la
drepturile sociale, în general fiind asigurate servicii de asistență socială pentru persoane
vârstnice cu posibilități materiale reduse.
Dotările de care dispune permit acestui centru să asigure servicii medicale pentru beneficiarii
acestuia prin intermediul cabinetului medical, în cadrul căruia activează medici voluntari. De
asemenea, în cadrul acestuia se regăsesc: o sală de club pentru realizarea diferitelor petreceri,
precum și diverse activități de socializare, o sală de fitness, o sală de consiliere psihologică.
Activitățile din cadrul centrului sunt asigurate prin intermediul a 2 colaboratori contractați de
primărie.
Nu se poate asigura masa pentru beneficiarii centrului, întrucât acesta nu dispune de o
cantină amenajată în acest sens, ci include doar o bucătărie amenajată cu minimum de dotări.
Numărul total de beneficiari ai centrului este până în prezent de 70 de persoane, asigurând
servicii sociale pentru un număr mediu de 40 de persoane pe zi.
Serviciile oferite de Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” sunt:









consiliere socială, psihologică şi juridică – săptămânal se organizează şedinţe cu diferite
teme la care sunt invitate persoane publice în vederea rezolvării anumitor probleme ale
beneficiarilor;
activităţi de socializare: şah, remmy, table;
activităţi cultural-artistice;
activităţi recreative: vizionarea de programe TV, jocuri în grup, excursii;
consultații medicale;
fitness;
masaj.

Centrul de zi - Fundația Cara Bella Internațional
Centrul de zi dezvoltă activități de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile
oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora cu ajutorul materialelor
informative (pliante). Centrul de zi dispune de sală de joacă, bucătărie pentru gătit, sală de
mese, cabinet medical.
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Principalele activități desfășurate în cadrul centrului sunt:





Activități
Activități
Activități
Activități

educaționale;
recreative și de socializare;
de orientare școlară și profesională și consiliere psihologică;
de consiliere și sprijin pentru parinți.

Responsabilitatea primăriei în această asociere, ca proprietar al imobilului în care se
desfășoară activitatea centrului, este de a asigura plata utilităților pentru funcționarea
centrului, precum și masa de prânz și supliment de masă la ora 16.00, rechizitele necesare,
în timp ce fundația asigură personal didactic și asistent medical.
În prezent, beneficiarii centrului sunt în număr de 23 de copii preșcolari, selectați conform
legii de către asistenții sociali din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, în urma
evaluării situației familiale și financiare.
Pentru aceștia se întocmesc anchete sociale la familii, planuri de servicii, dispoziții de aprobare
a planurilor de servicii, rapoarte de întrevedere Centru, rapoarte întrevedere la familiile
minorilor înscriși la Centru și anchete sociale trimestriale la familiile minorilor înscriși la Centru.
Tabel 37. Evoluția numărului de copii beneficiari în cadrul Centrul de zi - Fundația Cara
Bella Internațional în ultimii 3 ani
Nr. copii

2011
28

2012
28

Sursa: Primăria Orașului Găești

2013
23

5.3. Educaţie
Reţeaua sistemului educaţional din orașul Găești acoperă inclusiv nivelul de învățământ liceal
și profesional și cuprinde în componenţa sa:





6 grădiniţe54, din care una este cu program prelungit,
3 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial (Școala gimnazială Nr. 6 “Șerban
Cioculescu”, Școala gimnazială Nr. 3 „Radu cel Mare”, Școala Nr. 1 – aflată în
subordinea Școlii Nr. 3 „Radu cel Mare”),
3 licee, din care unul pe filieră teoretică și două cu profil tehnologic, respectiv Colegiul
Național „Vladimir Streinu”, Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” și Liceul Tehnologic
Agricol „Dr. C. Angelescu”.

Unităţile de învăţământ au o bază materială (săli de clasă, biblioteci, laboratoare), respectiv
umană (cadre didactice) care asigură în bune condiții desfășurarea actului educațional, dar
necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât și în ceea ce privește pregătirea
54

Din cele 6 grădinițe existente în prezent (ianuarie 2014) Gradinița “Căsuța poveștilor - Arsuri” nu desfășoară activitate.
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continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele pieței, inclusiv la nivel local, prin
specializările prevăzute în oferta educațională.
În cadrul Școlii gimnaziale “Șerban Cioculescu” se află o sală de sport modernă şi bine
întreţinută, existând o bună tradiţie în practicarea handbalului. Elevii acestei școli au făcut
cunoscute în întreaga ţară numele școlii şi al oraşului Găeşti. De aici au plecat numeroşi
handbalişti care activează în campionatul naţional, la cluburi de prestigiu.
Unităţile de învăţământ sunt dotate cu echipamente IT şi reţea de comunicaţii electronice.
În cadrul bibliotecilor ce aparţin unităţilor de învăţământ există un bogat fond de carte şcolară
ceea ce facilitează accesul elevilor la cultură, acesta fiind considerat de reprezentanţii
comunităţii un punct tare al sistemului educaţional.
Deși este un oraș de dimensiuni mici, cu profil industrial, în Găești există unităţi de învăţământ
cu tradiție, care s-au facut remarcate prin performanțele elevilor de-a lungul timpului, implicit
ale cadrelor didactice care și-au adus contribuția în obținerea acestor rezultate.
Colegiul Național "Vladimir Streinu" 55 este continuatorul de drept al învățământului
liceal inițiat în anul 1921 în orașul Găești. După transformarea în 1938 a liceului în liceu
agricol,
continuitatea
teoretică
a
aparținut
Liceului
teoretic
"O.
Goga".
Din 1948, liceul care a funcționat în Strada Argeșului nr. 2 s-a mutat într-un local de pe strada
N. Titulescu nr. 24, dar 1953 reprezintă practic anul renașterii activității învățământului liceal
teoretic din orașul Găești.
În prima etapă a învățământului liceal (27 de ani) au absolvit 15 promoții, în total 444 de
elevi, având ca mentori, profesori de marcă precum: Ștefan Popescu, Șerban Cioculescu, N.
Iordache (Vladimir Streinu), Elena Iordache-Streinu, Vasile Maciu, George Potra, Virgil
Ghițescu.
Cea de-a doua perioadă, cuprinsă între 1953-2001, a adus o permanentă preocupare pentru
calitatea procesului de învățământ și a celui educativ, acest lucru evidențiindu-se în rezultatele
remarcabile obținute de generații de elevi din rândul cărora au ieșit personalități ale vieții
social-politice, culturale și științifice, care au devenit cunoscute nu numai pe plan local, dar și
la nivel național.
Colegiul Național "Vladimir Streinu" funcționează în momentul de față în două clădiri care
includ 17 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 3 de alte specialități (biologie, chimie,
fizică), 1 bibliotecă, 1 laborator limbi moderne, sală de sport și teren baschet, internat și
cantină56.
Principalii indicatori relevanți care caracterizează unitatea de învățământ în ultimii 3 ani școlari
sunt prezentați în continuare:

55

56

Sursa: http://www.cnvladimirstreinu.ro/

Sursa: Informații comunicate de Colegiul Național “Vladimir Streinu” (ianuarie 2014)
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Tabel 38. Indicatori Colegiul Național “Vladimir Streinu”

Numărul personalului didactic
Numărul elevilor
Gradul de promovabilitate la
examenul de bacalaureat

Anul școlar
2010-2011
58
941

Anul școlar
2011-2012
60
985

Anul școlar
2012-2013
62
983

96,87%

85,15%

93,14%

Sursa: Informații furnizate de Colegiul Național “Vladimir Streinu” (ianuarie 2014)

Nu a fost înregistrat abandon școlar pe perioada ultimilor 3 ani școlari în cadrul unității de
învățământ.
Toți elevii au acces la computer și internet în cadrul orelor de informatică.
Având un colectiv de cadre didactice de prestigiu, Colegiul Național "Vladimir Streinu" s-a
remarcat prin rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare.
O preocupare specială se constată și pentru sfera activităților extracurriculare, elevii liceului
fiind implicați în numeroase activități cultural-artistice și sportive, desfășurate atât pe plan
local cât și pe plan județean.
În ultimii ani au fost realizate investiții în infrastructura unității de învățământ, precum:




reabilitarea corpului vechi de clădire, pentru care s-a primit suma de 200.000 lei de la
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, restul fiind suportat de primăria orașului
Găești (anul 2011);
construire gard ce împrejmuiește curtea celeilalte clădiri, în valoare de 90.000 lei
(2011).

Colegiul derulează o serie de programe educaționale, din care se pot aminti:





Simpozionul Național „Vladimir Streinu” (eveniment anual), ajuns la a 4-a ediție cu
participări de marcă, precum fiica marelui critic literar Vladimir Streinu, doamna Ileana
Iordache Streinu, scriitorul Barbu Cioculescu (fiul scriitorului Șerban Cioculescu), și
multe alte personalități din domeniul literelor
Festivalul „Târgul Primăverii”
Concursuri naționale pe discipline de studiu, precum și câștigătorii (ca număr de premii
și valoare a acestora), a multor astfel de concursuri (ex. Năstăsescu, Arhimede, Lumina
Math e.t.c.)

În prezent există un proiect în curs de finanțare, care vizează modernizarea unități de
învățământ, respectiv:
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Tabel 39. Proiect pentru infrastructură de învățământ în curs de finanțare
Denumirea
proiectului

Principalii indicatori

Lucrări proiectate:
Reabilitare,
modernizare
și
echiparea
infrastructurii
educaționale Colegiul
Național
Vladimir
Streinu Găești

-Reabilitare clădire existentă
-Desfiinţare
clădire
laboratoare
și
executare construcție nouă cu funcţiune
Sală de Sport, laboratoare, grupuri sanitare
-Dotări

Valoare totală proiect:

7.824.420,39 lei, din care asistență
financiară nerambursabilă
6.447.206,49 lei (diferenţa reprezintă TVA
care se recuperează, cheltuieli neeligibile și
contribuție proprie)

Stadiu proiect
Proiect depus în vederea accesării de
fonduri nerambursabile
la ADR Sud-Muntenia, scrisoare de
acceptare-proiect
eligibil
8657/07.09.2012 (în aşteptare).
În anul 2011 s-au executat cu fonduri
de la Inspectoratul şcolar și bugetul
local o parte din lucrările prevăzute în
proiect și anume: înlocuire tâmplărie
interioară și exterioară, înlocuire
învelitoare, zugrăveli exterioare.

Sursa: Primăria Orașului Găești

Cu toate acestea, Colegiul Național "Vladimir Streinu" se confruntă cu anumite probleme,
care, din cauza lipsei de fonduri nu au putut fi rezolvate până în prezent, respectiv:


degradarea spațiilor corespunzătoare internatului și cantinei care deserveau atât
elevii, cât și profesorii (activitatea școlară este organizată pe două schimburi);
 numărul sălilor de clasă este insuficient;
 sala de sport este necorespunzătoare, fiind extrem de învechită;
 absența unei săli de festivități, deosebit de necesară pentru un colegiu cu un
asemenea prestigiu;
 personalul administrativ este insuficient, posturile necesare fiind blocate.
Specificul orașului Găești, preponderent agricol, a condus la înființarea, în perioada
interbelică, a unei unități de învățamânt cu profil agricol, și anume actualul Liceu Tehnologic
Agricol Dr. C. Angelescu57.
Astfel, în 20 septembrie 1921, în cadru festiv, și-a deschis cursurile primul gimnaziu din zonă.
Numărul mare de elevi, în mare parte fii de țărani, dar și de comercianți și intelectuali din cele
5 județe așezate în jurul orașului Găești, solicitau să urmeze cursurile gimnaziului, făcând
astfel ca fosta clădire în care se desfășurau cursurile să fie neîncăpătoare, punându-se
problema construirii unei noi școli.
Ministrul Instrucțiunii a ridicat gimnaziul în 1921 la rangul de liceu. Liceul și-a desfășurat
activitatea până în anul 1938, când ministerul a dispus transformarea acestuia în gimnaziu
agricol.
Din anul 1974 a devenit Liceul Agricol Găești. Liceul agricol a suferit numeroase transformări,
reușind să își creeze o personalitate distinctă în cadrul unităților de profil din județ.
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Sursa: http://gaesti.weebly.com/liceul-agricol-gaesti.html
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Apelând la istoricul școlii și vrând să-și formeze o identitate proprie, în 1996, în Consiliul de
Administrație al școlii, s-a hotărât revenirea la numele ctitorului acestei școli, și anume Grup
Școlar Agricol Dr. C. Angelescu, urmând ca ulterior, conform unor schimbări legislative, să se
ajungă la denumirea actuală, respectiv Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”.
Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” include în prezent58 32 săli de clasă parțial mobilate
corespunzător, fără dotări cu mijloace didactice moderne, 1 sală gimnastică, neamenajată
corespunzător, 2 ateliere şcolare, parţial dotate cu echipamentele de specialitate, 2 terenuri
sportive, parţial amenajate, 1 bibliotecă şcolară cu peste 10.000 exemplare de cărţi, 1 centru
de documentare şi informare, dotat corespunzător.
Principalii indicatori relevanți care caracterizează unitatea de învățământ în ultimii 3 ani școlari
sunt prezentați în continuare:
Tabel 40. Indicatori Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”

Numărul personalului didactic
Numărul elevilor
Gradul de promovabilitate la examenul de
bacalaureat
Rata de abandon scolar

Anul școlar
2010-2011
77
813

Anul școlar
2011-2012
56
698

Anul școlar
2012-2013
60
575

20%

12,57%

4%

4%

3,43%

2,26%

Sursa: Informații furnizate de Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” (ianuarie 2014)

Toți elevii liceului au acces la computer și internet în cadrul orelor de informatică.
Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” se confruntă cu anumite probleme, care din cauza lipsei
de fonduri nu au putut fi rezolvate pâna în prezent, respectiv degradarea accentuată a bazei
materiale de specialitate, în ultimii ani nefiind realizată nicio investiţie în infrastructura şcolară.
Liceul s-a implicat în perioada 2011-2013 într-un proiect multilateral realizat în cadrul
parteneriatelor şcolare Comenius din cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii
iniţiat de Comisia Europeană şi gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
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Titlu proiect – POETRY (Pieces of European Treasure Recited by Youth)
Obiective:
o să iniţieze elevii în cultura literară europeană;
o să introducă o nouă abordare interdisciplinară în învăţare;
o să ajute la păstrarea tradiţiei şi a culturii prun diferite activităţi specifice de
mobilitate;
o să încurajeze creativitatea elevilor printr-o diseminare a antologiei naţionale şi
europene;

Sursa: Informații comunicate de Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” (ianuarie 2014)
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o să promoveze cooperarea şi relaţiile interculturale prin comunicare în limba
engleză în domenii ca: muzică, teatru, fotografie, jurnalism pentru a crea un
mediu propice pentru o cât mai bună expresivitate artistică a elevilor.
Valoare – 24.000 euro, grant acordat de Comisia Europeană, prin intermediul
ANPCDEFP.
Număr de beneficiari – 200
Rezultate (produse finale):
o culegere de legende, mituri, poveşti, cântece tradiţionale
o CD-uri şi DVD-uri cu poze şi filme ale proiectului
o prezentări Power-Point
o site-ul proiectului: www.comeniuspoetry.eu
o imnul POETRY
o calendare 2013, 2014

Liceul Tehnologic Iordache Golescu59
Prin Ordinul nr. 2103/7.09.1972, Ministerul Industriei Chimice anunţă înfiinţarea, la 1
septembrie 1972, a „Centrului Şcolar pentru Industria Chimică Găeşti”, având ca tipuri de
şcoli: şcoală profesională şi şcoală postliceală, care vor pregăti cadre pentru industria chimică.
Centrul Şcolar pentru Industria Chimică Găeşti va funcţiona în localul propriu, pe lângă Uzina
de Utilaj Chimic Găeşti din cadrul Grupului Uzinelor Mecanice din Industria Chimică Făgăraş.
În conformitate cu acest ordin, la 15 septembrie au început cursurile a 5 clase de şcoală
profesională şi a unei clase de şcoală postliceală la începutul lunii octombrie. Patru dintre cele
cinci clase de şcoală profesională erau pregătite pentru Combinatul de Articole Tehnice de
Cauciuc Piteşti şi pentru Grupul Industrial Piteşti şi numai o clasă de strungari era pregătită
pentru Întreprinderea de Utilaj Chimic Găeşti.
În anul şcolar 1973 – 1974 au mai fost înfiinţate patru clase de liceu. Două dintre aceste
clase, cu profil utilaj chimic, au fost transferate în anul II de studiu de la Liceul Teoretic, unde
au funcţionat cu aceeaşi specialitate şi în anul întâi. În acelaşi an şcolar s-a organizat examen
de admitere pentru anul I la două specialităţi: utilaj chimic şi prelucrări prin aşchiere,
formându-se, de asemenea, două clase cu un număr de 70 de elevi.
Organizarea învăţământului liceal la zi în cadrul Centrului Şcolar pentru Industria Chimică
Găeşti, care, de la această dată va purta numele de „Liceul Industrial de Chimie”, va fi
completată prin înfiinţarea primei clase de anul I la liceul seral cu profil de utilaj chimic. Acesta
a fost, de fapt, actul de naştere a liceului de la zi, care funcţionează în acelaşi local, ce iniţial
fusese destinat Grupului Şcolar. Acestui local i s-au adus o serie de îmbunătăţiri, menite să
poată satisface cerinţele necesare pentru activitatea unui liceu în plină dezvoltare. Astfel,
pentru a-şi putea desfăşura activitatea cele 14 clase de liceu la zi, 5 clase de liceu seral şi

59

Sursa:http://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_iordache_golescu_gaesti
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două clase de şcoală profesională, au mai fost amenajate 5 laboratoare de specialitate, 6
ateliere şi vestiare pentru elevii care fac practică la ateliere.
În anul 1976 a fost amenajată sala de sport. Au fost date în folosinţă cele două clădiri ale
internatelor, fiecare cu trei etaje. La parterul acestor clădiri funcţionau sălile de clasă pentru
anii I şi II de liceu, biblioteca şcolii şi cabinetul medical.
Încă de la înfiinţare, din anul 1972, liceul s-a aflat sub patronajul Întreprinderii de Utilaj Chimic
Găeşti, care i-a asigurat baza materială şi pentru care a pregătit forţă calificată de muncă.
Transformările economice de după 1990 au dus la încetarea raporturilor de colaborare.
Astfel, denumirea instituţiei, Grupul Şcolar Industrial de Chimie, nu-şi mai găsea justificarea.
Trecând în administraţia Primăriei Găeşti şi împlinind de curând 30 de ani de funcţionare, s-a
considerat că este un moment potrivit pentru o redenumire care să o individualizeze în
peisajul şcolar judeţean. Având în vedere că majoritatea unităţilor şcolare poartă numele unor
personalităţi marcante ale istoriei sau culturii naţionale, în urma unor discuţii şi sondaje,
realizate în rândul cadrelor didactice, cât şi a elevilor, Consiliul de Administraţie al liceului s-a
oprit asupra titulaturii Grupul Şcolar ,,Iordache Golescu", iar în urma unor schimbări
legislative, să se ajungă la denumirea actuală, respectiv Liceul Tehnologic Iordache Golescu.
În prezent, liceul desfășoară actul educațional prin intermediul următoarei infrastructuri,
dispusă în 4 corpuri de clădire, pe o suprafață de 5.000 mp:





1 corp Administrativ și Săli de clasă,
1 corp Ateliere, laboratoare, Săli de sport,
1 corp Cămin – fete (repartizate ca Săli de curs),
1 corp Cămin – băieți (repartizate ca Săli de curs).

Compartimentarea cu funcțiunile aferente sunt prezentate în continuare:












37 Săli de clasă,
1 bibliotecă,
3 ateliere - mecanică,
2 săli de sport,
2 terenuri de sport,
1 laborator – mecanică,
1 laborator – frigotehnie,
1 laborator – fizică,
1 laborator – chimie,
1 cabinet - istorie,
1 cabinet consiliere psihopedagogică.

Liceul are profil tehnic, cu următoarele specializări:


pentru liceu: tehnician procesare text/imagine, tehnician proiectant CAD, tehnician
electromecanic, tehnician în instalaţii electrice, tehnician mecatronist, tehnician în
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automatizări, tehnician în telecomunicații, tehnician operator tehnică de calcul,
tehnician prelucrări la cald, tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații.
pentru învățământ tehnic de doi ani: domeniul electromecanic, calificarea frigotehnist.

În ultimii 3 ani școlari (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013):





numărul personalului didactic a fost în medie de 75 cadre didactice/an;
numărul elevilor a fost de aproximativ 930 elevi/an;
gradul de promovabilitate pentru examenul de bacalaureat a înregistrat o medie de
25%.
rata de abandon școlar a înregistrat o medie de 3%;

Toți elevii liceului au acces la computer și internet în cadrul orelor de informatică.
Liceul a fost reabilitat în anul 2007, dotările ramânând cele de la înființare. Singura investiție
în infrastuctura realizată în ultimii ani a constat în achiziționarea unei centrale termice în
valoare de 40.000 lei.
Liceul Tehnologic „Iordache Golescu” are încheiat un acord de parteneriat cu agentul
economic SC ARCTIC SA din anul 2012.
Prin acest acord partenerul economic a cerut liceului să înfiinţeze clase de învățământ
profesional tehnic de doi ani pe domeniul electromecanic cu specializarea de frigotehnie. În
anul şcolar 2012-2013 a fost înființată o clasă, iar în anul şcolar 2013-2014 au fost înființate
două clase.
Avantajele acestor elevi sunt:




timp de doi ani (cât durează şcoala) primesc 200 lei/an
elevii fac practică și în şcoală şi la agentul economic, unde parcurg toate etapele
procesului tehnologic realizării aparatelor frigotehnice
după doi ani agentul economic îi angajează calificați cu treapta I.

Liceul s-a implicat în perioada 2009-2011 într-un proiect educațional, respectiv Proiectul
Multilateral Comenius – Proiect Parteneriat European:





Titlul proiectului: „Le developpement durable et la citoyennete europeenne”/
„Dezvoltarea durabilă și cetățenia europeană”
Beneficiari – elevii și profesorii din următoarele instituții europene:
o Liceul Profesional Arthur Rimbaud – La Courneure – Franța.
o Institutul „P. Bonfante” – Poggio Mirteto – Italia.
o Liceul Tehnologic „Iordache Golescu”, Găești, România.
Obiectivele parteneriatului:
o educația pentru cetățenia europeană și pentru dezvoltarea durabilă;
o motivarea pentru învățarea limbilor străine;
o dovedirea cetățeniei active pentru a contribui la binele ecologic;
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o dezvoltarea durabilă: eficacitate economică, corectitudine socială, păstrarea
mediului înconjurător și diversitatea socială.
Produse finale
o Carta Eco – Cetățeanului european;
o Glosar al principalilor termeni ecologici studiați în limbile: franceză, engleză,
italiană, română, spaniolă.
Valoarea proiectului – 15.000 Euro

Școala Gimnazială “Șerban Cioculescu” deține o bază materială formată din două corpuri
de clădire care comunică între ele. Primul corp a fost construit în anul 1971 iar al doilea corp
de clădire în anul 1992.
Unitatea dispune de 21 săli de clasă, 1 bibliotecă, 1 laborator de biologie, 1 laborator de
fizică-chimie, 1 laborator de informatică, 1 sală de sport, teren de sport, reţea de comunicaţii
electronice și internet, 5 cabinete, 1 sală de spectacol.
Până în prezent unitatea nu a beneficiat de un program de reabilitare interioară sau
exterioară.
Resursele umane de care beneficiază școala sunt calificate (gradul I – 32 angajați, gradul II
– 10 angajați), desfășoară procesul instructiv educativ la un nivel foarte înalt, având ca
rezultate premii la nivel județean și național, contribuind la ridicarea prestigiului școlii, cât și
a orașului.
Principalii indicatori relevanți care caracterizează unitatea de învățământ în ultimii 3 ani școlari
sunt prezentați în continuare:
Tabel 41. Indicatori Școala Gimnazială “Șerban Cioculescu”

Numărul personalului didactic
Numărul elevilor
Gradul de promovabilitate la examenul de capacitate

Anul școlar
2010-2011
56
807
98%

Anul școlar
2011-2012
55
778
81%

Anul școlar
2012-2013
57
805
88%

Sursa: Informații furnizate de Școala Gimnazială “Șerban Cioculescu” (ianuarie 2014)

În ultimii ani au fost realizate investiții în infrastructura unității de învățământ, precum:




realizarea unei copertine pentru asigurarea securității elevilor care se deplasau către
sala de sport în valoare de 8.250 lei (anul 2012);
reabilitarea acoperișului la sala de sport pentru asigurarea securității elevilor în valoare
de 36.642 lei (anul 2013);
reparație magazie în suprafață de 50 mp pentru depozitarea unor piese de mobilier și
materiale de lucru în valoare de 5.425 lei (anul 2013);
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reabilitarea bibliotecii cu o suprafață de 60 mp și a unei săli de clasă cu o suprafață
de 54 mp pentru asigurarea unui climat adecvat necesar derulării procesului instructiv
educativ, în valoare de 8.781 lei (anul 2013).

Școala Gimnazială “Radu cel Mare” are în subordine Școala Gimnazială Nr. 1 și
Grădinițele Nr. 3, Nr. 5 și Nr. 6.
Școala Gimnazială “Radu cel Mare” și Grădinița Nr. 5 dispun în comun de următoarea
infrastructură: 16 săli de clasă, 1 laborator informatică, 1 cabinet logopedie, 1 cabinet
asistență psihologică, 1 cabinet consiliere psihopedagogică, 1 cabinet medical, 1 sală
festivități, 1 bibliotecă, 1 sală de sport, teren sport pentru handbal/ fotbal, teren sport pentru
bachet/ volei, rețea de calculatoare conectate la internet.
Școala Gimnazială Nr. 1 și Gradinița Nr. 6 dispun în comun de următoarea bază
materială: 10 săli de clasă, 1 sală de sport – handbal, volei, baschet, 1 laborator informatică,
1 bibliotecă, 1 cabinet logopedie, rețea de calculatoare conectate la internet.
Gradinița Nr. 3 dispune de 3 Săli de clasă.
Principalii indicatori relevanți care caracterizează unitatea de învățământ în ultimii 3 ani
școlari, inclusiv pentru unitățile subordonate acesteia, sunt prezentați în continuare:

Tabel 42. Indicatori Școala Gimnazială “Radu cel Mare”
Anul școlar
2010/2011

Anul școlar
2011/2012

Anul școlar
2012/2013

34
15
3

32
12
2

37
16
2

465
178
48

464
153
40

497
138
31

Școala Gimnazială “Radu cel Mare”

91 %

91,25 %

Școala Gimnazială Nr. 1

80 %

83 %

96 %
în acest an școlar nu a
existat clasa a VIII-a

Numărul personalului didactic

Școala Gimnazială “Radu cel Mare” și Gradinița Nr. 5
Școala Gimnazială Nr. 1 și Grădinița Nr. 6
Grădinița Nr. 3
Numărul elevilor/ prescolarilor

Școala Gimnazială “Radu cel Mare” și Gradinița Nr. 5
Școala Gimnazială Nr. 1 și Grădinița Nr. 6
Grădinița Nr. 3
Gradul de promovabilitate la examenul de
capacitate

Sursa: Informații furnizate de Școala Gimnazială “Radu cel Mare” (ianuarie 2014)

Gradinița cu program prelungit „Inocența” își desfășoară activitatea dispunând de
următoarea infrastructură: 8 săli de clasă, 8 băi, 1 bibliotecă, 1 cabinet CRED, 1 bucătărie, 2
oficii vase, 1 vestiar personal nedidactic, 1 cabinet medical, 1 cabinet contabil, 1 cabinet
director, 1 cabinet administrator, 1 cabinet casier, teren de joacă.
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Tabel 43. Indicatori Grădinița cu program prelungit „Inocența”

Numărul personalului didactic
Numărul copiilor înscriși

Anul școlar

Anul școlar

Anul școlar

2010-2011

2011-2012

2012-2013

17 norme didactice

19 norme didactice

19 norme didactice

245

260

250

Sursa: Informații furnizate de Grădinița cu program prelungit „Inocența” (ianuarie 2014)

În ultimii ani au fost realizate investiții în infrastructura unității de învățământ, precum:


2011/2012 – reabilitare imobil (acoperiș) – valoarea: 48.991,94 lei din Bugetul Local
și 50.000 lei din Bugetul de Stat



2012/2013 – reabilitare (izolare termică) – valoarea: 80.859 (Buget Local)

Grădinița “Piticot” dispune de o bază materială care constă din: 4 săli de clasă, teren de
joacă.
Tabel 44. Indicatori Grădinița “Piticot”
Anul școlar
2010-2011

Anul școlar
2011-2012

Anul școlar
2012-2013

Numărul personalului didactic

4 norme didactice

4 norme didactice

4 norme didactice

Numărul copiilor înscriși

100

90

86

Sursa: Informații furnizate de Grădinița cu program prelungit „Inocența” (ianuarie 2014)

În ultimii ani a fost realizată o investiție privind modernizarea infrastructurii unității de
învățământ, respectiv reabilitare (izolare termică) în valoare de 49.500 lei (buget local) în anii
2012/2013.
În continuare este prezentată evoluția numărului elevilor precum și a cadrelor didactice, din
2007 până în 2012:

Tabel 45. Numărul elevilor înscriși pe tipuri de învățământ
Elevi înscriși în învățământ primar
Elevi înscriși în învățământ gimnazial
Elevi înscriși în învățământ liceal
Elevi înscriși în învățământ de arte și meserii
TOTAL

2007
750
907
1.966
482
4,105

2012
687
781
2.369
25
3,862

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița - Fișa localității
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Tabel 46. Numărul personalului didactic pe tipuri de învățământ
Personal
Personal
Personal
Personal
TOTAL

didactic
didactic
didactic
didactic

în
în
în
în

învățământ
învățământ
învățământ
învățământ

preşcolar
primar
gimnazial
liceal

2007
32
45
77
173
327

2012
29
36
81
152
298

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița - Fișa localității

Orașul Găești nu dispune de unități de învățământ superior, accesul la acestea fiind asigurat
prin intermediul centrelor universitare din orașele situate în apropiere și nu numai. Centrele
urbane care se află în apropierea orașului Găești, respectiv la mai puțin de 100 km distanță,
unde o serie de universităţi de stat sau private organizează cursuri în regim de învăţământ la
zi sau distanţă, sunt reprezentate de Târgoviște (28 km), Pitești (50 km), Ploiești (76 km),
București (80 km), în cadrul cărora studenții au acces la diferite specializări.
La nivelul anului 2011, în orașul Găești, referitor la „Populația stabilă de 10 ani și peste”, în
număr de 12.132 locuitori, conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, se
constată următoarea situație:







18% au studii superioare, comparativ cu 26% la nivelul Mun. Târgoviște, respectiv cu
10% la nivelul județului Dâmbovița;
5% au studii post-liceale și de maiștri, comparativ cu 6% la nivelul Mun. Târgoviște,
respectiv cu 3% la nivelul județului Dâmbovița;
45% au studii profesionale și liceale, comparativ cu 43% la nivelul Mun. Târgoviște,
respectiv cu 40% la nivelul județului Dâmbovița;
18% au studii gimnaziale, comparativ cu 15% la nivelul Mun. Târgoviște, respectiv cu
28% la nivelul județului Dâmbovița;
10% au studii primare, comparativ cu 7% la nivelul Mun. Târgoviște, respectiv cu 16%
la nivelul județului Dâmbovița;
2% sunt fără școală absolvită, aproximativ aceeași situație fiind înregistrată și la nivelul
Mun. Târgoviște, respectiv cu 3% la nivelul județului Dâmbovița.

5.4. Cultură şi sport
Orașul Găești beneficiază de avantajul situării pe o rută cu multe atracții turistice majore60:
la est orașul Târgoviște, în imediata proximitate se află Comuna Cobia cu mânăstirea din
secolul XV și bisericile de lemn, iar la vest ansamblul de la Golești și Muzeul Viticulturii. În
plus, există două foste conace boierești și parcurile ce le înconjoară, marile antrepozite din
zona gării, constituind un patrimoniu cu mare potențial, pentru care să se poate recurge la
60

Sursa: Studiu istoric general pentru PUG-ul orașului Găești, Județul Dâmbovița (august 2011)
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accesarea de fonduri nerambursabile în ideea restaurării și folosirii ca centre culturale
neconvenționale sau centre de turism specializat.
Pe teritoriul orașului Găești se remarcă o serie de monumente istorice care constituie
patrimoniul cultural de mare valoare și importanță națională.
Biserici


Biserica "Sf. Nicolae” (Boanga)








Biserica “Sf. Ilie”









Anul construirii: 1780
Stil arhitectural: bizantin-muntenesc
Valoare declarată: clădire monument istoric
Cult: ortodox
Valoare istorică și arhitecturală: medie
Reparații efectuate: 1880

Biserica “Sf. Treime”









Anul construirii: 1812
Stil arhitectural: bizantin-muntenesc
Valoare declarată: clădire monument istoric
Cult: ortodox
Valoare istorică și arhitecturală: medie

Anul construirii: 1823
Stil arhitectural: bizantin-muntenesc
Valoare declarată: clădire monument istoric
Cult: ortodox
Valoare istorică și arhitecturală: medie
Reparații efectuate: 1896

Biserica "Intrarea în Biserică - Cioflec”







Anul construirii: 1776
Stil arhitectural: bizantin-muntenesc
Valoare declarată: clădire monument istoric
Cult: ortodox
Valoare istorică și arhitecturală: mare
Reparații efectuate: 1809, 1836, 1890, 1942

Alte monumente istorice – printre cele mai reprezentative ar fi:


Fosta primărie (construită în sec. XX)



Casa “Ciubuc Elena” – farmacie (construită în sec. XIX)
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Conacul Grigore Olănescu, azi Clubul Arctic (construit în 1890)



Liceul Agricol (construit în perioada interbelică)



Casa Olănescu, azi Clubul Copiilor – în parc (construită în sec. XIX)



Restaurantul "Doi Tei ", sec. XX



Fostul conac Grigore Olanescu, sec. XIX - Clubul Arctic



Fostul depozit CAM- începutul sec. XX. - Cladirea Liceului Agricol sec. XX.

Clubul Copiilor – situat într-o clădire P+1, în stare bună de funcționare, desfășoară activități
extrașcolare, respectiv concursuri pe diferite tematici artistice și sociale, cum ar fi: concursul
național de artă plastică “Tradiție și artă plastică”, concurs/ proiect de voluntariat “O jucărie
pentru un copil trist” (prin intermediul acestuia au beneficiat și copiii celor care primesc ajutor
social de la Primărie), concursul național de dans “Condurul de cleștar”.
Clubul dispune de scena exterioară, sală de sport (tenis), sală de balet (dans modern).
Casa de Cultură „Dumitru Stanciu” din Găești61 se ocupă în principal de organizarea de
evenimente cultural-artistice, prezentate în continuare:
Nr.
crt.

61

Data
desfășurării

Denumirea
manifestării

1

15 ianuarie

Eminescu ,,Un geniu al
Romaniei”- ziua de
naștere a Luceafărului
poeziei românești

2

24 ianuarie

Unirea Principatelor
Române

3

30 ianuarie

Caragialiana

4

14 februarie

5

24 februarie

6

24 februarie

Sfântul Valentin Carnavalul tineretului
Dragobete - Spectacol
muzical - coregrafic
Expoziție Casa de
Cultură ,,Ștefănescu
Marian”

7

1 martie

1 Martie - Ziua
Mărțișorului
Festivalul Copiilor

8

8 martie

Ziua Internațională a
Femeii

9

20 martie

Ziua Internațională a
Francofoniei

10

27 martie

Ziua Mondială a
Teatrului

Organizatori
Casa de Cultură
Primăria Găești
Colegiul Național ,,V. Streinu”
Biblioteca ,,A. Iordache”
Casa de Cultură
Primăria Găești
Școli generale din Găești
Casa de Cultură
Primăria Găești
Casa de Cultură
Primăria Găești

Locul manifestării

Observații/
caracterul
manifestării

Biblioteca
orășenească
Casa de Cultură

Locală - Simpozion
,,Mihai Eminescu ,,Destin și creație”

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Locală

Școala ,,Radu cel
Mare”

Locală

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură
Primăria Găești
Grădinițele + Școlile orașului
Clubul Copiilor
Casa de Cultură
Școala Populară de Artă - corul
,, Prietenii Muzicii”
Grup vocal ,, Favoriții”
Casa de Cultură
Primăria Găești
Școala ,, Radu cel Mare”
Casa de Cultură
Primăria Găești
Colegiul Național ,,V. Streinu”

Sursa: Informații furnizate de Casa de cultură
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Nr.
crt.

Data
desfășurării

11

21 mai

12

1 iunie

13

Anual

14

Anual

15

Anual

16

29 iunie

17

Anual

18

Anual

19

19-20 iulie

20

Anual

21

Anual

22

Anual

23

Anual

24

Anual

Denumirea
manifestării
Concurs de Umor ,,Un Zâmbet pentru
Găeșteni”
Ziua Internațională a
Copilului -Carnavalul
Inocenței
Festivalul de Umor
Popular ,,Ceapa de
Aur”-Făgăraș
Rusaliile
Festivalul de dans ,,
Floare de Castan”Costești, Argeș
Festivalul național de
dans ,, Batca” Drăgășani
Spectacol de Vară –
Sf. Petru și Pavel
Cântec românesc deplasare grup vocal
,,Favoriții” în Bulgaria
Joc și dans românesc deplasare ansamblul
folcloric în Italia
Zilele orașului Găești Spectecol folkloric Ansamblul ,,
Sanzienele”;
grup vocal ,, Favoriții”
Festivalul de Umor
Popular ,,Macea” Arad
Festivalul de Umor
Popular de la Jibou
Festivalul de Umor
Popular de la Vaslui
Festivalul Național de
folclor Mamaia deplasarea formației de
dansuri ,, Sânzienele”
Turneu Grup folcloric Italia

25

Anual

Schimb cultural - satiră
și umor -Republica
Moldova

26

Anual

Festivalul de umor
,,Mărul de Aur” Bistrița

27

20-24 august

Festivalul Coral - Paris

Organizatori

Locul manifestării

Observații/
caracterul
manifestării

Casa de Cultură
Primăria Găești

Casa de Cultură

Locală

Primăria Găești
Casa de Cultură

Gradinițe
Casa de Cultură

Locală

Primăria Găești
Casa de Cultură

Făgăraș

Județeană deplasarea grupului
de satiră ,,Anton
Pann”

Primăria Găești
Casa de Cultură

Bisericile

Locală
Interjudețeană

Casa de Cultură

Interjudețean

Primăria Găești
Casa de Cultură

Locală

Primăria Găești
Casa de Cultură

Bulgaria

Internațională

Primăria Găești
Casa de Cultură

Italia

Internațională

Primăria Găești
Casa de Cultură

Casa de Cultură
Parcul Central al
orașului Găești

Locală

Primăria Găești
Casa de Cultura

Macea – jud. Arad

Județean

Jibou

Județean

Vaslui

Județean

Primăria Găești
Casa de Cultură

Mamaia - jud.
Constanța

Județean

Primăria Găești
Casa de Cultură

Italia

Internațional

Primăria Găești
Casa de Cultură

Com. Drochia - Casa
de Cultură

InternaționalSpectacol Grup
Satiră ,,Anton
Pann” Găești

-

Național

-

Internațional

Primăria Găești
Casa de Cultură
Primăria Găești
Casa de Cultură

Primăria Găești
Casa de Cultură
Primăria Găești
Casa de Cultură
Ministerul Culturii
Centrul Județean Cultural
Târgoviște
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Data
desfășurării

Denumirea
manifestării

Organizatori

28

24-25 august

Festivalul de satiră și
umor ,,Povestea
Vorbei”

Primăria Găești
Casa de Cultură

Casa de Cultură

Locală

29

19-20
noiembrie

Zilele Bibliotecii ,,Aurel
Iordache”

Primăria Găești
Casa de Cultură

Biblioteca ,,A.
Iordache”
Casa de Cultură

Locală

Monumentul Eroilor

Locală, Depuneri de
coronae – Spectacol
omagial pentru
Găeșteni

Casa de Cultură

Locală

Casa de Cultură

Locală

30

1 decembrie
21
decembrie
23
decembrie

31
32

Ziua Natională a
României - Românii
sărbatoriți de 1
Decembrie
Daruri de Crăciun Spectacol de colinde
Obiceiuri de iarnă

Primăria Găești
Casa de Cultură
Casa de Cultură
Primăria Găești
Casa de Cultură
Primăria Găești

Locul manifestării

Observații/
caracterul
manifestării

Nr.
crt.

Pe lângă evenimentele prestabilite care se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic, Casa
de Cultură închiriază spațiul de care dispune, la solicitarea terților, în vederea organizării de
diferite evenimente ocazionale (spectacole de teatru, etc.)
De asemenea, Casa de Cultură se ocupă de administrarea publicației lunare “Cronica
Găeștiului”, care se adresează în principal locuitorilor orașului Găești.
În orașul Găești funcționează de asemenea Biblioteca ,,Aurel Iordache”, fondul de carte
disponibil62 fiind reprezentat de 122.734 de volume, fiind estimat un număr de 4.657 cititori
activi la nivelul anului 2012, cu un număr de 83.441 volume eliberate.
În orașul Găești există infrastructură în vederea desfășurării de activități sportive atât pentru
sportivii profesioniști, cât și pentru ceilalți locuitori ai orașului care sunt interesați de
practicarea sportului în timpul liber.
Menționăm astfel:



Stadionul orășenesc, care a fost inaugurat în anul 1937, cu o suprafaţă de 19.000
mp şi o suprafaţă construită de 198 mp
Sala de sport din cadrul Școlii Nr. 6 “Șerban Cioculescu”, inaugurată în anul 2004 beneficiarii direcţi ai săli de sport sunt elevii Şcolii Şerban Cioculescu şi cei ai Clubului
Sportiv Şcolar, însă toţi locuitorii orașului Găeşti îşi pot petrece timpul liber aici făcând
sport.

În orașul Găești activează Asociaţia “Clubul Sportiv Progresul Găeşti”, care cuprinde
mai multe ramuri sportive, precum atletim, baschet fete, fotbal şi handbal.
Acest club se ocupă de selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii de nivel local, judeţean,
naţional a copiilor şi juniorilor pe mai multe ramuri sportive, această selecţie fiind făcută
în timp de către profesorii clubului.

62

Sursa: Fișa localității (2012)
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5.4. Analiza SWOT în domeniului social
Puncte tari

Puncte slabe

 Infrastructură de sănătate dezvoltată,
existând inclusiv proiecte în derulare
pentru reabilitarea și modernizarea
infrastructurii
 Infrastructură socială și de educație
existentă și dezvoltată, precum și proiect în
derulare
privind
modernizarea
infrastructurii educaționale
 Colaborarea primăriei cu ONG-uri în
vederea asigurării în condiții bune a
serviciilor sociale
 Acces facil la centre universitare de
prestigiu situate în localități aflate în
apropierea orașului Găești
 Existența Asociaţiei “Clubul Sportiv
Progresul Găeşti” care se ocupă de
selecţia, pregătirea, şi participarea în
competiţii de nivel local, judeţean,
naţional a copiilor şi juniorilor pe mai
multe ramuri sportive
 Existența unor monumente istorice care
constituie patrimoniu cultural de mare
valoare și importanță națională

 Infrastructură
de
sănătate
și
învățământ învechită și degradată, în
ciuda investițiilor realizate până în
prezent
 Imposibilitatea asigurării de servicii
sociale complete (servirea mesei)
pentru
persoanele
vârstnice,
beneficiari ai Centrului de zi pentru
persoane
vârstnice
„Clubul
Pensionarilor”
 Pondere
mare
a
persoanelor
beneficiare de prestații sociale
(aproape 10% din populația orașului
la nivelul anului 2012)
 Pondere scăzută a populației care
deține studii superioare, una din cauze
putând fi nivelul scăzut de trai al
populației pentru a-și putea permite
costurile implicate de urmarea de
cursuri la una din universitățile aflate
în orașele situate în apropiere

Oportunități

Ameninţări

 Ofertă educațională parțial corelată cu  Oferta de muncă existentă pe piață
nevoile locale de pe piața muncii (Liceul
pentru absolvenții liceelor cu profil
Tehnologic „Iordache Golescu” are încheiat
tehnic
este
scăzută,
respectiv
un acord de parteneriat cu agentul
domeniul agricol se situează la un
economic SC ARCTIC SA din anul 2012,
nivel scăzut în prezent, neexistând
prin care au fost înfiinţate clase de
suficiente ferme pentru preluarea
învățământ profesional tehnic de doi ani pe
absolvenților (predomină fermele
domeniul electromecanic cu specializarea
agricole de subzistenţă)
de frigotehnie, în urma căruia agentul  Lipsa alternativelor de specializare
economic angajează absolvenții calificați cu
oferite de învățământul tehnic (pentru
treapta I)
învățământul tehnic de doi ani este
 Număr mare de evenimente culturale
disponibilă doar specializarea în
organizate în principal de Casa de cultură
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„Dumitru Stanciu” pe parcursul întregului
domeniul electromecanic, calificarea
an calendaristic, inclusiv la nivel
frigotehnist)
internațional
 Grad de promovabilitate a examenului
 Implicarea instituțiilor de învățământ în
de bacalaureat extrem de redus la
diferite proiecte și programe educaționale,
liceele cu profil tehnic
inclusiv
parteneriate
europene  Înregistrare de abandon școlar la
(participarea de instituții de învățământ din
liceele cu profil tehnic
mai multe țări europene), cu finanțare de
la diferite instituții, inclusiv Comisia
Europeană

Concluzii capitol 5. Social
Infrastructura socială este bine reprezentată și dezvoltată, fiind implementate în
ultimii ani numeroase proiecte cu finanțare inclusiv de la bugetul local, dar sunt
necesare în continuare investiții de modernizare și extindere.
Reţeaua sistemului educaţional din orașul Găești acoperă inclusiv nivelul de
învățământ liceal și profesional, unitățile de învățământ dispun de cadre didactice
înalt calificate, ceea ce se reflectă în rezultatele obținute de elevi la olimpiadele și
concursurile școlare.
Oferta educațională este parțial corelată cu nevoile locale de pe piața muncii.
Deși orașul Găești nu dispune de unități de învățământ superior, accesul la
universități se realizează prin intermediul celor situate în localitățile aflate în
apropierea orașului: Târgoviște, Pitești, Ploiești, București.
Domeniul cultural este bine reprezentat de activitatea Casei de Cultură „Dumitru
Stanciu”, care organizează evenimente culturale inclusiv la nivel internațional.
În ultimii ani s-a înregistrat o pondere mare a persoanelor beneficiare de prestații
sociale (aproape 10% din populația orașului la nivelul anului 2012).
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6. Mediu
6.1. Factori şi probleme de mediu
6.1.1. Factorul de mediu aer
Atmosfera63 reprezintă cel mai larg și imprevizibil vector de propagare al poluanților, ale căror
efecte sunt resimțite în mod direct și indirect de către om și celălalte componente ale mediului.
Se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constituie o problemă de interes public, la
nivel local, regional și național.
Potențial, poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societății actuale,
atât din punct de vedere temporal (are efecte atât pe termen scurt și mediu cât și pe termen
lung) dar și spatial (mobilitatea și suprafetele afectate sunt mari).
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, se vorbește despre “poluare atmosferică atunci

când una sau mai multe substanţe sau amestecuri de substanţe sunt prezente în atmosfera
în cantităţi sau pe o perioadă, care pot fi periculoase pentru oameni, animale sau plante şi
contribuie la punerea în pericol sau vatămarea activităţii sau bunăstării persoanelor”.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa – Raport privind starea mediului în județul
Dâmbovița în anul 2012, evidenţiează inventarul de emisii în atmosferă. Calitatea aerului este
exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care descriu fenomenul de poluare sub forma
răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluante, rezultate preponderent din activităţile
antropice.

Calitatea aerului
În conformitate cu Ordinul nr. 348/2007 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, privind
aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi
clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, oraşul Găeşti
se încadrează în:
a) Zone unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită
şi valoarea limită plus marja de toleranţă:

63



pentru dioxid de azot şi oxizi de azot [NO2/NO(x)];



pentru pulberi în suspensie (PM10).

Sursă: Raport de mediu pentru actualizare Plan urbanistic General oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
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b) Zone unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât
valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare:


pentru dioxid de sulf (SO2);



pentru plumb (Pb);



pentru monoxid de carbon (CO);



pentru benzen (C6H6).

Sursele de poluare a aerului
Sursele de poluare a aerului în raza oraşului Găeşti sunt activităţile desfăşurate în principalele
unităţi economice:


Zona industrială Găești Est - cu profil de construcţii maşini;



Găeşti Sud (la sud de staţia C.F) - cu profil dominant de depozitare produse agricole
şi mărfuri industriale şi în imediata vecinătate, concentraţiile de CO, NO2, SO2, COV,
pulberi sedimentabile, pulberi de produse carbonice şi smoală, gudroane, pulberi de
nisip şi cocs, se încadrează în limitele maxime admise, uneori în anumite condiţii
producându-se depaşiri temporare.

Principalul poluator64 al aerului la nivelul orașului Găești este societatea Avicola S.A. Găești
având amplasamentul în Găești, soș. București - Pitești, km. 70, operator ce intră sub
incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC). Societatea
Avicola S.A. Găești beneficiază de o perioadă de tranziţie până în anul 2014 65, reducându-și
treptat emisiile în aer, apă sau sol, după caz realizând măsurile cuprinse în Planul de Acţiune
al Autorizaţiei Integrate de Mediu pe care o deţin.

Prognozarea poluării aerului
Aerul la nivelul oraşului este afectat de activităţile umane dar în limite acceptabile, aceste
zone încadrându-se la nivelul încadrării maxime în limitele acceptabile.
O sursă importantă de emisii de noxe în atmosferă o reprezintă numărul mare de mijloace de
transport care deservesc zonele industriale de pe raza oraşului şi circulă pe căile de
comunicaţii din oraş şi din imprejurimi. Aceste noxe se încadrează în limitele maxime
acceptabile, dar în anumite perioade crează disconfort.
Pulberile în suspensie sunt principalii poluanţi din zonă, pentru care depăşirile valorii limită
sunt semnificative, pentru diferite intervale de mediere. Pulberile în suspensie au diametrul
mai mic de 20 μm, iar fracţiunea PM10 (pulberile respirabile) este reprezentată de pulberile
64
65

Sursă: Agenția pentru protecția mediului Dâmbovița - 2013
Sursă: Starea mediului în județul Dămbovița în anul 2012
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în suspensie cu diametre aerodinamice mai mici de 10 μm. Provin din cauze naturale, ca de
exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt sau antropice: procesele
de producţie, transportul rutier, depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sisteme de
încalzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.
Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon
(funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi
alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene (cum este cazul poluanţilor
organici persistenti PAH şi PCB absorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi).
Deşi sursele de poluare a aerului din zonă sunt diverse, calitatea aerului a cunoscut o
ameliorare datorită diminuării emisiilor rezultate din activităţile industriale, ca urmare a
măsurilor impuse agenţilor economici: îmbunătățirea monitorizării emisiilor, planuri de
conformare viabile, importante lucrări de investiţii pe linie de protecţia mediului şi în special
datorită reducerii drastice a activităţilor industrial datorită crizei economice, etc.
Pe teritoriul oraşului Găeşti nu există surse importante de poluare a atmosferei. Sursele
existente sunt legate de sursele mobile (poluare atmosferică, ca urmare a învecinării unor
zone de locuințe cu drumuri naţionale, judeţene etc.), încălzirea individuală (pentru
persoanele neracordate la reţeaua de alimentare cu gaze ) şi industrie.
Teritoriul oraşului Găeşti are contribuţii la inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră
(activitatea industrială). Pe termen mediu (5 – 10 ani) este necesară realizarea unei evaluări
privind cele mai bune opţiuni de intervenţie pentru limitarea efectelor asociate modificărilor
climatice.
În lipsa unor investiţii în infrastructura rutieră a oraşului şi pe fondul unei creşteri permanente
a parcului auto se va înregistra o creştere a emisiilor poluanţilor caracteristici gazelor de
eşapament şi a particulelor în suspensie.

6.1.2. Factorul de mediu apă
Orașul Găești66 este inclus în bazinul hidrografic Argeș - Vedea, monitorizat de Administrația
Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Bazinul hidrografic al râului Argeş amonte de acumularea
Zăvoiul Orbului este amenajat şi controlat de o serie de lacuri de acumulare, în amonte fiind
lacul Goleşti. În aceste condiţii, regimul debitelor, atât normale cât şi de viitură este integral
dependent de modul de tranzitare prin salba de lacuri existente. Zona aval de acumularea
Zăvoiul Orbului este puternic antropizată. Terenurile din albia majoră sunt fertile şi intens
cultivate, sunt de asemenea aşezări şi gospodării.

66

Sursă: Raport de mediu pentru actualizare Plan urbanistic General oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
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Reţeaua hidrografică a zonei este dominantă de cursul râului Argeş, artera hidrografică
importantă ce îşi dezvoltă cursul NV - SE, la sud de limita teritoriului administrativ al oraşului
Găeşti. Râul Argeş prezintă o albie individualizată faţă de zona de câmpie, cu maluri de 2 - 6
m.
Limita nordică a trupului de bază al Oraşului Găeşti este marcată de pârâul Potop, artera
hidrografică bine individualizată cu maluri de 1,00 - 2,50 m şi albie îngustă. Din zona
piemontană, pârâul Potop primeşte ca afluenţi pârâul Cobiuţa, pârâul Cobia, Strâmbii şi V.
Butoiu. Pe aceeaşi direcţie, pârâul Răstoaca cu afluentul său Clocoticiu, traversează trupul de
bază al Oraşului Găeşti.
Secţiunea mică a celor două cursuri de apă, pârâul Potop şi pârâul Răstoaca şi panta hidraulică
mică, caracterul nepermanent şi torenţial al afluenţilor din zona piemontană, favorizau în
perioadele cu precipitaţii abundente, inundarea zonelor riverane. Aceasta a determinat ca în
amonte de oraşul Găeşti, unde debitele ajungeau la maximum şi fenomenele de inundaţii
produceau pagube considerabile, ca apele pârâurilor Potopu şi Răstoaca să fie colectate şi
drenate în râul Argeş.
Resursele de apă ale oraşului Găeşti sunt constituite din apele de suprafaţă (râuri şi lacuri) şi
din apele subterane.

Apele subterane
Apele subterane depind atât de gradul de permeabilitate, cât și de grosimea și extinderea
rocilor care le înmagazinează. Orizontul acvifer freatic se formează în depozitele grosiere
(pietriş mărunt cu nisip) ecranate la partea superioară de depozite impermeabile argiloase,
motiv pentru care capătă caracter ascensional sau artezian. În perioadele cu precipitaţii
abundente, datorită prezenţei stratului argilos impermeabil, care nu permite drenarea pe
verticală a apelor rezultate din precipitaţii, se acumulează şi ia naştere un al doilea orizont
acvifer superficial cu caracter temporar.
Factorii poluatori majori care afectează calitatea apei subterane se grupează în următoarele
categorii: produse petroliere, produse rezultate din procesele industriale, produse chimice
(îngrășăminte, pesticide) utilizate în agricultură, ce provoacă o poluare difuză greu de depistat
şi prevenit, produse menajere şi produse rezultate din zootehnie, metale grele, necorelarea
creşterii capacităţilor de producţie şi a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de
canalizare şi realizarea staţiilor de epurare, exploatarea necorespunzătoare a staţiilor de
epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare, depozitare și gestionare a
deșeurilor şi a nămolurilor de la epurarea apelor industriale uzate.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, în Raportul privind starea mediului în județul
Dâmbovița în anul 2012, prezintă forajele monitorizate şi valorile obţinute la indicatorii la care
s-au înregistrat depăşiri, în bazinul hidrografic Argeş – judeţul Dâmboviţa, faţă de limitele
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impuse prin Ordinul 137/2009 și HG53/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru
corpurile de ape subterane din România în tabelul următor:

Tabel 47. Forajele şi indicatorii la care s-au înregistrat depăşiri, în bazinul hidrografic
Argeş – judeţul Dâmboviţa, an 201267
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Foraj/ Amplasament
Burduca ORD II -F1
Mogoşani -F1
Găeşti- F1
Petrești-Croitori ORD I – F1
Izvoru – F2
Morteni ORDII– F1
Broşteni ORDII – F
Izvoru – F1
Puntea de Greci ORDII – F1
Izvoru – F2
Puntea de Greci ORDII – F1

Indicatori
Amoniu (NH4)
Cloruri (Cl-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Azotaţi (NO3-)
Fosfați (PO4)
Fosfați (PO4)

Limita impusă
cf Ordinului 137/
2009 (mg/l)
1
250
50
50
50
50
50
50
50
0,5
0,5

Valoare
obţinută
(mg/l)
1,2065
336,34
112,29
120.8695
51.548
114.3235
83.7685
145.6025
97.8825
0.675
1.38125

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Argeş-Vedea

În anul 2012 Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea a monitorizat, pe teritoriul judeţului
Dâmboviţa, 5 corpuri de apă: ROAG02 - Câmpia Titu, ROAG03 Colentina, ROAG05 - Lunca şi
terasele râului Argeş, ROAG08 – Piteşti şi ROAG12 Estul Depresiunii Valahe. Calitatea apei din
corpul de apă subterană ROAG05 – Lunca şi terasele râului Argeş a fost analizată prin 3 foraje
de observaţie din judeţul Dâmboviţa (Mogoşani– F1, Găeşti – F1 şi Ioneşti-Gura Foii – F3).
Valorile medii obținute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009 și HG
53/2009 ale indicatorilor de calitate (azotaţi, amoniu, azotiţi, sulfaţi, fosfaţi, cloruri) şi s-a
constatat că:


1 foraj (Mogoşani– F1) prezintă valorii medii depăşite faţă de valorile de prag la
indicatorul NO3.



1 foraj (Găeşti – F1) prezintă valorii medii depăşite faţă de valorile de prag la indicatorul
cloruri.



la ceilalți indicatori analizați nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor prag.

De asemenea au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-chimici, care nu intră în
evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt:

67



regim termic și acidifiere: temperatura, pH;



indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

Sursă: Starea mediului în județul Dămbovița în anul 2012
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indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, duritate totală, bicarbonaţi, sodiu,
potasiu, calciu, magneziu;



metale: fier dizolvat, mangan dizolvat;



micropoluanți organici: pesticide totale, tetracloretilenă.

Din analiza datelor obţinute în urma monitorizării parametrilor fizico-chimici la forajele situate
în stratul freatic, comunicate de Administraţia Bazinală Argeş - Vedea, depăşiri ale valorilor
de prag s-au înregistrat la indicatorii: azotaţi, cloruri, fosfați și amoniu.
Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape ireversibil şi are consecinţe
grave asupra folosirii rezervei subterane pentru alimentarea cu apă potabilă. Depoluarea
surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă şi uneori imposibilă.

Apele de suprafață
Artera hidrografică principală este reprezentată de râul Argeş cu o direcţie de curgere
orientată nord-vest – sud-est, la limita sudică a teritoriului administrativ al oraşului Găeşti. În
sectorul final, râul Argeş curge pe un singur fir, având lărgimea de 60-100 m.
Panta hidraulică mică a determinat schimbarea permanentă a traseului de curgere, astfel
încât albia prezintă numeroase ostroave şi albii părăsite. Pe toată zona de câmpie a râului,
începând de la suprafaţă şi până la adâncimea de 20-25 m se găseşte un complex aluvionar
de vârstă cuaternară constituit din pietrişuri cu nisip (balast) în care sunt intercalate lentile
groase de argilă. Variaţia de debite de la un anotimp la altul prezintă clar viiturile de primăvară
(aprilie-iulie) şi scurgerea minimă vara.
În sezonul cald se produc viituri de scurtă durată, dar cu o mare putere de eroziune şi
transport. În regim natural debitele maxime ale râului Argeş au fost determinate prin studii
hidrologice elaborate de INMH. Se remarcă diminuarea debitelor, fenomen explicat prin lipsa
afluenţilor importanţi, iar viiturile se atenuează prin inundarea luncii râului şi a interfluviului
Argeş - Sabar.
Râul Potopu prezintă caracteristicile specifice piemontului Cândesti pe care îl străbate de la
nord la sud printr-o vale mult adâncită. Vara, datorită secetei, seacă. Are o lungime de 55
km, panta medie de 8 la mie şi un coeficient de sinuozitate egal cu 1,41. Are un debit mediu
multianual de 0,84 mc/s, dar această cantitate de apă este foarte neuniform repartizată în
timpul anului. Cele mai mari debite se înregistrează primăvara, iar cele mai scăzute vara. În
sezonul cald se produc viituri de scurtă durată, dar cu o mare putere de eroziune şi transport.
Lăţimea albiei variază între 8 si 20 m. Pentru a se evita inundarea oraşului s-au înălţat şi
consolidat malurile, s-au îndiguit şi s-a construit un canal pentru deversarea apelor lui în
Argeş, în caz de pericol. Are pe partea dreaptă ca afluenţi Răstoaca care se uneşte cu
Clocoticiul, aproape de podul de beton din strada Gării şi care străbate oraşul prin centru, iar
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pe partea stângă colectează apele pâraielor Cobiuța, Foila, Brătila, pâraie care uneori când e
secetă mare seacă.
Râul Cobia se varsă în Potopu în amonte de Găeşti are o lungime de 48 Km o pantă medie,
de 9 la mie şi un coeficient de sinuozitate de 1,26. În lungul râurilor Potopu şi Cobia se
remarcă lunci bine dezvoltate care ating lăţimi de până la 1 km formate din nisipuri, viituri şi
chiar argile depozitate fiind folosite în cea mai mare parte ca teren arabil.
Tabel 48. Debitele medii lunare râul Argeş la Acumularea Zăvoiul Orbului
Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Debit

40,0

56,8

86,7

62,6

81,3

71,1

73,9

35,2

29,3

30,3

39,7

45,0

Debit
mediu
54,3

Sursa: Direcţia Apelor Argeş – Vedea

Resursele de apă
Activitatea de gospodărire unitară, raţională şi integrată a apelor se organizează şi se
desfăşoară pe bazine hidrografice, ca entităţi geografice indivizibile de gospodărire cantitativă
şi calitativă a resurselor de apă, în scopul dezvoltării durabile.

Tabel 49. Repartizarea lungimii cursurilor de apă pe tronsoane caracteristice (km) zona
Găești, în anul 2009
Bazinul
hidrografic

Cursul
de apă

Tronsonul de râu

Clasa de calitate

Total
(km)
I
II
III
IV
Argeș – Vedea
Argeș
intrare – ieșire județ
54
54
Argeș – Vedea
Potop
izvor – confl. Sabar
55
55
Argeș – Vedea
Sabar
izvoare –Glâmbocata
12
Sursa A.P.M. – Raport privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în anul 2010

V
12

Potrivit reglementărilor în vigoare (Legea nr. 310/2004 pentru modificarea și completarea
Legii Apelor nr.107/1996, anexa 11):, clase de calitate I, II, III, IV şi V sunt definite astfel


clasa de calitate I - stare foarte bună: nu există alterări (sau sunt foarte mici) ale
valorilor elementelor fizico-chimice şi hidromorfologice de calitate pentru tipul de
corpuri de apă de suprafaţă faţă de acele asociate în mod normal cu acel tip în condiții
nemodificate;



clasa de calitate II - stare bună: valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul
de corp de apă de suprafaţă prezintă nivele scăzute de schimbare datorită activităţilor
umane, dar deviază uşor faţă de acele valori normale asociate cu tipul de corpuri de
apă de suprafaţă în condiţii nemodificate;
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clasa de calitate III - stare moderată: valorile elementelor biologice de calitate pentru
tipul de corp de apă de suprafaţă deviază moderat faţă de acelea care sunt în mod
normal asociate cu tipul de corp de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate. Valorile
prezintă semne moderate de perturbare ca urmare a activităţilor umane şi sunt esenţial
perturbate faţă de valorile din condiţiile de stare bună;



clasa de calitate IV – slabă: prezintă dovezi de alterări majore ale valorilor elementelor
biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaţă şi în care comunităţile
biologice importante deviază semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul de
corpuri de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate;



clasa de calitate V – proastă: prezintă dovezi de alterări majore ale valorilor
elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaţă şi în care
sunt absente părţi mari din comunităţile biologice importante, care sunt în mod normal
asociate cu tipul de corp de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate.
Tabel 50. Cantităţi de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă – râul Potop

Poluant (t/an)
Consum
Consm
Fosfor Amoniu Substanţe Detergenţi
Materii în biochimic
Emisar
chimic
total
(NH4) extractibile
(MBAS)
suspensie
de
de oxigen
(Pt)
(SE)
(MTS)
oxigen
(CCOCr)
(CBO5)
Potop
0,068
0,054
0,156
0,0021
0,027
0,02
0,0023
Sursa A.P.M. – Raport privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în anul 2010

Apa potabilă
Apă potabilă este apa destinată consumului uman şi poate fi regăsită în: orice tip de apă în
stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte
scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin reţea de
distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; în orice tip de apă
folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau
comercializarea produselor, ori substanţelor destinate consumului uman.
Apa potabilă pentru localitatea Găești este asigurată din surse de profunzime (front captare
râu Argeş).
Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A, operează sistemele
de apă din orașul Găești.
Cantitatea totală de apă potabilă distribuită populaţiei orașului Găești, racordată la reţeaua
de distribuţie a apei, a fost în anul 2012 de 468 mii m.c.68, calitatea apei potabile distribuite
68

Sursă: Fișa localității Găești - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
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prin sistemul public de aprovizionare fiind monitorizată de Direcţia de Sănătate Publică
Dâmboviţa.
În tabelul de mai jos sunt redate informaţii privind calitatea apei potabile distribuite prin
sistemul public de aprovizionare în orașul Găești în anul 2012.

Tabel 51. Calitatea apei potabile distribuite şi situatia rețelelor de aprovizionare cu apă
în anul 2012

Localitate

Sursa de
apă

Metode
de
tratare
aplicate

Eficienţa
biologică
a
treptelor
de tratare
%

Lungimea
reţelei de
alimentare/
vechime

Boli transmisibile
înregistrate în
localitate şi număr de
cazuri
înregistrate
în localitate

33,4 km
Găeşti

Acvifer de
adâncime

Clor gazos

89%

60%-40 ani

11

40%-3 ani
Sursa A.P.M. – Raport privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în anul 2012

Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate şi în cantitate suficientă trebuie să fie una
din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului în domeniul sănătăţii.
În prezent, se promovează un obiectiv de investiții pe râul Sabar 69, pe raza oraşului Găești,
care să cuprindă și îmbunătățirea esteticii cursului de apă și includerea cât mai armonioasă a
lucrărilor în cadrul natural al zonei. Lucrările avute în vedere constau în amenajarea albiei
râului Sabar pe cca. 4 km, pentru asigurarea scurgerii apelor fără inundarea zonelor riverane,
precum și în reabilitarea nodului hidrotehnic Potopu -Răstoaca, în scopul măririi debitului
salubru. Necesitatea realizării investiției este dată de:

69



pe întreaga lungime, albia cursului de apă prezintă numeroase meandre, colmatare
accentuată şi degradări ale malurilor. Terenul este slab coeziv (nisipuri, pietrişuri ,
argile prăfoase) iar panta hidraulică este foarte mică;



în ultimii ani datorită colmatărilor accentuate şi dezvoltării vegetaţiei, debitul de
servitute a scăzut sub 20 l/s;



lipsa debitului de servitute (primenire) face ca în prezent întreaga albie a râului
Răstoaca să fie colmatată şi acoperită cu vegetaţie de baltă care degajă un miros
neplăcut datorită eutrofizării şi constituie un real focar de infecţie cu impact negativ
asupra sănătăţii populaţiei oraşului Găeşti.

Sursă: Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea - 2013
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Apa de îmbăiere70
Cadrul legislativ al supravegherii stării de sănătate a populaţiei în raport cu calitatea apei de
îmbăiere este reprezentat de H.G. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere.
Scopul acţiunii de monitorizare îl constituie protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc din mediul de viaţă.
În oraşului Găeşti nu există zone naturale amenajate de îmbăiere.

Apele uzate
Deversarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate este una din principalele cauze ale
poluării şi degradării apelor de suprafaţă. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie
a calităţii apelor de suprafaţă o reprezintă epurarea corespunzătoare a apelor uzate.
Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de
încărcarea cu substanţe poluante.

Tabel 52. Poluanți în apele uzate pentru care s-au înregistrat depășiri ale concentraţiei
maxime admisibilă (CMA), evacuate în apele de suprafaţă – 2012
Surse de poluare
S.C. Compania de Apă
Târgoviste Dâmboviţa
S.A. – Centru Găeşti
SC OMV Petrom zona
de producție VI
MUNTENIA
CENTRAL - Stație
Epurare Valea Mare

Emisar

Stație
epurare
Treaptă
epurare

Volum ape
uzate
evacuate
(mii mc)

Indicatori la care
s-au înregistrat
depășiri ale CMA

Captare și
prelucrare apa
pentru alimentare

Neajlov

mecanică
+biologică

434.720

NH4,Pt

Industrie
extractivă

Potop

mecanică
+biologică

1.071

MTS, CBO5,
CCOCr, Pt, NH4,
Reziduu filtrabil

Domeniu
de activitate

Sursa A.P.M. – Raport privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în anul 2012

În prezent, în judeţului Dâmboviţa este demarat un amplu proiect finanţat din fonduri
europene - Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – prioritatea
1). Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Dâmboviţa” care include și orașul Găești. Proiectul se află în curs de execuţie, având o
perioadă de implementare 24 de luni cu posibilitatea de extindere până în anul 2015. Scopul
principal al acestor investiţii este reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi
canalizare, construirea şi modernizarea de staţii de epurare, atât în mediu urban, cât şi în
mediul rural.
Problemele din prezent sunt:

70

Sursă: Starea mediului în județul Dămbovița în anul 2012
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nefinalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu apă şi
canalizare la nivelul oraşului şi a staţiei de epurare;



încadrarea calităţii apei în clasa de calitate din punct de vedere al indicatorilor biologici;



amenajarea şi salubrizarea cursului pârâului Răstoaca.

Nerealizarea sau întârzierea realizării investiţiilor de reabilitare privind sistemul centralizat de
alimentare cu apă, canalizare şi staţia de epurare va contribui la deprecierea calităţii apelor
subterane şi a celor de suprafaţă de pe teritoriul oraşului.

6.1.3. Factorul de mediu sol
Geomorfologic71, teritoriul orașului Găești este raionat astfel:
a.1) Terasa inferioară care se confundă cu zona de luncă şi se dezvoltă în partea de sud vest a oraşului de-a lungul râului Argeş, cu lăţimi variabile, de vârstă holocen superior. În
zona de luncă apar eroziuni excesive la contactul cu albia majoră a râului Argeş şi deversări
ale râului în perioadele cu precipitaţii abundente. În prezent, aceste fenomene s-au diminuat
prin construcţia barajului de la Zăvoiul Orbului şi prin ruperi de pantă executate în aval de
podul de la loneşti.
a.2) Terasa medie corespunde zonei cuprinse între zona colinară şi zona de luncă şi prezintă
aspect olan, cu o uşoară înclinare nord vest – sud. Este secţionată de văi temporare, cu
caracter torenţial și este constituită din depozite tinere ale holocenului superior.
Teritoriul administrativ al oraşului Găești este situat în marea unitate geografică a Câmpiei
Române, în subunitatea Găvanu-Burdea, la contactul zonei colinare aparţinând Piemontului
Cândeşti cu câmpia piemontană largă. Această câmpie care se întinde între Olt şi Argeş până
în marginea nordică a Burnasului, pe linia Băseşti-Plosca-Câlniştea este o vastă câmpie aluvioproluvială situată în continuarea conurilor de dejecţie din nord formate în primul rând de
Argeş. Ea este acoperită cu loess şi face trecerea între zona piemontană din nord şi cea
tabulară, loessoidă din sud. Numeroase foraje şi deschideri naturale analizate, precum şi
divergenţa râurilor, confirmă geneza ei proluvială. Aportul râurilor carpatice a fost dintre cele
mai importante. Câmpia Găvanu-Burdea este intens fragmentată, iar larga ei bombare se
reflectă în asimetria văilor şi în numărul mare de meandre adâncite (încătuşate).

Factori de poluare
Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de diverse restricţii
determinate fie de factori naturali (climă, forme de relief, caracteristici edafice etc.), fie de
71
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acţiuni antropice agricole şi industriale. În multe cazuri, factorii menţionaţi pot acţiona sinergic
în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora.
Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor
solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă şi mai grav în afectarea calităţii produselor
agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări grave asupra calităţii vieţii omului.
În zona oraşului se pot descrie următoarele tipuri de degradări ale solului:






terenuri
terenuri
terenuri
terenuri
terenuri

cu exces de umiditate freatică sau de suprafaţă;
afectate de inundaţii;
cu vegetaţie degradată;
afectate de poluare din industria petrolieră, minieră, etc.;
cu deponii (industriale, menajere, resturi de la construcţii).

Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor - îngrăşămintele de orice tip,
aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi sporirii fertilităţii solurilor, în scopul
creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au demonstrat însă că îngrăşămintele pot
provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua în considerare
natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. Utilizarea
neraţională a îngrăşămintelor a determinat apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un
efect toxic asupra microflorei din sol şi condus la acumularea în vegetaţie a acestor elemente.
Limita dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura
plantelor şi de condiţiile de mediu.
Soluri afectate de reziduuri zootehnice: majoritatea complexelor zootehnice de pe teritoriul
oraşului depozitează nămolurile de la epurare sau dejecţiile animaliere în paturi de uscare cu
suprafeţe minime, materialul uscat fiind valorificat prin distribuirea ca îngrăşământ organic.
Unităţile specializate în creşterea păsărilor tind să adopte sistemul de creştere a păsărilor la
sol, pe aşternut de paie, talaş, coajă de orez sau de floarea soarelui, reziduurile rezultate
putând fi uşor valorificate de agricultori fără depozitare prealabilă şi compostare.
De asemenea, trecerea de la creşterea animalelor în complexe la creşterea în gospodării a
redus concentrarea reziduurilor în anumite puncte şi disiparea reziduurilor pe suprafeţe mai
întinse dar cu o încărcare mai redusă, favorizând şi utilizarea lor ca îngrăşământ natural.
Poluarea solului înseamnă orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a solului
ca suport şi mediu de viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om
(antropice), dereglare manifestată prin degradarea fizică, chimică sau biologică a solului, ori
prin apariţia în sol a unor caracterisitci care reflectă deprecierea feritilităţii solului.
Tipurile de poluare şi degradare a solului după natura şi sursa poluantului ce se pot întâlni:




poluarea solului prin lucrări de excavare (balastiere, foraje);
poluarea solului prin acoperirea cu deşeuri solide;
poluarea solului cu produse petroliere.
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Factorul de mediu sol poate fi afectat prin deversare acidentală de materiale provenite de la
societăţile comerciale porductive sau provenite de la gospodăriile individuale şi prin exloatare
agricolă neraţională.
Societăţile productive trebuie prevăzute cu containere metalice pentru colectare.
Poluarea industrială care reprezintă o puternică sursă de răspândire pe sol a unor produşi
chimici toxici nu va fi caracteristică oraşului Găeşti. Din activităţile economice prevăzute a se
desfăşura în interiorul perimetrului vor rezulta emisii şi imisii care se vor încadra în normele
legale şi care nu vor exercita efecte negative asupra calităţii solului care să conducă la
degradarea acestuia.
Nu se dețin informații cu privire la monitorizarea calității solului pe teritoriul oraşului și nu sau identificat terenuri degradate de catre A.P.M. Dâmboviţa.
Se va avea în vedere:


depozitarea necontrolată şi neamenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor
menajere ce poate conduce la poluarea solului, apei freatice, atmosferei şi apei de
suprafaţă;



descompunerea reziduurilor cu conţinut de substanţe organice ce poate fi însoţită de
emisii de dioxid de carbon, metan, amoniac, hidrogen sulfurat, compuşi organici toxici
şi periculosi.

Problemele din prezent sunt:


utilizarea unor practici agricole necorespunzătoare ce contribuie la degradarea
solurilor;



depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Menţinerea unor practici agricole neconforme va contribui la reducerea capacităţii productive
şi de suport a solului.

6.1.4 Poluarea fonică
Zgomotul72 constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influenţează ambianţa
în care se desfăşoară activitatea şi viaţa omului. Este produs din surse naturale, dar mai ales
antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc.
Agenţia pentru Protectia Mediului Dâmboviţa a efectuat măsurători de nivel de zgomot în
județul Dâmbovița, amplasarea punctelor de măsurare realizându-se în concordanță cu
cerințele STAS 6161/3 – 1982 (Determinarea nivelului de zgomot în localitățile urbane.
72
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Metode de determinare) și STAS 10009 / 1988 (Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului
de zgomot), astfel încât să permită expertizarea categoriilor principale de situaţii normate din
punct de vedere al nivelului de poluare sonoră admis, fără a avea la baza un studiu care să
evidenţieze zonele cu riscul cel mai ridicat din punct de vedere al poluării sonore.
Determinările de zgomot, în diverse puncte (străzi, şcoli, parcuri, pieţe, parcări auto, zona
feroviara, incinte industriale etc.), evidenţiază expuneri deosebite ale populaţiei la zgomot, în
special în timpul zilei, generat în special de traficul pe șoselele aglomerate din interiorul
localităţii.
Tabel 53. Măsurători de zgomot
Tip măsuratoare zgomot
Maxima măsurată (dB) % depășiri
Piețe, spații comerciale, restaurant în aer liber
67,3
50
Școli și creșe, grădinițe, spații de joacă pentru copii
75,3
20
Parcuri, zone de recreere și odihnă
57,9
66,6
Incinta industrială
67,4
5,3
Zone feroviare
66,6
33,3
Parcaje auto
64,9
0
Trafic
81,1
61,03
Spitale
65,2
100
Sursa - A.P.M. Dâmboviţa

Sursele existente sunt legate de sursele mobile (poluare fonică, ca urmare a învecinării unor
zone de locuințe cu drumuri naţionale, judeţene etc.). Zgomotul şi vibraţiile sunt produse de
surse antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc., generate în special de traficul pe
soselele aglomerate din interiorul localităţii.

6.1.5. Alţi factori cu impact asupra mediului
Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găseşte oraşul
Găeşti se va face în conformitate cu Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național – Sectiunea a V-a: zone de risc natural.
Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane şi materiale
pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.
Factorii de risc avuți în vedere sunt:


cutremurele de pământ - zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81, cu o
perioada de revenire de cca. 50 ani;



inundații - teritoriul oraşului se încadrează în zone cu cantităţi de precipitaţii cuprinse
între 100 -150 mm în 24 de ore. Datorită naturii terenului de fundare slab permeabil,
precum şi slaba înclinare a zonei de câmpie, se poate vorbi de formarea unui nivel
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hidrostatic superficial pe zona cu argilă, datorită naturii impermeabile, formarea unei
zone de băltire, acolo unde stratul de argilă ajunge până la suprafaţă. Acumularea
apelor din precipitaţii pe vechiul curs al pârâului Răstoaca, în prezent colmatat cu
umpluturi provoacă băltiri care se pot rezolva prin sistemul de canalizare pluvială
dimensionat corect şi în condiţiile unei corecte exploatări:


alunecari de teren - teritoriul oraşului se încadrează în zone cu potenţial de producere
a alunecărilor scăzut, cu probabilitate de alunecare “foarte redusă”.

Fenomenul de risc ridicat al orașului și platformei industriale Găești
În perioada 1975-197973 au fost executate lucrări hidrotehnice pe Răstoaca, Potop și Cobia
în amonte de Găești: amenajarea bazinului hidrografic Potop - Cobia - Răstoaca, deviații de
ape mari Potop – Argeș pe o distanță de 5 km pentru a prevenii inundațiile.
Pentru oraș, apele pluviale deversează în pârâul Răstoaca printr-o rețea care se extinde.
Pentru Arctic S.A., Mecanpetrol, Mairon și Liceul Industrial, apele pluviale deversează printrun tub colector comun, tot în pârâul Răstoaca, la 2 km de Platforma Industrială, în avalul
pârâului.
Colmatarea pârâului Răstoaca, pâna la deversarea în râul Argeș, cu stufăriș, umpluturi, pomi,
combinată cu ploi torențiale și topirea bruscă a zăpezilor a adus, în anii 2013 și 2014, la
inundarea străzilor orașului și incintelor societăților industriale.
Se impun:



amenjarea prâului Răstoaca pe o distanță care să permită accesul scurgerii apelor din
oraș, precum și din avalul colectorului platformei industriale prin lucrări de
decolmatare, recalibrare pentru mărirea albiei;
repunerea în funcțiune a nodului Răstoaca – Sabar prin lucrări de decolmatare,
curățare a stufului, modificarea albiei pentru preluarea volumului de apă suplimentar,
în cazul ploilor torențiale etc, cu păstrarea debitului salubru al pârâului, în aval de acest
nod hidrografic

6.2. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de timp între
data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).
Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare
și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor
de deșeuri după închiderea lor.
În vederea îmbunătăţirii calităţii managementului deşeurilor municipale, Consiliul Judeţean şi
celelalte 83 de Consilii locale (5 orăşeneşti şi 78 comunale) s-au constituit în persoană juridică

73

Sursă – Primăria orașului Găești 2014
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având denumirea "Asociaţia Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării
Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa", cu scopul modernizării şi extinderii sistemului de
gospodărire al deşeurilor în judeţ. În acest sens s-a elaborat proiectul "Reabilitarea colectării,
transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa", proiect
aprobat de Comisia Uniunii Europene şi finanţat prin Programul ISPA.
Scopul proiectului a fost de a dezvolta infrastructura de mediu în vederea îmbunătăţirii,
protejării şi menţinerii calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa şi include următoarele
componente principale:
1. Sortarea şi colectarea deşeurilor solide;
2. Depozit ecologic la Aninoasa - Târgovişte;
3. Depozit ecologic în Titu;
4. Reabilitarea şi închiderea depozitelor existente şi a altor gropi de gunoi – 6 depozite
orăşeneşti şi în jur de 77 gropi de gunoi.
Principalele obiective ale proiectului sunt reprezentate de:


protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei din judeţ şi localităţile învecinate;



îmbunătăţirea peisajului din judeţ, care va conduce implicit la creşterea gradului de
confort al populaţiei şi va ajuta la crearea unei zone atractive din punct de vedere
turistic;



reducerea gradului de utilizare a resurselor prin folosirea unor facilităţi mai
performante pentru activităţile de sortare şi reciclare a deşeurilor municipale.

Prin programul ISPA "Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării controlate a
deșeurilor solide în județul Dămbovița” s-a introdus treptat colectarea selectivă a deşeurilor
urbane în pubele şi containere, transportul acestora pentru valorificare la staţia centrală de
selectare, compostarea şi depozitarea deşeului ultim, nevalorificabil, în depozite ecologice.
Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice
locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent
economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea,
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.
Pe raza oraşului Găeşti responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparţine
administrației publice locale care, prin concesionarea serviciului de salubrizare către SC
Supercom SA București (prin proiectul ISPA menționat anterior), care asigură colectarea
selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri
(depozitul zonal Titu). Prin crearea acestui flux de colectare şi depozitare a deşeurilor,
impactul asupra mediului a fost redus considerabil, gradul de acoperire cu servicii de
salubritate fiind de 100%.
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Menţionăm faptul că, SC IGO SA Găești74 este operator de salubritate care colectează selectiv
deşeurile reciclabile din deşeurile menajere (hartie/carton, plastic).

Deşeurile municipale se constituie din: deşeuri menajere şi asimilabile, deşeuri din servicii
municipale, deseuri voluminoase (mobilier, DEEE-uri, etc) și deşeuri din construcţii şi
demolări.

Deşeurile menajere şi asimilabile se compun din: deşeuri menajere de la populaţie şi deşeuri
menajere şi similare de la unităţi economice, unităţi comerciale, instituţii şi unităţi sanitare.
Deşeurile din servicii municipale se compun din: deşeuri stradale, deşeuri din pieţe şi deşeuri
din grădini, parcuri şi spaţii verzi.

Deşeuri din construcţii şi demolări
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt colectate de către agentul economic autorizat, SC
IGO SA Găeşti.

Deşeurile medicale
Deşeurile medicale periculoase generate de unităţile sanitare din oraș, sunt eliminate prin
agentul economic autorizat pentru activităţile de colectare/transport, SC Crina SRL Găeşti, la
unităţi de tratare autorizate din ţară.

Nămoluri provenite de la staţiile de epurare orăşeneşti
Din datele prezentate de Compania de Apă Dâmboviţa, care în anul 2012 a avut în
administrare staţia de epurare apă uzată din oraș, rezultă că în acest an a fost generată o
cantitate de 12,65 tone substanţă uscată, nămol ce a fost stocat pe paturile de uscare.
Pentru valorificarea nămolului prin împrăştiere pe terenurile agricole, este necesară solicitarea
eliberării permiselor de aplicare, conform prevederilor Ordinului nr. 344/708/16.08.2004
pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se
utilizează nămoluri de epurare în agricultură. În anul 2012 nu s-a solicitat eliberarea
permiselor pentru utilizarea nămolului în agricultură iar cantitatea generată a fost stocată pe
paturile de uscare.

6.3. Spațiile verzi
În orașul Găești, suprafaţa spaţiilor verzi este sub formă de parcuri, locuri de joacă pentru
copii, precum şi terenuri sportive. În anul 2012, suprafaţa de spaţii verzi a orașului a fost de
46 ha conform fișei localității Găești furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa.

74

Sursă: Starea mediului în județul Dămbovița în anul 2012
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Tabel 54. Suprafața spațiilor verzi a orașului Găești
Suprafața spațiilor verzi a orașului Găești
(ha)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

26

26

26

26

26

46

Sursa: Fișa localității Găești - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Datele de mai sus relevă faptul că, la nivelul orașului, suprafaţa de spaţii verzi a crescut.
Totuşi trebuie să ia măsuri de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajarea a unor
suprafeţe noi, întrucât ambele sunt departe de normele impuse la nivel european.
Parcul central din oraşul Găeşti constituie principala resursa urbană de agrement periodic
nerestricţionat.

6.4. Rezervații naturale și areale protejate
Zona orașului Găeşti75 se află în apropierea sitului de importanţă comunitară (SCI) – Lunca
Mijlocie a Argeşului.
Lunca Mijlocie a Argeșului76 a fost declarată Sit de Importanță Comunitară (SCI) prin Ordinul
1964/2007 (publicat în M.Of. nr. 98/07.02.2008). Situată pe pe teritoriul a două judeţe Giurgiu şi Dâmboviţa și pe cursul râului Argeș, aceasta ocupă 2.455,76 ha în județul
Dâmboviţa.
Cu o suprafață de 3.635 ha, Lunca Mijlocie a Argeșului a fost inclusă în rețeaua Natura 2000
datorită prezenței unor specii de amfibieni, reptile și pești aflate în Anexa II a Directivei
Habitate (1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1130 -Aspius aspius
(Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1146 Sabanejewia aurata (Dunăriţă), precum și datorită prezenței a două tipuri de habitate de
interes european (91E0 – păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior – Alno
Padion, Alnion incanae, Salicion albae și 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba).
Habitatul acestora este ameninţat de lucrările hidrotehnice şi de captarea apei din râuri.
O măsură de protecţie care se impune este păstrarea unor sectoare din râul Argeş în regim
natural, prin reducerea poluării de orice fel.
Ponderea suprafeţei cuprinse în situl Natura 2000 din suprafeţele totale administrative pentru
orașul Găești este: Găești < 1%.

75 Sursă: Raport de mediu pentru actualizare Plan urbanistic General oraş Găeşti, Judeţul Dâmboviţa - 2011
76 Sursă: Strategia de dezvoltare locală a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest - 2011

112

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

Figură 16: Lunca Mijlocie a Argeșului
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6.5. Analiza SWOT în domeniul mediului și infrastructurii de mediu
Puncte tari
Puncte slabe
 Dată fiind aşezarea geografică a orașului,  În oraș există agenţi economici care
relieful permite atât dezvoltarea de
generează poluarea aerului
activităţi economice, cât şi de agricultură
 Poluare fonică ridicată de-a lungul
 Nu s-au identificat terenuri degradate
arterelor cu circulaţie rutieră intensă din
interiorul orașului
 Solurile din zonă sunt favorabile culturilor
agricole
 Reţeaua
hidrografică
reprezentată

este

 Nivel scăzut de dotare şi întreţinere a
spațiilor verzi
bine
 Fenomen de risc ridicat de inundații

 Sursele de apă sunt suficiente pentru  Depozitarea necontrolată a deşeurilor și
asigurarea necesarului de apă potabilă, dar
nevalorificarea deșeurilor refolosibile
şi a apei pentru activităţi industriale
 Reţelele de aducţiune apă/canalizare
 Existenţa unui operator regional de apă
necesită acţiuni de reabilitare și extinderi
care asigură servicii de apă şi canalizare
 Aprobarea unei proiect de investiții a
Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița ce
vizează infrastructura de apă potabilă și
apă uzată în derulare
 Nu sunt probleme majore de contaminare

a solurilor la nivelul orașului
 Orașul beneficiază de servicii de salubritate

Oportunităţi
Ameninţări
 Dezvoltarea unui sistem integrat de  Dezvoltarea economică poate genera
management al deşeurilor la nivelul
probleme de contaminare a solurilor, de
orașului, care să includă toate etapele unui
poluare a atmosferei sau a apelor, de
sistem eficient – colectare selectivă la
poluare fonică şi/sau vibraţii
sursă, valorificarea deşeurilor refolosibile,  Dezvoltarea urbanistică poate duce la
transport, depozitare conformă cu normele
diminuarea spaţiilor verzi
în vigoare, etc
 Existența unor oportunități de finanțare din
fonduri nerambursabile disponibile pentru
investiţiile de mediu
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Concluzii capitol 6. Mediu
În prezent nu există presiuni semnificative asupra bogăţiilor naturale, astfel că
degradarea acestor ecosisteme este puţin probabilă. Managementul defectuos al
acestora poate duce în timp însă la degradarea acestora.
În oraşul Găeşti mediul înconjurător nu este afectat de fenomene de poluare sau
degradări care să ducă la modificări esenţiale ale calităţii componentelor unor factori
de mediu. De asemenea, pe teritoriul oraşului nu există surse importante de poluare
a atmosferei.
Orașul Găești are contribuţii la inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră din cauza
activității industriale. Este necesară realizarea unei evaluări privind cele mai bune
opţiuni de intervenţie pentru limitarea efectelor asociate modificărilor climatice.
În lipsa unor investiţii în infrastructura rutieră a oraşului şi pe fondul unei creşteri
permanente a parcului auto se va înregistra o creştere a emisiilor poluanţilor iar
nerealizarea sau întârzierea realizării investiţiilor de reabilitare privind sistemul
centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţia de epurare va contribui la
deprecierea calităţii apelor de pe teritoriul oraşului.
Construirea şoselei de centură ar conduce la descongestionarea reţelei rutiere
interioare prin devierea traficului de tranzit (uşor şi greu) și scaderea nivelului de
poluare sonoră.
Principalele forme de impact asupra peisajului natural sunt reprezentate de
extinderea elementelor urbane. Consiliul Local protejează şi conservă zona cu spații
verzi existentă pe teritoriul orașului.
Nevoile orașului Găești, referitor la calitatea şi protecţia mediului înconjurător sunt
următoarele: finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare
cu apă şi canalizare la nivelul oraşului şi a staţiei de epurare, implementarea unor
măsuri de reducere a poluării fonice în zonele afectate, valorificare a deşeurilor
refolosibile, organizarea, prin parteneriat între instituţii, a unui sistem de
monitorizare a tuturor factorilor de mediu.
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7. Administraţia publică locală
7.1 Capacitate administrativă
Consiliul Local al orașului Găești
Consiliul Local este autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală
în oraș. Consiliul Local şi Primarul sunt aleşi în condiţiile prevăzute de legea privind alegerile
locale.
Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,
cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau
centrale.
Consiliul Local este alcătuit din 17 membri 77, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber
exprimat, în condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale.
Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al orașului Găești a
organizat 4 comisii pe domenii de specialitate:






Comisia nr. 1 – Comisia pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț;
Comisia nr. 2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de
arhitectură;
Comisia nr. 3 – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, pentru
activități sportive și de agrement;
Comisia nr. 4 – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenillor.

Primăria orașului Găești
Primarul orașului Găești este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de
specialitate al acesteia. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale
şi reprezintă orașul Găești în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice
române sau străine, precum şi în justiţie. Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege
sau încredinţate de Consiliul Local. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat
de 1 viceprimar, 1 secretar şi aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.

77

http://www.primaria-gaesti.ro/
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Poliția orașului Găești
Conform Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, pe raza orașului se regăsește un
birou de poliție locală. Poliția orașului Găești are competența teritorială pe raza orașului și a
celor 14 comune arondate și anume: Cobia, Crângurile, Gura Foii, Dragodana, Ludești,
Hulubești, Valea Mare, Mogoșani, Mătăsaru, Petrești, Morțeni, Uliești, Vișina și Șelaru, având
legături de vecinătate și cooperare cu localități din județul Teleorman la sud și județul Argeș
pe latura de vest.
În ultimii ani, Primăria Găești a implementat proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane și
a capacității administrative, care și-au atins obiectivele prevăzute și au fost finalizate:
Tabel 55. Proiecte implementate de Primăria Găești în domeniul dezvoltării resurselor
umane și capacității administrative
Titlu proiect și
perioada de implementare

"Eficientizarea organizațională
a Consiliului Local al Orașului
Găești, gestiunea portofoliilor
prin instruirea personalului și
schimb de bune practici de
conducere"
Perioada de implementare:
iunie 2011 - august 2012

Obiective

Sursă
finanțare

Valoare
totală (lei)

Crearea unui set de abilități
hard și soft adecvate și resurse
umane pregătite a
organizațiilor din domeniul
administrației publice.
Însușirea de noi cunostințe
(hard și soft) și asimilarea unor
noi informații
Dezvoltarea unui sistem
educațional continuu destinat
managerului din adminstrația
publică locală.

PODCA – Axa
1,

464.039

DMI 1.3

Îmbunătățirea de structură și
proces care contribuie la
eficacitatea organizațională.

"Un loc de muncă pentru
fiecare"
Perioada de implementare:
octombrie 2010 – august 2011

Facilitarea accesului pe piața
muncii a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă și
a șomerilor.
Creșterea ratei de ocupare la
nivel local și regional prin
formarea unui număr cât mai
mare de membrii grupului țintă
care să intre și să rămână pe
piața muncii.

POS DRU – Axa
1, DMI 1.3

2.039.166,21
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Titlu proiect și
perioada de implementare

Obiective

Sursă
finanțare

Valoare
totală (lei)

Reducerea șomajului de lungă
durată prin reconversia
profesională a șomerilor din
grupul țintă
Pregătirea și orientarea
membrilor grupului țintă astfel
încât să devină capabili să-și
găsească și să ocupe un loc de
muncă.
Furnizarea de servicii de
consiliere în vederea creării
unor planuri individuale de
pregătire, calificare și orientare
profesională pentru membrii
grupului țintă.

Aparatul propriu al Primăriei Găești are în structura sa Compartiment Proiecte în Curs de
Implementare, fiind prevăzute și propuse 3 posturi pentru personal contractual pe perioada
determinată, respectiv perioada de implementare a proiectelor de investiții demarate de
primărie. Angajarea de personal contractual calificat în domeniu este necesară întrucât ar
conduce la eficientizarea implementării proiectelor. Departamentul nu funcționează
momentan, aceste locuri de muncă fiind vacante, în acest context primăria apelând la
consultanță externă pe perioada implementării diferitelor proiecte de investiții.
În cadrul Primăriei activează în prezent 52 funcționari publici și 126 salariați personal
contractual.
Primăria nu dispune de un sistem informatic integrat pentru gestiunea activităților
desfășurate, însă accesul la internet broadband este asigurat în totalitate pentru funcționarii
locali.
Orașul Găești nu dispune de o Strategie de dezvoltare locală, însă face parte din Asociația
Grupul de Acțiune Locală (G.A.L) „Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest”, care are dezvoltat un
cadru strategic comun, respectiv Strategia de dezvoltare locală a Microregiunii Dâmbovița

Sud-Vest.
Teritoriul G.A.L., prezentat sub denumirea „Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest”, este alcătuit
din orașul Găești și 12 comune, 11 dintre ele aflate în partea sud-vestică a judeţului
Dâmboviţa şi 1 în partea nordică a judeţului Teleorman.
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Domeniile principale în care au fost realizate proiecte de investiții la nivelul anului 2013,
constând în reabilitare, modernizare, extindere și lucrări de întreținere aferente infrastructurii
existente sunt prezentate în continuare:
Tabel 56. Proiecte de investiții 2013 – clasificare pe domenii
Categorie

Valoare (mii lei) - realizat
(anul 2013)

Infrastructură rutieră

736

Mediu, parcuri

705

Administrație

436

Sănătate

281

Învățământ

129

TOTAL

2.287

Astfel, la nivelul anului 2013 au fost realizate investiții de capital în valoare de 2.287 mii lei,
dintr-o valoare a bugetului propus pentru investiții de 3.728 mii lei.
Bugetul orașului Găești a înregistrat în ultimii ani un trend ascendent, aspect datorat inclusiv
aplicării Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, astfel încât din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se repartizează pentru bugetele locale, în
vederea echilibrării bugetelor locale, de exemplu impozitul pe salarii aferent angajaților
autorităților publice și agenților economici de pe raza localității.
Având în vedere faptul că a fost contractat de către Consiliul Local un credit pentru investiții
în valoare de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 240 luni (20 de ani), cu scădența finală în anul
2025, se înregistrează grad de îndatorare, însă acesta este în scădere.
În aceste condiții, pot fi susținute eforturile investiționale la nivelul orașului Găești pe un
orizont larg de previziune.
Pentru a oferi servicii de calitate, orientate spre o dezvoltare socio-economică durabilă a
colectivităţii locale, Primăria a stabilit și urmărește cu consecvență atingerea unor obiective
generale, precum:






Creșterea gradului de satisfacție a cetățeanului;
Gestionarea eficientă a banului public;
Îmbunătățirea urbanistică a orașului;
Eficientizarea cheltuielilor publice;
Implementarea unui sistem de control intern/managerial eficient la nivelul instituției ,
conform OMFP 946/2005, republicat.
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Pentru atingerea acestor obiective, instituția a implementat și menținut un sistem integrat de
management al calităţii în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001: 2008
(implementat în iunie 2007) și a celor din OMFP 946/2005, republicat (implementat în
noiembrie 2012). Cerinţele acestui sistem sunt documentate în Manualul Managementului
Calităţii și în procedurile operaționale specifice pe compartimente (birouri, servicii, sectoare).
Primăria Oraşului Găeşti este o structură funcţională cu activitate permanentă, compusă din
Primarul, Viceprimarul, Secretarul şi Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului orașului
Găeşti, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
În acest scop a fost numită prin dispoziție Comisia de Control Intern și Managerial cu atribuții
bine definite pentru:


a se asigura că procesele sistemului de management al calităţii sunt stabilite,
implementate şi menţinute,



a raporta despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice
necesităţi de îmbunătăţire,



a se asigura că este promovată conştientizarea cerinţelor clientului în cadrul Primăriei.

Pornind de la obiectivele generale ale primăriei, se stabilesc periodic obiective ale calităţii
specifice pentru toate compartimentele primăriei, care desfăşoară activităţi ce influenţează
calitatea serviciilor. Aceste obiective sunt exprimate în termeni concreţi şi măsurabili şi
periodic și se analizează gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
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7.2. Analiza SWOT a capacității administrative
Puncte tari

Puncte slabe

 Acces 100% la internet broadband
pentru personalul Primăriei
 Sistem integrat de management al
calităţii
în
conformitate
cu
cerințele standardului SR EN ISO 9001:
2008 și OMFP 946/2005, republicat
 Credit pentru investiții contractat pe o
perioadă mare de timp, în valoare de
10.000.000 lei, care permite inițierea de
proiecte majore de investiții
 Situație financiară solidă
 Orașul Găești face parte din Asociația
GAL „Microregiunea Dâmbovița SudVest”, dispunând de un cadru strategic
comun, respectiv
Strategia de
dezvoltare locală a Microregiunii
Dâmbovița Sud-Vest
 Proiecte pentru dezvoltarea resurselor
umane și a capacității administrative
implementate în ultimii ani

 Primăria nu dispune de un sistem
informatic integrat pentru gestiunea
activităților desfășurate
 Absența unei Strategii de dezvoltare
locală
 Existența
gradului
de
îndatorare
corespunzător creditului pentru investiții
contractat
 Nu există personal specializat în scrierea
și gestiunea proiectelor
 Posibilităţi reduse de motivare financiară
a personalului şi de atragere a
persoanelor cu calificare superioară în
structurile funcţionarilor publici

Oportunităţi

Ameninţări

 Posibilitatea dezvoltării comunității prin  Blocarea unor programe de finanțare
atragerea de fonduri nerambursabile
guvernamentală
atât prin intermediul Asociației GAL  Menţinerea unei imagini publice negative
„Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest”,
a funcţionarului din administraţia publică.
cât și prin diferite programe de finanțare  Fluctuația
personalului,
întrucât
disponibile
personalul calificat superior este tentat
 Posibilitatea membrilor G.A.L. de a
de condițiile financiare motivante din
implementa în comun proiecte de
sectorul
privat,
rezultând
astfel
dezvoltare a teritorului.
imposibilitatea angajării imediate a altor
funcţionari
publici,
aspect
care
influenţează în mod negativ continuitatea
activităţilor.
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Concluzii capitol 7. Administrație publică locală
Pentru a oferi servicii de calitate, orientate spre o dezvoltare socio-economică
durabilă a colectivităţii locale, Primăria a stabilit și urmărește cu
consecvență atingerea unor obiective generale, aspect confirmat și prin
implementarea sistemului integrat de management al calităţii în conformitate cu
cerințele standardului SR EN ISO 9001: 2008 și a celor din OMFP 946/2005,
republicat.
Creditul pentru investiții contractat de Consiliul Local pe o perioadă mare de timp,
în valoare de 10.000.000 lei, permite inițierea de proiecte majore de investiții,
deși implică existența unui anumit grad de îndatorare pe perioada de timp vizată,
deși acesta este în scădere, întrucât veniturile Primăriei din ultimii ani au
înregistrat tendință de creștere semnificativă.
În cadrul Primăriei activează în prezent 52 funcționari publici și 126 salariați
personal contractual, însă există posturi vacante prevăzute în cadrul anumitor
compartimente. Unul dintre acestea este Compartimentul Proiecte în Curs de
Implementare, unde se consideră necesară ocuparea posturilor vacante întrucât
Primăria are în implementare proiecte majore, unele dintre acestea cu finanțare
europeană.
Orașul Găești face parte din Asociația GAL „Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest”,
dispunând de un cadru strategic comun, respectiv Strategia de dezvoltare locală
a Microregiunii Dâmbovița Sud-Vest, care poate oferi numeroase oportunități în
realizarea unor proiecte de investiții semnificative pentru comunitatea locală.
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PARTEA II – STRATEGIA DE DEZVOLTARE

1. Context european, național, regional și județean
Obiectivele Strategiei de dezvoltare a orașului Găești se încadrează în cele 11 obiective
tematice ale Strategiei Europa 2020, obiective care se doresc a fi realizate în perioada 20142020.
Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe
11 obiective tematice (OT), corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza
impactul politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, respectiv:
 Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi
a utilizării şi calităţii acestora;
 Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
 Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
 Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
 Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă;
 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică.
În context regional, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia urmează țintele naționale
și propune prin Planul de Dezvoltare al Regională Sud Muntenia 2014 – 2020 o serie de măsuri
care să contribuie la dezvoltarea regiunii în această direcție. Obiectivele strategice de
dezvoltare pe termen mediu şi lung se referă la:
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Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității
și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării
dezvoltării durabile
Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane
Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și
consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării
Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural
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
Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și
promovarea incluziunii sociale
Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud
Muntenia

La nivel județean, linia europeană și județeană este urmată prin propunerea, în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Dâmbovița 2012 – 2020, a 5 obiective strategice
după cum urmează:
Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu județele
vecine și Zona Metropolitană București

Dezvoltarea turismului, ca sector cu potențial aport semnificativ la creșterea
economică a județului

Creșterea performanței sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca principal
furnizor de produse perisabile pentru regiunea Sud – Muntenia

Valorificarea capitalului uman prin educaţie și prin stimularea antreprenoriatului

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița

De asemenea alte două programe la nivel internațional stau la baza strategiei de dezvoltare
locală a orașului Găești:
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Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, document care promoveaza
folosirea mai frecventa a abordarilor integrate în dezvoltarea urbană; crearea și asigurarea
unor spații publice de buna calitate; modernizarea rețelelor de Infrastructuri și creșterea
eficientei energetice; acordarea unei atenții speciale pentru zonele defavorizate în contextul
orașului ca un tot unitar; consolidarea economiei locale și a politicii locale legată de piața
forței de muncă.
Carta Municipiilor și orașelor europene pentru durabilitate (Carta Aalborg) prin
care sunt promovate aspecte ce țin de strategiile locale pentru durabilitate, durabilitatea ca
proces creator, de echilibrare la nivel local, economia urbană pentru durabilitate, modele de
utilizare durabilă a terenurilor, modele de mobilitate urbană durabilă, responsabilitatea pentru
clima globală, autonomia locală ca o condiție pentru dezvoltare, cetățenii ca factori principali
și implicarea comunității, instrumente și metode de management urban pentru durabilitate.

2. Viziune

NOU POL INDUSTRIAL, POL URBAN DE
CREȘTERE ZONALĂ
Cu o așezare strategică de-a lungul DN 7 - Ilfov -Titu – Găeşti - Piteşti, arteră principală de
penetraţie pe direcţia est-vest, orașul Găești se află astăzi în poziția de oraș monoindustrial,
care se identifică cu înalta tehnologie, cu excelență pe piața electrocasnicelor în România și
chiar în lume prin principalul său agent economic, SC Arctic SA, cel mai mare producător de
electrocasnice din România, dar și unul din cei mai mari şi importanţi investitori din acest oraş
şi din Regiunea Sud Muntenia.

cunoaștere

standard
de viață
ridicat

GĂEȘTI

inovare

progres
tehnologic
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Viziunea de dezvoltare a orașului Găești pentru perioada 2014-2020, este centrată pe
dezvoltarea mediului de afaceri prin cunoaștere, inovare și progres tehnologic, strâns legată
de creșterea standardului de viață.
Dezvoltarea orașului trebuie să se facă în mod uniform, eliminând disparitățile dintre diferitele
zone urbane și ținând pasul cu dezvoltarea producătorului local de aparatură electocasnică,
dar în același timp atenția trebuie îndreptată către atragerea de noi investiţii capabile de a
genera o creştere economică locală durabilă, asigurând astfel dezvoltarea unei pieţe a muncii
atractivă şi competitivă. De asemenea, odată cu creșterea nivelului de trai, accentul trebuie
pus pe regenerarea urbană care să ducă la satisfacerea nevoii de dezvoltare rapidă a urbei
din punct de vedere al infrastructurii şi al creşterii standardelor de viaţă.
Elaborată în strânsă colaborare cu partenerii locali, strategia furnizează cadrul coerent pentru
dezvoltarea viitoare a orașului canalizând forțele care acționează la nivelul orașului Găești
spre îndeplinirea unui deziderat comun reprezentat de viziunea acesteia și corelat cu
strategiile județene, regionale, naționale și europene.

Principii de dezvoltare
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt utilizate o serie de ”Principii de dezvoltare” care
urmăresc organizarea direcțiilor de dezvoltare a proiectelor și intervențiilor propuse, în
vederea creării unui mecanism dinamic de dezvoltare bazat pe obiective pragmatice, corelate
cu realitatea socio-economică specifică la nivelul comunității locale. La stabilirea obiectivelor
strategice la nivelul orașului s-a ținut cont de principiile dezvoltării convergente, intercorelate
și durabile la nivelul comunității locale:
 dezvoltarea convergentă are în vedere identificarea acelor inițiative care vor conduce
la maximizarea performanțelor fără a crea decalaje semnificative în dezvoltarea
comunității locale;
 intercorelarea presupune ca la stabilirea obiectivelor strategice să se țină cont de
obiectivele și rezultatele urmărite în cadrul strategiilor județene, regionale, naționale
și europene, proiectele propuse ținând cont de politicile de guvernare stabilite la nivel
județean, regional, național și european;
 dezvoltarea durabilă presupune propunerea unui model de dezvoltare care să asigure
un echilibru între componentele sociale, economice și ecologice, urmărind asigurarea
resurselor necesare pentru generațiile viitoare.
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3. Obiective majore
Pentru atingerea acestei viziuni propunem o strategie de dezvoltare a orașului orientată spre
trei obiective majore intercorelate cu trei obiective generale suport, după cum urmează:

OBIECTIV
MAJOR 1
Dezvoltarea
mediului de
afaceri, bazată
pe cunoaștere,
inovare și
progres
tehnologic

OBIECTIV
MAJOR 2
Regenerare
urbană și
reducerea
disparităților

OBIECTIV
MAJOR 3
O administrație
publică
modernă,
eficientă ce
oferă servicii
publice de
calitate
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Trei obiective majore de dezvoltare:

1. Dezvoltarea mediului de afaceri, bazată pe cunoaștere,
inovare și progres tehnologic;
2. Regenerare urbană și reducerea disparităților;
3. O administrație publică modernă, eficientă, ce oferă servicii
publice de calitate.

1. Dezvoltarea mediului de afaceri, bazată pe cunoaștere, inovare și progres
tehnologic
Ținând cont de specificul economic al orașului, propunem o dezvoltare pe două axe și anume,
consolidarea mediului de afaceri existent și diversificarea mediului de afaceri prin atragerea
de noi investitori.
Consolidarea mediului de afaceri existent apare ca o necesitate stringentă, în contextul în
care, principalul investitor din orașul Găești este societatea Arctic SA, lider detașat pe piața
națională de electrocasnice cu o cotă de piață de circa 35%, SC Arctic SA a finalizat în a doua
jumătate a anului 2013 o nouă linie de producţie, devenind astfel cea mai mare fabrică de
producţie de frigidere din Europa, având o capacitate anuală de 2,5 milioane de unităţi. Prin
realizarea noii investiţii societatea a creat 500 de noi locuri de muncă, plus alte 500 pe
orizontală. În acest context, susținerea de către administrația publică locală a acestui
investitor strategic și a agenților economici pe orizontală apare ca un deziderat ce nu trebuie
să lipsească din strategia de dezvoltare a orașului.
Dezvoltarea durabilă a orașului Găești implică și asigurarea unui mediu de afaceri echilibrat.
Orașul Găești își propune ca într-un orizont de timp, nu foarte îndepărtat, să facă tranziția de
la statutul de oraș “monoindustrial” la “pol urban de creștere zonală”, fapt pentru care
autoritățile publice locale își vor canaliza eforturile pentru dezvoltarea de infrastructuri noi
pentru afaceri, atragerea de investitori și dezvoltarea serviciilor de asistență pentru investitori.
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Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

OBIECTIV MAJOR I. Dezvoltarea mediului de afaceri

1.1.1. Sprijin acordat
dezvoltării în continuare
a agenților economici
existenți

Program de promovare a oportunităților
orașului Găești - realizarea unei strategii
de marketing
Sprijinirea înființării unui Centru de
formare profesională, calificare și
recalificare a adulților la nivel local, în
acord cu nevoile angajatorilor
Măsuri de atragere a agenților economici
care furnizează materii prime pentru
industria existentă din oraș, prin
reabilitarea și modernizarea bunurilor
din proprietatea autorității publice locale
și facilitarea accesului mediului de
afaceri local la acestea
Crearea unui consiliu public-privat
pentru dezvoltarea economică a orașului
Găești, în vederea menținerii unui dialog
permanent cu mediul de afaceri

1.1. Consolidarea
mediului de
afaceri existent

1.1.2. Sprijin acordat
pentru
dezvoltarea
clusterelor, centrelor de
afaceri cu accent pe
cercetare şi inovare şi
crearea de noi locuri de
muncă

1.2.
Diversificarea
mediului
de
afaceri
și
atragerea de noi
investitori

PROIECTE ȘI MĂSURI

1.2.1. Dezvoltarea de
infrastructuri noi pentru
afaceri

1.2.2. Atragerea de
investitori și dezvoltarea
serviciilor de asistență
pentru investitori

Realizarea unei platforme electronice
pentru promovarea mediului de afaceri
existent
Crearea în parteneriat public-privat a
unui centru de excelență, cercetare și
dezvoltare pentru noi tehnologii în
fabricarea electrocasnicelor
Promovarea și sprijinirea clusterelor în
industria prelucrătoare – motor de
dezvoltare pentru economia locală
Suport
local
pentru
cooperare
internaţională
având
ca
obiectiv
transferul tehnologic şi inovarea
Evaluarea terenurilor și bunurilor aflate
în proprietatea administrației publice
locale în vederea punerii la dispoziția
investitorilor privați
Crearea unei zone industriale noi, a unei
zone comerciale și a unor zone logistice
Sprijin pentru dezvoltarea unui incubator
de afaceri

Modernizarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii spre zonele cu potenţial
economic

COD
PROIECT
E.1111

E.1112

E.1113

E.1114

E.1115

E.1121

E.1122
E.1123

E.1211

E.1212
E.1213

E.1221

129

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

Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

PROIECTE ȘI MĂSURI
Implicarea autorităților publice locale în
impulsionarea producătorilor locali în
vederea participării acestora la târguri de
oportunităţi de afaceri (realizarea de
portaluri online, evenimente periodice,
promovarea programelor naționale și
europene care finanțează companiile
private
pentru
retehnologizarea
activităților, accesul pe piețe noi externe,
etc.).
Crearea unui ghișeu unic pentru cetățeni
și agenți economici
Măsuri pentru instituirea unei proceduri
atractive pentru investitori (sistem de
taxe locale stimulative, proceduri
încurajatoare
de
eliberare
a autorizaţiilor şi avizelor prin reducerea
duratelor de procesare a solicitărilor de
elaborare a deciziilor, de punerea în
practică a acestora, etc)
Realizarea de parteneriate și înfrățiri cu
localitati din alte țări în vederea
dezvoltării economico-sociale

COD
PROIECT

E.1222

E.1223

E.1224

E.1225

2. Regenerare urbană și reducerea disparităților
Regenerarea urbană este definită în general după cum urmează:
“Aducerea la viață a zonelor urbane cu efortul cooperativ al municipalităților, proprietarilor și

a altor actori implicați cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea
mediului și a climatului social și de a întări economia locală.“
Regenerarea urbană este un concept cheie în dezvoltarea marilor orașe. Metropole din SUA
(ex. New York, Chicago) sau din Europa (Londra, Berlin, Barcelona, Amsterdam, Tirana,
Dublin, Copenhaga, București, etc.) se dezvoltă în ultimele 3 decenii implementând programe
ample de regenerare urbană, ceea ce a contribuie în permanență la îmbunătățirea calității
vieții pentru cetățeni, la creșterea veniturilor și la modernizarea spațiilor și serviciilor. Modelul
de succes al acestor orașe arată că procesul de regenerare urbană poate fi cea mai bună
soluție de dezvoltare coerentă de durată și pentru orașul Găești.
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Figura 1 - nivele de intervenție pentru regenerarea urbană

Calitatea vieții este un barometru al satisfacției de a fi cetățeanul unui oraș, iar acesta implică
mereu foarte multe aspecte pozitive: să fii parte a unui comunități sociale bine definită și
activă, să trăiești într-un spațiu rezidențial funcțional și plăcut, să folosești spațiul public
pentru a te exprima și pentru a socializa, să ai acces la servicii publice de calitate, să trăiești
într-un mediu prielnic sănătății fizice și mentale, să ai acces la educație și cultură etc.
Toate aspectele presupuse de o bună calitate a vieții sunt dezideratele orașului Găești, situația
de fapt fiind aceea a problemelor pe care o comunitatea trebuie să le rezolve pentru a atinge
acest standard.
Procesul de regenerare urbană a orașului Găești se concentrează pe implementarea unui plan
cu soluții complementare pentru problemele sociale, urbanistice, economice, culturale și de
mediu ale orașului. Ceea ce însemnă că planul de regenerare urbană va acționa simultan
asupra spațiului fizic în care oamenii locuiesc (are în mod esențial o componentă urbanistică),
dar și asupra serviciilor publice de care locuitorii au nevoie (are componente sociale,
economice, de mediu, culturale, sport și agrement).
Creşterea atractivității oraşului se va face prin dezvoltarea accesibilității, prin extinderea şi
modernizarea infrastructurii pentru transportul rutier și feroviar, a sistemului stradal, a
infrastructurii şi serviciilor de utilități şi prin îmbunătățirea calității vieții urbane şi asigurarea
accesului la locuință, asigurarea infrastructurii și a serviciilor de educație, sănătate și ordine
publică.
O componentă importantă, a planului de regenerare urbană este reducerea disparităților
zonale, cu precădere aducerea cât mai curând la un nivel apropiat de dezvoltare cu cel al
orașului, a cartierului Arsuri.
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OBIECTIV MAJOR II. Regenerare urbană și reducerea disparităților

Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

2.1.1 Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii rutiere
urbane

2.1.
Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
de transport

2.1.2. Modernizarea
infrastructurii
de
transport feroviar

2.1.3.
Dezvoltarea
modalităților
de
transport alternativ și
sporirea
siguranței
circulației

PROIECTE ȘI MĂSURI

COD PROIECT

Construcţia centurii ocolitoare
Sprijin pentru reabilitare drumuri
judeţene DJ702E (Găeşti-Cobia)
și DJ 401A (Găeşti-Meri)
Demersuri pentru construcția a 2
drumuri
expres:
Găești
Târgoviște - Ploiești și Găești Titu
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
Reabilitarea străzilor afectate de
lucrările de exindere reţele de
apă și canalizare
Asfaltare străzi pietruite
Extinderea străzii Gheorghe
Nicolescu
Realizarea unui pasaj rutier
superior la intersecția dintre
DJ401A și linia de cale ferată
Bucureşti - Piteşti
Amenajarea de pasaje rutiere la
nivel cu calea ferată intersecţiile
străzilor Argeşului și Vasile Lupu

R.2111

Refacere pod peste pârâul
Cobiuța în cartier Arsuri
Inițierea demersurilor pentru
modernizarea
gării
orașului
Găești
Elaborarea unei strategii privind
transportul în comun și sprijin
pentru dezvoltarea transportului
în comun
Demersuri pentru construcția
unui aeroport de marfă - cargo
Amenajarea de piste de biciclete
în vederea decongestionării
traficului
şi
încurajării
deplasărilor cu bicicleta

R.2112

R.2113

R.2114

R.2115
R.2116
R.2117
R.2118

R.2119
R.21110
R.2121

R.2131
R.2132
R.2133

Amenajare de noi locuri de
parcare pentru autoturisme

R.2134

Realizarea
unei
pasarele
pietonale la intersecția străzii
Trandafirilor cu linia de cale
ferată

R.2135

132

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

Axa Prioritară

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

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

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

2.2.1. Modernizarea și
extinderea
rețelelor
tehnico-edilitare
din
oraș

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

PROIECTE ȘI MĂSURI
Reabilitare trotuare oraș Găești
afectate de lucrările de exindere
reţele de apă și canalizare
Măsuri de îmbunătățire a
siguranţei
circulaţiei
prin
realizarea de marcaje la sol pe
traseele drumurilor naţionale
DN7, DN61 și DN72
Măsuri de îmbunătățire a
siguranţei
circulaţiei
prin
montarea
de
panouri
indicatoare, prioritate și stopuri
Implementarea și finalizarea
proiectului „Lucrări la sursele de
apă şi staţiile de epurare Găeşti
şi Titu”
Implementare
și
finalizare
proiect lucrări de extindere și
reabilitare
rețele
apă
și
canalizare
Exinderea reţelelor de apă și
canalizare pe străzile pe care ele
nu există, inclusiv în cartierul
Arsuri
Eficientizarea sistemului termic
prin promovarea unui sistem
eficient de furnizare a apei calde
de consum și a energiei termice
pentru încălzire
Sprijin pentru reabilitare reţea de
distribuţie a gazelor naturale

COD PROIECT
R.2136

R.2137

R.2138

R.2211

R.2212

R.2213

R.2214

R.2215

Sprijin pentru modernizarea și
extinderea rețelelor existente de
energie electrică

R.2216

Reabilitarea și extinderea rețelei
de ape pluviale

R.2217

Construcţia a 10 unităţi locative
destinate închirierii în str. Fdt. 1
Decembrie,
prin
programul
derulat prin ANL

R.2311

Construcţia de unităţi locative
sociale prin Programul de
Construcții de Locuințe Sociale,
conform Legii nr. 114/1996

R.2312

Reabilitare termică a blocurilor
de locuințe

R.2313

Finalizare
reactualizare
şi
aprobare
Planul
Urbanistic
General al oraşului Găeşti

R.2314
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Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

2.3.2. Conservarea și
dezvoltarea identității
culturale

2.3.3.
Dezvoltarea
sportului și agrement
la
nivelul
orașului
Găești

PROIECTE ȘI MĂSURI
Implementare a unui sistem
informaţional geografic (GIS)
pentru realizarea băncilor de
date pentru cadastru imobiliaredilitar, urbanism şi amenajarea
teritoriului
Recondiționarea
și
transformarea în centre culturale
neconvenționale a clădirilor de
patrimoniu
Înființarea Festivalului Național
de muzica “Gheorghe Zamfir”
Construirea complexului cultural
“Gheorghe Zamfir”
în parcul
orașului de pe strada Acad.
Șerban
Cioculescu
ce
va
cuprinde un muzeu, un centrul
cultural și o gradină de vara
pentru spectacole, concerte, și
alte evenimente cultural-artistice
în aer liber
Crearea și promovarea unui
program anual de evenimente
cultural - artistice și sportive, cu
rolul de a dinamiza viața socială
a comunității
Modernizarea și amenajarea
Clubului Copiilor, luând în
considerare crearea unui muzeu
etnografic
Sprijin pentru inființare posturi
radio și televiziuni locale
Amenajare parc central Găești

COD PROIECT

R.2315

R.2321

R.2322

R.2323

R.2324

R.2325

R.2326
R.2331

Modernizare stadion orășenesc
Găești

R.2332

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

R.2333

Demersuri pentru amenajarea
poligonului în vederea
promovării și practicării tirului
sportiv şi de agrement în Găești

R.2334
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Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

2.4.1. Dezvoltarea
educației în orașul
Găești

2.4. Educație,
sănătate,
ordine publică

2.4.2. Sănătate și
social

PROIECTE ȘI MĂSURI

COD PROIECT

Demersuri pentru crearea unei
zone de agrement cu piste de
biciclete și motociclete în zona
pădurii

R.2335

Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Colegiul Național
"Vladimir Streinu"

R.2411

Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Liceul Tehnologic
Agricol ”Dr. C. Angelescu”

R.2412

Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Liceul Tehnologic
”Iordache Golescu”
Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Școala Gimnazială
“Șerban Cioculescu” și înființare
after school

R.2413

R.2414

Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Școala Gimnazială
Nr. 3 „Radu cel Mare” și
construcția unei săli de sport

R.2415

Modernizarea infrastructurii de
învățământ la Grădinița cu
program prelungit „Inocența” și
construcția unei săli de spectacol

R.2416

Înființarea
unui
centru
educațional tehnic cu internat
Înființarea unui Centru de
evenimente
educațional
–
culturale
pentru
atragerea
partenerilor din societatea civilă
și educație
Dotarea cu aparatura medicală
specifică a compartimentelor și
secțiilor Spitalului Orășenesc
Găești, în vederea creșterii
calității actului medical, respectiv
îmbunătățirea
asistenței
medicale
de
urgență
și
ambulatorii
Reabilitarea și modernizarea
grupurilor sanitare la Spitalul
Orășenesc Găești

R.2417

R.2418

R.2421

R.2422

Construirea unei cantine sociale
în cadrul Centrului de zi pentru
persoane
vârstnice
„Clubul
Pensionarilor”

R.2423

Construirea unui cămin pentru
bătrâni

R.2424
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Axa Prioritară

DOMENIUL DE
INTERVENȚIE

PROIECTE ȘI MĂSURI

2.4.3. Ordine publică
și siguranța
cetățeanului

Înființarea unui centru de
instruire și consiliere pentru
orientare
/reorientare
profesională
Extinderea și reamenajarea
creșei în vederea creșterii
numărului de locuri pentru copii
Extinderea
sistemului
de
supraveghere video în orașul
Găești în vederea creșterii
siguranței
și
prevenirea
infractionalității

COD PROIECT

R.2425

R.2426

R.2431

3. O administrație publică modernă, eficientă ce oferă servicii publice de calitate
În slujba cetăţeanului printr-o administraţie modernă, eficientă, ce oferă servicii publice de
calitate - spre acest ideal tinde orașul Găești. În acest sens, strategia de dezvoltare a orașului
Găești pentru perioada 2014 – 2020 propune o sumă de proiecte destinate modernizării şi
eficientizării serviciilor furnizate cetăţenilor. Proiectele se concentrează pe revizuirea
sistemelor şi procedurilor administrative, creșterea calității serviciilor, gestionarea resurselor
financiare şi umane şi a modului în care îşi planifică şi programează activităţile, rezultatul
trebuind să fie cea mai mare modernizare pe care a cunoscut-o administrația publică din
Găești în ultimii 20 de ani.

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

PROIECTE ȘI MĂSURI

COD PROIECT

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

A.3111

Montare
panou
electronic
informativ în faţa Primăriei și
reorganizarea/actualizarea site-ului
primăriei pentru creșterea nivelului
de informare al cetățenilor și
mediului de afaceri

A.3112
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Îmbunătățirea calității serviciilor
prin utilizarea de instrumente
moderne de lucru (achiziţionare de
echipamente IT moderne și
software specializat)
Îmbunătăţirea
accesului
la
informaţiile şi serviciile oferite de
administraţia
publică
prin
organizarea periodică de mese
rotunde pentru mediatizare acţiuni
de interes
Amplasarea de infochioşcuri care să
ofere informaţii din domeniul vieţii
economico-sociale ale zonei

3.2. Creșterea
capacității
administrative

3.2.1.Dezvoltarea
capitalului uman

Proiect de acoperire cu internet
wireless a orașului Găești
Înregistrarea orașului Găești în
Sistemul Național de Plata Online a
taxelor și Impozitelor
Dezvoltarea
abilităților
și
competențelor profesionale ale
personalului Primăriei Găești
Specializarea unui departament de
achiziții publice
Creșterea nivelului de pregătire prin
schimb de experiență și vizite de
studiu

A.3113

A.3114

A.3115
A.3116
A.3117
A.3211
A.3212
A.3213

4. Obiective generale suport
Trei obiective generale suport, vin să întregească strategia de dezvoltare a orașului Găești, după
cum urmează:
1. Protecția mediului înconjurător;
2. Dezvoltarea turismului;
3. Dezvoltarea agriculturii.
Măsurile de dezvoltare ale domeniilor avute în vedere de aceste obiective, trebuie să se
constituie într-un suport pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute prin
implementarea proiectelor și inițiativelor din cadrul obiectivelor majore. În același timp
asigură o dezvoltare integrată și armonioasă a comunității, din perspectiva tuturor aspectelor
sale socio-economice și ecologice.
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1. Protecția mediului înconjurător
Strategia de dezvoltare a unui oraș, măsurile de creștere a atractivității sale, nu mai pot exista
în ziua de astăzi fără întărirea sinergiilor dintre protecţia mediului, creşterea economică și
regenerarea urbană. Astfel toate obiectivele majore vor avea ca și o componentă
fundamentală grijă pentru protecția mediului.

OBIECTIV GENERAL I. Protecția mediului
înconjurător

Crearea de noi oportunități de creştere economică durabilă şi de creştere a calității vieții se
va face prin prezervarea, protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural
şi construit și prin creșterea calității mediului și promovarea activă de protecție a acestuia.
PROIECTE
Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc
prin regularizarea de pâraie și îndiguiri de maluri
Amenajare şi salubrizarea cursului pârâului Răstoaca (Sabar) și a
pârâului Potop
Reabilitare spațiilor verzi afectate de lucrările de exindere reţele
de apă și canalizare
Extinderea, protejarea şi conservarea zonelor cu spații verzi
Investiții în panouri fonoabsorbante în zonele unde calea ferată
traversează zonele de locuit, în vederea reducerii poluării fonice
datorate transportului feroviar
Sisteme de colectare selectivă a deșeurilor şi valorificarea lor prin
refolosire, reciclare materială și recuperare energetică
Reabilitare termică a clădirilor din domeniul public cu scopul
economisirii resurselor energetice

COD PROIECT
G.11
G.12
G.13
G.14
G.15
G.16
G.17

Dezvoltarea de studii şi implementarea de proiecte privind
implementarea surselor de energie regenerabilă

G.18

Organizarea, prin parteneriat între instituţii, a unui sistem de
monitorizare a tuturor factorilor de mediu

G.19

2. Dezvoltarea turismului

OBIECTIV GENERAL
II. Dezvoltarea
turismului

Prin excelență un oraş cu funcţie predominant industrială şi agricolă, puțin atractiv din punct
de vedere turistic, Găeștiul își propune să facă primii pași și să se reinventeze și în acest
domeniu. Odată cu creșterea economică dublată de regenerarea urbană, orașul Găești poate
deveni un catalizator și un polizator pentru turismul din zonă, mai ales pentru turismul de
shopping și turismul de entertainment, în special pentru populația locuitoare a comunităților
din jurul orașului. De asemenea, poziționarea strategică de-a lungul DN 7 - Ilfov -Titu – Găeşti
- Piteşti, artera principală de penetraţie pe direcţia est-vest, permite dezvoltarea turismului
de tranzit.
PROIECTE ȘI MĂSURI

COD PROIECT

Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al orașului
Găești în scopul creșterii atractivității turistice a zonei.

G.21

Dezvoltarea unei zone de agrement turistic
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)

G.22
G.23
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Actualizare PUG și stabilirea prin planul de amenajare a teritorului a
funcțiunilor specifice zonei de agrement

G.24

Asigurarea utilităților necesare dezvoltării turismului în zona de
agrement: drumuri, alimentare cu apă, canalizare, alimentare curent
electric și telecomunicații, etc

G. 25

3. Dezvoltarea agriculturii

OBIECTIV GENERAL III. Dezvoltarea
agriculturii

Complementar dezvoltării industriale, dezvoltarea agriculturii, ramură importantă a orașului
Găești, joacă un rol important în strategia de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020. Cu un
potențial peste media orașelor din România, dezvoltarea unei agriculturi moderne și ecologice
la nivelul orașului nu poate avea decât efecte benefice asupra dezvoltării, în general, a
orașului.
PROIECTE ȘI MĂSURI
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de subzistență
pentru a se asocia în grupuri de producători
Organizarea unui centru de informare și consultanță agricolă
(Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale celor care vor săși deschidă o afacere în domeniul agricol, sprijin pentru accesarea
de fonduri pentru agricultură)
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
Construirea şi modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de
acces şi drumurile agricole de exploataţie
Asigurarea surselor de apă pentru zona agricolă/legumicolă
Organizarea Târgului Toamnei / Ziua Recoltei

COD PROIECT
G.31
G.32

G.33

G.34
G.35
G.36

5. Implementare și monitorizare
Relațiile directe comunitare, legătura cu cetățenii va rămâne principala provocare a
structurilor politice (Consiliul Local) și administrative (Primăria) locale. Modul de elaborare a
politicilor de dezvoltare locală va asigura implicarea sau non-implicarea cetățenilor în proces.
Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul strategiei
de dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza fundamentării acesteia
pentru a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul ameliorării gradului de dezvoltare a
comunității locale. Responsabilitatea coordonării implementării strategiei revine Primarului și
Consiliului Local.
Implementarea strategiei se poate realiza prin mai multe procedee:
 Implementare prin intermediul instituțiilor existente - avantajul acestui procedeu este
dat de faptul că se elimină necesitatea constituirii unei structuri paralele pentru
implementare, însă există și o serie de dezavantaje: de multe ori apar dificultăți în
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îndeplinirea sarcinilor de implementare pe lângă sarcinile specifice ale instituției,
disfuncționalitățile se accentuează când specificul domeniului curent de activitate al
instituției diferă de activitatea de implementare.
 Implementarea prin înființarea unei Agenții de implementare a strategiei - această
metodă presupune constituirea unui organism cu identitate juridică și cu autonomie
organizațională, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea managementului
implementării strategiei de dezvoltare locală.
Avantajul acestei alegeri constă în faptul că se poate realiza o supervizare mai atentă în etapa
de implementare întrucât personalul este special dedicat și instruit în acest scop.
Dezavantajul este generat de costurile suplimentare pentru constituirea agenției, atât costuri
de înființare, organizare cât și costuri de funcționare.
 Implementarea prin Unități de Implementare a Proiectelor - acest model este specific
Uniunii Europene și constă în formarea unui departament specializat în cadrul
administrației publice și are ca dezavantaj principal faptul că se creează o structură
paralelă.
 Implementarea prin Consorțiu Comunitar - această metodă reprezintă o structură
comunitară participativă prin reprezentarea tuturor factorilor interesaţi în procesul
dezvoltării la nivel local împreună cu partenerii externi. Consorțiul poate dobândi
identitate juridică și se transformă într-o agenție sau poate funcționa ca un comitet de
conducere a structurilor enunțate anterior.
Procesul de implementare trebuie să se desfășoare conform graficului indicat în planul de
acțiune, prin respectarea termenelor de realizare a activităților, prin respectarea ordinii
indicate/prestabilite a acestora și prin respectarea indicațiilor menționate în planul de acțiune.
Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare locală actorii implicați în această etapă se
vor confrunta cu o serie de probleme/disfuncționalități care vor solicita o soluționare imediată
pentru a decongestiona circuitul activităților specifice implementării.
Implementarea strategiei de dezvoltare presupune efortul și implicarea tuturor actorilor
interesați din orașul Găești. Vor fi încurajate proiectele ce presupun lucrul în parteneriat
tocmai pentru că soluțiile la problemele identificate nu pot fi generate de o singură instituție
sau organizație ci implică o serie de măsuri succesive și complementare. Coordonarea
proiectelor și atingerea țintelor asumate de obiective intră în responsabilitatea Primăriei
orașului Găești, însă metodele și instrumentele de intervenție ale acesteia sunt limitate.
Pentru o dezvoltare unitară, de pe urma căruia să beneficieze toată populația din oraș,
proiectele stabilite implică o serie întreagă de alți parteneri existenți sau potențiali dar și
acțiuni independente ale acestor parteneri care să contribuie la un țel comun.
Documentul strategic este gândit atât ca fiind un document definitoriu pentru activitatea
asumată de Consiliului Local și a Primăriei orașului Găești pentru perioada 2014 – 2020 cât și
ca un document de orientare a celorlalți factori actori publici și privați din oraș.
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Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie va intra sub apanajul
Compartimentului proiecte în curs de implementare, implicând o persoană responsabilă,
desemnată drept coordonator implementare strategie de dezvoltare.
Coordonatorul implementare strategie va lucra îndeaproape în special cu următoarele
servicii/birouri/compartimente din cadrul/subordinea Primăriei orașului Găești:


Serviciul buget - contabilitate. Impozite și taxe;



Arhitectul Șef, pentru alinierea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;



Compartimentul străzi;



Compartimentul spații verzi;



Biroul administrație publică locală;



Alte direcții din cadrul/subordinea Primăriei și Consiliului Local Găești, în funcție de
măsurile și proiectele planificate pentru anul care urmează.

Schema de implementare și monitorizare a strategiei

implementarea
strategiei

Serviciu
buget contabilitate.
Impozite și
taxe

Arhitect
Șef

Străzi

Spații verzi

Biroul
Adminsistrație
publică locală

Alte
direcții

Compartimentul proiecte în curs de implementare

Manager de proiect - implementarea strategiei de dezvoltare
Primarul/Cabinetul Primarului orașului Găești

monitorizare
și evaluare

Consiliul Local Găești
parteneri
implementare

Mediul de
afaceri și
mediul ONG
din orașul
Găești

Primării
învecinate cu
orașul Găești

Direcții
deconcentrate
la nivel local și
județean

Agenția pentru
Dezvoltare
Regională Sud
Muntenia

Autorități/
Instituții
publice
naționale și
internaționale
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Monitorizarea implementării strategiei
Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea
deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.
Rolul monitorizării:
 Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea revizuirii periodice a
planificării strategice
 Actualizarea și corectarea termenilor avuți în vedere la momentul planificării
 Anticipează eventualele probleme prin efectuarea de corecții și ajustări
Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces în cadrul monitorizării care
presupune aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând
informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de
implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. În general, evaluarea poate fi realizată de
către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizare a strategiei.
Tipurile de evaluare sunt:



Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor riscuri;
Evaluarea intermediară – la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările



necesare și acțiuni corective atunci când este necesar. Evaluarea este un proces prin
care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs determină îmbunătățirea continuă a formei
și conținutului;
Evaluarea finală – cu participarea tuturor factorilor interesați în strategie, pentru a
urmări măsura în care au fost realizate obiectivele;
Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și
sustenabilitatea efectelor pozitive.



Planificarea integrată este o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor
instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea folosirii resurselor,
în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, conform
strategiei stabilite. Planificarea integrată va ajuta autorităţile locale să deruleze proiecte care
au impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt justificate pentru finanţarea şi sprijinul
oferit de fondurile judeţene, guvernamentale sau europene.
Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va realiza ținând cont de indicatorii
intermediari stabiliți pentru fiecare din obiectivele strategice. Pe baza rezultatelor din anul în
curs, corelate cu planul de acțiuni stabilit, Cabinetul Primarului orașului Găești va evalua anual
implementarea strategiei și va stabili prioritățile pentru anul următor.
Echipa de implementare va avea în vedere nivelul de dezvoltare al orașului, principalele
disfuncționalități și nevoi ale comunității, perspectivele și potențialul de dezvoltare pentru
fiecare domeniu identificat, aspecte dezvoltate în cadrul Analizei Diagnostic. Procesul de
elaborare a acestor nevoi și a potențialului pentru sectoarele și domeniile de intervenție a
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presupus identificarea factorilor interesați la nivel de urban și consultarea actorilor cheie prin
aplicarea instrumentelor de analiză în vederea identificării viziunii și a principalelor acțiuni de
urmat în perioada 2014 - 2020.
Principalele concluzii au fost înglobate în propunerile obiectivelor majore și obiectivelor
generale și exemplificate prin proiecte și măsuri.

6. Planul de acțiune
Planul de acțiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative) de
planificare, cu scopul responsabilizarii comunității asupra mijlocelor de aplicare a strategiei de
dezvoltare durabilă locală dar și de definire realistă a posibilităților de aplicare a acestora.
Criteriile de selecție a proiectelor au avut la bază:
a) Concordanța cu viziunea / nevoile comunitare;
b) Abordare durabilă, integrată;
c) Responsabilitatea/ competența autorităților administrative locale și/ sau a partenerilor
dezvoltării locale;
d) Necesitatea evitării dublării acțiunilor demarate;
e) Localizarea geografică (locală/ zonală);
f) Corelarea/integrarea cu alte acțiuni la nivel județean, regional, național și internațional.
Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și
intervenții identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se întrunul dintre aceste niveluri:
 proiecte directe - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice;
 proiecte suport - proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor
strategice;
 proiecte punctuale - proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei.
Împărțirea proiectelor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini
a importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct
asupra atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul
de timp a proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor
propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția
comunei.
Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele
unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele
obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse.
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7. Portofoliul de proiecte și măsuri

Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI

1

E.1111

2

E.1112

3

E.1113

Program de
promovare a
oportunităților
orașului Găești realizarea unei
strategii de
marketing
Sprijinirea
înființării unui
Centru de formare
profesională,
calificare și
recalificare a
adulților la nivel
local, în acord cu
nevoile
angajatorilor
Măsuri de atragere
a agenților
economici care
furnizează materii
prime pentru
industria existentă
din oraș, prin
reabilitarea și
modernizarea
bunurilor din
proprietatea
autorității publice

proiect
suport

75.000,00

Buget local

proiect
suport

180.000,00

POCU 2014-2020
AP3 Locuri de muncă pentru
toţi
Aplicanți: servicii publice de
ocupare, în parteneriat cu
actorii sociali relevanţi,
angajatori

proiect
direct

200.000,00

Buget local
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Nr. crt.

Cod
proiect

4

E.1114

5

E.1115

6

E.1121

Titlu proiect
locale și facilitarea
accesului mediului
de afaceri local la
acestea
Crearea unui
consiliu publicprivat pentru
dezvoltarea
economică a
orașului Găești, în
vederea menținerii
unui dialog
permanent cu
mediul de afaceri
Realizarea unei
platforme
electronice pentru
promovarea
mediului de afaceri
existent

Crearea în
parteneriat publicprivat a unui
centru de
excelență,
cercetare și
dezvoltare pentru
noi tehnologii în
fabricarea
electrocasnicelor

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
direct

10.000,00

Buget local

proiect
suport

200.000

Buget local

proiect
suport

1.000.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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Nr. crt.

Cod
proiect

7

E.1122

8

E.1123

9

E.1211

10

E.1212

Titlu proiect
Promovarea și
sprijinirea
clusterelor în
industria
prelucrătoare –
motor de
dezvoltare pentru
economia locală
Suport local pentru
cooperare
internaţională
având ca obiectiv
transferul
tehnologic şi
inovarea
Evaluarea
terenurilor și
bunurilor aflate în
proprietatea
administrației
publice locale în
vederea punerii la
dispoziția
investitorilor privați
Crearea unei zone
industriale noi și a
unor zone
logistice

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
direct

100.000,00

POC 2014 - 2020
Acțiunea 1.1.1 - Clustere de
inovare
Aplicanți: Entitate juridică
unică ce administrează și
exploatează clusterul de
inovare

proiect
punctual

10.000,00/
eveniment

Buget local /Sprijinirea
inițiativelor locale derulate
prin POC 2014 - 2020

proiect
suport

25.000,00

Buget local

proiect
direct

2.000.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

11

12

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

E.1213

Sprijin pentru
dezvoltarea unui
incubator de
afaceri

proiect
suport

1.000.000,00

E.1221

Modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii spre
zonele cu potenţial
economic

proiect
suport

2.500.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POR 2014 -2020
PI 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
Aplicanți: Incubatoarele și
acceleratoarele de afaceri (în
calitate de agenți economici).
Minsterul Economiei Programul naţional multianual
pe perioada de înfiinţare şi
dezvoltare de incubatoare
tehnologice şi de afaceri
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
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Nr. crt.

13

14

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

E.1222

Implicarea
autorităților
publice locale în
impulsionarea
producătorilor
locali în vederea
participării
acestora la târguri
de oportunităţi de
afaceri (realizarea
de portaluri online,
evenimente
periodice,
promovarea
programelor
naționale și
europene care
finanțează
companiile private
pentru
retehnologizarea
activităților,
accesul pe piețe
noi externe, etc.).

proiect
suport

10.000,00

Buget local

20.000,00

POCA 2014 - 2020
AP 2 Administrație și sistem
judiciar accesibile și
transparente
Aplicanți: Autorități și instituții
publice locale de la nivelul
județelor și municipiilor

E.1223

Crearea unui
ghișeu unic pentru
cetățeni și agenți
economici

proiect
direct

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

15

16

Cod
proiect

Titlu proiect

E.1224

Măsuri pentru
instituirea unei
proceduri atractive
pentru investitori
(sistem de taxe
locale stimulative,
proceduri
încurajatoare de
eliberare
a autorizaţiilor şi
avizelor prin
reducerea
duratelor de
procesare a
solicitărilor de
elaborare a
deciziilor, de
punerea în practică
a acestora, etc)

E.1225

Realizarea de
parteneriate și
înfrățiri cu localitati
din alte țări în
vederea dezvoltării
economico-sociale

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
suport

20.000,00

POCA 2014 - 2020
AP 2 Administrație și sistem
judiciar accesibile și
transparente
Aplicanți: Autorități și instituții
publice locale de la nivelul
județelor și municipiilor

proiect
suport

20.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

REGENERARE URBANĂ

17

18

R.2111

Construcţia
centurii ocolitoare

proiect
direct

9.000.000,00

R.2112

Sprijin pentru
reabilitare drumuri
judeţene DJ702E
(Găeşti-Cobia) și
DJ 401A (GăeştiMeri)

proiect
direct

1.000.000,00

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
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).
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Nr. crt.

19

20

21

Cod
proiect

R.2113

R.2114

R.2115

Titlu proiect
Demersuri pentru
construcția a 2
drumuri expres:
Găești - Târgoviște
- Ploiești și Găești Titu
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

Reabilitarea
străzilor afectate
de lucrările de
exindere reţele de
apă și canalizare

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
punctual

-

proiect
direct

proiect
punctual

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Buget de stat prin CNADNR

500.000,00

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

1.000.000,00

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
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Nr. crt.

Cod
proiect

22

R.2116

23

R.2117

24

R.2118

25

R.2119

Titlu proiect

Asfaltare străzi
pietruite

Extinderea străzii
Gheorghe
Nicolescu
Realizarea unui
pasaj rutier
superior la
intersecția dintre
DJ401A și linia de
cale ferată
Bucureşti - Piteşti
Amenajarea de
pasaje rutiere la
nivel cu calea
ferată intersecţiile
străzilor Argeşului
și Vasile Lupu

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

măsurilor de reducere a
zgomotului
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
PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

proiect
punctual

1.000.000,00

proiect
direct

1.000.000,00

proiect
direct

1.000.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

proiect
direct

1.000.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”
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Nr. crt.

Cod
proiect

26

R.21110

27

R.2121

28

R.2131

29

R.2132

Titlu proiect
Refacere pod
peste pârâul
Cobiuța în cartier
Arsuri
Inițierea
demersurilor
pentru construirea
unei eurogări în
orașul Găești
Elaborarea unei
strategii privind
transportul în
comun și sprijin
pentru dezvoltarea
transportului în
comun
Demersuri pentru
construcția unui
aeroport de marfă
- cargo

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
suport

50.000,00

proiect
punctual

-

proiect
suport

75.000,00

proiect
punctual

-

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

Buget de stat prin S.N CFR SA

Buget local

Buget de stat - Asociere
Primăria Găești, S.N CFR SA
şi Compania Națională
Aeroporturi - MT
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Nr. crt.

Cod
proiect

30

R.2133

31

R.2134

32

R.2135

33

R.2136

Titlu proiect

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

Amenajare de noi
locuri de parcare
pentru autoturisme
Realizarea unei
pasarele pietonale
la intersecția străzii
Trandafirilor cu
linia de cale ferată
Reabilitare
trotuare oraș
Găești afectate de
lucrările de
exindere reţele de
apă și canalizare

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
direct

100.000,00

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
PI 6.1. Stimularea mobilității
regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor
multimodale

proiect
direct

200.000,00

Buget local/stat

proiect
direct

150.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

proiect
punctual

500.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

34

35

36

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

R.2137

Măsuri de
îmbunătățire a
siguranţei
circulaţiei prin
realizarea de
marcaje la sol pe
traseele drumurilor
naţionale DN7,
DN61 și DN72

proiect
suport

100.000,00

R.2138

Măsuri de
îmbunătățire a
siguranţei
circulaţiei prin
montarea de
panouri
indicatoare,
prioritate și stopuri

proiect
suport

200.000,00

R.2211

Implementarea și
finalizarea
proiectului „Lucrări
la sursele de apă şi
staţiile de epurare
Găeşti şi Titu”

proiect
direct

-

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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
POS Mediu - Compania de
Apă Târgoviște-Dâmbovița 5.560.000 euro
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Nr. crt.

37

38

Cod
proiect

Titlu proiect

R.2212

Implementare și
finalizare proiect
lucrări de
extindere și
reabilitare rețele
apă și canalizare

R.2213

39

R.2214

40

R.2215

41

R.2216

Exinderea reţelelor
de apă și
canalizare pe
străzile pe care ele
nu există, inclusiv
în cartierul Arsuri

Eficientizarea
sistemului termic
prin promovarea
unui sistem
eficient de
furnizare a apei
calde de consum și
a energiei termice
pentru încălzire
Sprijin pentru
reabilitare reţea de
distribuţie a
gazelor naturale
Sprijin pentru
modernizarea și
extinderea
rețelelor existente

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
direct

-

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POS Mediu - Compania de
Apă Târgoviște-Dâmbovița 7.600.000 euro

proiect
direct

1.500.000,00

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

proiect
direct

2.000.000,00

Buget local/stat

proiect
punctual

500.000,00

Buget local/stat

proiect
punctual

500.000,00

Buget local/stat
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Proiect
punctual

25.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

de energie
electrică
42

R.2217

43

R.2311

44

R.2312

45

R.2313

Reabilitarea și
extinderea rețelei
de ape pluviale
Construcţia a 10
unităţi locative
destinate închirierii
în str. Fdt. 1
Decembrie, prin
programul derulat
prin ANL
Construcţia de
unităţi locative
sociale prin
Programul de
Construcții de
Locuințe Sociale,
conform Legii nr.
114/1996

Reabilitare termică
a blocurilor de
locuințe

Buget local/stat

Programul de constructii de
locuințe pentru tineri
destinate inchirierii, derulat
prin ANL

proiect
direct

1.360.000,00

proiect
direct

500.000,00

Programul de construcții de
locuințe sociale conform Legii
nr. 114/1996

500.000,00

Programul de reabilitare
termica a blocurilor de
locuințe
Aplicanți: Asociatiilor 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

proiect
direct
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aplicanți: Autoritățile publice
locale din mediul urban în
parteneriat cu asociațiile de
proprietari
proiect
direct

-

Buget local

proiect
direct

500.000,00

Buget local

R.2321

Recondiționarea
și transformarea
în centre
culturale
neconvenționale
a clădirilor de
patrimoniu

proiect
suport

400.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

R.2322

Înființarea
Festivalului
Național de muzica
“Gheorghe Zamfir”

proiect
direct

-

46

R.2314

47

R.2315

48

49

Finalizare
reactualizare şi
aprobare Planul
Urbanistic General
al oraşului Găeşti
Implementare a
unui sistem
informaţional
geografic (GIS)
pentru realizarea
băncilor de date
pentru cadastru
imobiliar-edilitar,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului

Buget local/stat
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Nr. crt.

Cod
proiect

50

R.2323

51

R.2324

52

R.2325

53

R.2326

Titlu proiect
Construirea
complexului
cultural
“Gheorghe Zamfir”
în parcul orașului
de pe strada Acad.
Șerban Cioculescu
ce va cuprinde un
muzeu, un centrul
cultural și o
gradină de vara
pentru spectacole,
concerte, și alte
evenimente
cultural-artistice în
aer liber
Crearea și
promovarea unui
program anual de
evenimente
cultural - artistice
și sportive, cu rolul
de a dinamiza
viața socială a
comunității
Modernizarea și
amenajarea
Clubului Copiilor,
luând în
considerare
crearea unui
muzeu etnografic
Sprijin pentru
inființare posturi

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
direct

850.000,00

proiect
suport

-

proiect
suport

200.000,00

proiect
suport

-

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Buget local/stat
PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

Buget local/stat

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

Buget local
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

radio și televiziuni
locale

54

R.2331

55

R.2332

56

R.2333

Amenajare parc
central Găești

Modernizare
stadion orășenesc
Găești
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,

proiect
direct

110.000,00

proiect
direct

500.000,00

proiect
direct

1.000.000,00

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
PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

Buget local
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Nr. crt.

Cod
proiect

57

R.2334

58

R.2335

59

R.2411

60

R.2412

Titlu proiect
baschet, tenis de
câmp etc., zone de
agrement, spații
comerciale și locuri
de parcare
Demersuri pentru
amenajarea
poligonului în
vederea
promovării și
practicării tirului
sportiv şi de
agrement în Găești
Demersuri pentru
crearea unei zone
de agrement cu
piste de biciclete și
motociclete în
zona pădurii
Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Colegiul Național
"Vladimir Streinu"
Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Liceul Tehnologic
Agricol ”Dr. C.
Angelescu”

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
punctual

-

Buget local

proiect
suport

100.000,00

Buget local

proiect
suport

1.000.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

1.000.000,00

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

proiect
suport

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

61

62

63

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

R.2413

Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Liceul Tehnologic
”Iordache Golescu”

proiect
suport

1.000.000,00

R.2414

Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Școala Gimnazială
“Șerban
Cioculescu” și
înființare after
school

proiect
suport

1.000.000,00

R.2415

Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Școala Gimnazială
Nr. 3 „Radu cel
Mare” și
construcția unei
săli de sport

proiect
suport

1.000.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare
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
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
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
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Nr. crt.

64

65

66

Cod
proiect

R.2416

Titlu proiect

Modernizarea
infrastructurii de
învățământ la
Grădinița cu
program prelungit
„Inocența” și
construcția unei
săli de spectacol

Nivel de
prioritate

proiect
suport

Estimare
bugetară (EUR)

500.000,00

R.2417

Înființarea unui
centru educațional
tehnic cu internat

proiect
direct

1.300.000,00

R.2418

Înființarea unui
Centru de
evenimente
educațional –
culturale pentru
atragerea
partenerilor din
societatea civilă și
educație

proiect
punctual

150.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare
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
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 local
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Nr. crt.

67

68

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

R.2421

Dotarea cu
aparatura medicală
specifică a
compartimentelor
și secțiilor
Spitalului
Orășenesc Găești,
în vederea creșterii
calității actului
medical, respectiv
îmbunătățirea
asistenței medicale
de urgență și
ambulatorii

proiect
direct

525.000,00

POR 2007 - 2013 - proiect în
implementare

100.000,00

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

R.2422

Reabilitarea și
modernizarea
grupurilor sanitare
la Spitalul
Orășenesc Găești

proiect
punctual

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

69

R.2423

Construirea unei
cantine sociale în
cadrul Centrului de
zi pentru persoane
vârstnice „Clubul
Pensionarilor”

70

R.2424

Construirea unui
cămin pentru
bătrâni

71

R.2425

Înființarea unui
centru de instruire
și consiliere pentru
orientare
/reorientare
profesională

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
suport

100.000,00

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

proiect
punctual

200.000,00

Buget local

50.000,00

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

proiect
punctual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

72

73

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

R.2426

Extinderea și
reamenajarea
creșei în vederea
creșterii numărului
de locuri pentru
copii

proiect
suport

100.000,00

R.2431

Extinderea
sistemului de
supraveghere
video în orașul
Găești în vederea
creșterii siguranței
și prevenirea
infractionalității

proiect
suport

250.000,00

DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI A SERVICIILOR
Realizarea unui
sistem informatic
integrat de
relaționare
comunitară (SIRC)
la nivelul Primăriei
orașului Găești
proiect
74
A.3111
150.000,00
pentru
direct
eficientizarea
managementului
documentelor, a
fluxurilor de lucru
și a comunicării cu
cetățenii,

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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

POCA 2014 - 2020
AP 2 Administrație și sistem
judiciar accesibile și
transparente
Aplicanți: Autorități și instituții
publice locale de la nivelul
județelor și municipiilor
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Nr. crt.

75

Cod
proiect

A.3112

76

A.3113

77

A.3114

Titlu proiect
instituțiile și mediul
de afaceri
Montare panou
electronic
informativ în faţa
Primăriei și
reorganizarea/
actualizarea siteului primăriei
pentru creșterea
nivelului de
informare al
cetățenilor și
mediului de afaceri
Îmbunătățirea
calității serviciilor
prin utilizarea de
instrumente
moderne de lucru
(achiziţionare de
echipamente IT
moderne și
software
specializat)
Îmbunătăţirea
accesului la
informaţiile şi
serviciile oferite de
administraţia
publică prin
organizarea
periodică de mese
rotunde pentru
mediatizare acţiuni
de interes

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

30.000,00

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

proiect
direct

150.000,00

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

proiect
suport

3.000,00/eveniment

proiect
suport

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Buget local
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Nr. crt.

78

Cod
proiect

Titlu proiect

A.3115

Amplasarea de
infochioşcuri care
să ofere informaţii
din domeniul vieţii
economico-sociale
ale zonei

79

A.3116

80

A.3117

81

A.3211

82

A.3212

83

A.3213

Proiect de
acoperire cu
internet wireless a
orașului Găești
Înregistrarea
orașului Găești în
Sistemul Național
de Plata Online a
taxelor și
Impozitelor
Dezvoltarea
abilităților și
competențelor
profesionale ale
personalului
Primăriei Găești
Specializarea unui
departament de
achiziții publice
Creșterea nivelului
de pregătire prin
schimb de
experiență și vizite
de studiu

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
suport

10.000,00

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

proiect
suport

100.000,00

Buget local

proiect
suport

1.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POCA 2014 - 2020
AP 2 Administrație și sistem
judiciar accesibile și
transparente
Aplicanți: Autorități și instituții
publice locale de la nivelul
județelor și municipiilor

proiect
direct

200.000,00

proiect
suport

3.000,00

Buget local

proiect
suport

4.000,00 /vizită de
studiu

Buget local
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Lucrări de
combatere şi
prevenire a
inundaţiilor în
84
G.11
zonele de risc prin
regularizarea de
pâraie și îndiguiri
de maluri
Amenajare şi
salubrizarea
85
G.12
cursului pârâului
Răstoaca (Sabar)
și a pârâului Potop

86

G.13

Reabilitare spațiilor
verzi afectate de
lucrările de
exindere reţele de
apă și canalizare

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
punctual

500.000,00

Buget de stat
Aplicant: Administrația
Bazinală Argeș - Vedea

proiect
punctual

1.500.000,00

Buget de stat
Aplicant: Administrația
Bazinală Argeș - Vedea

proiect
punctual

500.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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Nr. crt.

87

88

Cod
proiect

Titlu proiect

G.14

Extinderea,
protejarea şi
conservarea
zonelor cu spații
verzi

G.15

Investiții în panouri
fonoabsorbante în
zonele unde calea
ferată traversează
zonele de locuit, în
vederea reducerii
poluării fonice
datorate
transportului
feroviar

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

proiect
suport

500.000,00

proiect
punctual

100.000,00

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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
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Nr. crt.

89

90

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

G.16

proiect
suport

500.000,00

G.17

Reabilitare termică
a clădirilor din
domeniul public cu
scopul economisirii
resurselor
energetice

proiect
direct

10.000.000,00

proiect
suport

100.000,00

Buget local

proiect
suport

300.000,00

Buget local

91

G.18

92

G.19

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
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

Sisteme de
colectare selectivă
a deșeurilor şi
valorificarea lor
prin refolosire,
reciclare materială
și recuperare
energetică

Dezvoltarea de
studii şi
implementarea de
proiecte privind
implementarea
surselor de energie
regenerabilă
Organizarea, prin
parteneriat între
instituţii, a unui
sistem de
monitorizare a

2014
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
suport

4.000.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

proiect
suport

4.000.000,00

Buget local

proiect
suport

30.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

tuturor factorilor
de mediu
DEZVOLTAREA TURISMULUI
Conservarea și
punerea în valoare
a patrimoniului
cultural al orașului
93
G.21
Găești în scopul
creșterii
atractivității
turistice a zonei.
Dezvoltarea unei
94
G.22
zone de agrement
turistic
Realizarea unei
strategii de
promovare
turistică adresată
locuitorilor
comunităților
limitrofe, cu accent
pe oportunitățile
95
G.23
de petrecere a
timpului liber
(Programul anual
de evenimente
cultural - artistice
și sportive și
Centrul
multifuncțional de
sport și agrement)
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Actualizare PUG și
stabilirea prin
planul de
amenajare a
96
G.24
teritorului a
funcțiunilor
specifice zonei de
agrement
Asigurarea
utilităților necesare
dezvoltării
turismului în zona
de agrement:
drumuri,
97
G. 25
alimentare cu apă,
canalizare,
alimentare curent
electric și
telecomunicații,
etc
DEZVOLTAREA AGRICULTURII
Sprijinirea
persoanelor care
practică agricultura
98
G.31
de subzistență
pentru a se asocia
în grupuri de
producători

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
punctual

20.000,00

Buget local

proiect
suport

2.000.000,00

Buget local

proiect
suport

20.000,00

Buget local

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Nr. crt.

Cod
proiect

99

G.32

100

G.33

101

G.34

Titlu proiect
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)
Crearea unei
infrastructuri
eficiente pentru
desfacerea
produselor prin
înființarea pe cont
propriu sau în
parteneriat publicprivat de piețe
agroalimentare,
depozite pentru
produse
agroalimentare și
dezvoltarea
comerţului de
gross în sfera
agricolă
Construirea şi
modernizarea
infrastructurii

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

Surse potențiale de
finanțare

proiect
punctual

100.000,00

Buget local

proiect
suport

500.000,00

PNDL - Subprogramul
„Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor”

proiect
suport

1.000.000,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PNDR 2014 - 2020
SM4.3. Dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
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Nr. crt.

Cod
proiect

Titlu proiect

Nivel de
prioritate

Estimare
bugetară (EUR)

agricole: drumurile
de acces şi
drumurile agricole
de exploataţie

102

G.35

Asigurarea surselor
de apă pentru
zona
agricolă/legumicolă

103

G.36

Organizarea
Târgului Toamnei /
Ziua Recoltei

proiect
suport

500.000,00

proiect
punctual

_

Surse potențiale de
finanțare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

infrastructurii agricole şi
silvice
Aplicanți:Unităţi administrativ
teritoriale şi/sau asociaţii ale
acestora
PNDR 2014-2020 Submăsura
4.3. Dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi
silvice
Buget local
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8. Anexă – Fișe de proiect

176

