PITEȘTI - ORAŞ AL OPORTUNITATILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA.
CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.

MISIUNEA MEA, VIZUNEA MEA
ANALIZA SWOT
PRINCIPIILE GENERALE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI PITEŞTI
I.

CONFORTUL VIEȚII URBANE

I.1. Salubrizarea. Curățenia orașului – un obiectiv de echipă!
I.2. Apa Canal. Reabilitarea rețelei urbane devine prioritate în materie de servicii publice!
I.3. Termoficare. 50.000.000 euro pentru eficientizarea sistemului de energie termică
I.4. Transportul public. Un transport public care te motivează să lași mașina acasă!
I.5. Parcări publice. Construim sub pământ și pe orizontală și aplicăm legea!
I.6. Infrastructura de trafic. Provocarea decongestionării traficului din Pitești!
I.7. Piste pentru bicicliști. Proiecte pe două roți și zeci de piste.
I.8. Iluminat public. Inteligent, pentru un oraș modern.
I.9. Siguranța cetățeanului. Poliția locală – reformă și autoritate.
I.10.Protecția Mediului. Reducem poluarea prin măsuri în care verdele primează!
I.11.Protecția Socială. Servicii sociale adaptate problemelor curente din societate!
II.

III.

ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ

II.1 Echipa Primăriei. Comportament prietenos și responsabil.
II.2. Imbunătățirea capacității administrative. Primăria la un click distanță.
II.3. Transparență și integritate. Monitorizare și evaluare participativă.
II.4. Urbanism. Construim cu cap, potrivit legii și protejăm patrimoniul local!
II.5. Sprijinirea asociațiilor de locatari. Proiecte pentru obținerea de finanțări proprii.
II.6. Pitești - Smart City. O infrastructură inteligentă.
IV.

V.

MEDIUL DE AFACERI – PARTENER PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

III.1. Măsuri generale pentru susținerea și dezvoltarea mediului privat
III.2. Revitalizarea zonei metropolitane și realizarea primului parc industrial
VI.

SOCIETATE, EDUCAȚIE ȘI PROGRAME DE ACTIVITĂȚI

IV.1. Familie. Facem din Pitești locul în care în weekend rămânem ACASĂ, nu ÎN CASĂ!
IV.2. Educaţie. Viitorul oraşului se stabileşte în şcolile şi universităţile din Piteşti.
IV.3. Tineret. Piteştiul generaţiei de specialişti în blugi şi tricou.
IV.4. Sport. Piteştiul în mişcare!
IV.5. Evenimente. Un Pitești VIU, un Pitești TÂNĂR, un Pitești COOL.
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ANALIZA SWOT . CA SĂ POȚI CONDUCE, TREBUIE SĂ CUNOȘTI!
► CA SĂ CUNOȘTI, TREBUIE SĂ ANALIZEZI!
Pregătindu-mă să supun atenției dumneavoastră platforma mea și a echipei de consilieri
PSD pentru municipiul Pitești, am plecat în realizarea acestui program de guvernare locală
de la o analiză SWOT menită să reprezinte o bază solidă pentru angajamentele pe care ni le
asumăm. Această analiză, realizată cu oameni specializați în toate domeniile, scoate în
evidență punctele tari și punctele slabe ale municipiului reședință de județ, oportunitățile și
amenințările asociate orașului nostru.
Este incorect și neserios să formulezi angajamente, să faci planuri și promisiuni până nu știi
pe ce stai, care sunt elementele de bază care definesc Piteștiul în acest moment al preluării
mandatului. E ușor a spune multe, dar – după cum am mai subliniat – mie imi place să fac
lucrurile în mod serios, aplicat, știind pe ce mă bazez și angajându-mă la proiecte pe care să
le pot realiza efectiv, astfel încât să pot da în orice moment ochii cu oamenii pe stradă și să
pot merge cu capul sus ca primar. Vom diminua împreună lista de slăbiciuni și de riscuri și
vom dezvolta cu eficiență pe fiecare domeniu.
PUNCTE TARI
▲Amplasarea fizico-geografică strategică a municipiului, pe culoarul IV pan-european și
în proximitatea capitalei țării;
▲Existența unei infrastructuri economico-industriale generoase, dezvoltate,
preponderent, în jurul construcției de mașini (industrie contributoare la PIB-ul național cu
peste 10%);
▲Conexiune la componenta academică a țării, prin funcționarea în municipiu a două
instituții de învățământ superior: Universitatea din Pitești și Universitatea Constantin
Brâncoveanu;
▲Existenţa unor licee de prestigiu, care prezintă o atracţie semnificativă pentru tinerii din
județul Argeș;
▲Grad ridicat de specializare/calificare a forței de muncă;
▲ Interes crescând din partea capitalului autohton și străin pentru dezvoltarea de
afaceri în zonă;
▲Existența unei infrastructuri dezvoltate în domeniul serviciilor comunitare: salubritate,
apă-canal, energie;
▲Trend demografic crescător și componență echilibrată a mixtului categoriilor de vârstă;
▲Grad ridicat de emancipare a populației;
▲Dezvoltarea puternică a sectorului serviciilor și creșterea ponderii acestora în
economia locală;
▲Reţea extinsă de unităţi financiar-bancare, suport pentru operatorii economici
▲Existența și funcționalitatea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;
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▲Existența unei infrastructuri de comunicații de ultimă generație – introducerea de fibră
optică la nivelul întregului oraș;
▲Infrastructură sanitară extinsă şi complexă, cu o capacitate mare de spitalizare pentru
toate specializările;
▲Existenţa unor structuri destinate prestării de servicii sociale complexe, adresate
tuturor grupurilor-ţintă (copii, vârstnici, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilități).

PUNCTE SLABE

▼ Aglomerarea excesivă a rețelei de transport urban, urmare a creșterii exponențiale a
numărului de înmatriculări;
▼ Migraţia zilnica a populaţiei catre comunele periurbane (în interes rezidențial sau de
serviciu);
▼ Grad de poluare ridicat, potențat și de condițiile climaterice extreme, din ce în ce mai
frecvente;
▼ Disponibilitatea limitată a cetățenilor de a înlocui mijloacele clasice (poluatoare) de
deplasare cu cele eco sau în comun;
▼ Inexistența benzilor speciale pentru transportul în comun;
▼ Viteza de circulaţie redusă din cauza blocajelor de pe arterele principale;
▼ Lipsa unui management integrat al traficului rutier și de sistematizare rutieră;
▼ Epuizarea spațiilor de parcare la suprafață;
▼ Nivel de salarizare relativ scăzut, determinat, în special de politicile liberale de protejare
a capitalului în dauna forței de muncă;
▼ Erodarea imaginii aparatului administrativ, în general;
▼ Lipsa unui parc industrial în proximitatea municipiului;
▼ Slaba calitate a formării profesionale în liceele cu profil tehnic;
▼ Inexistenţa unui sistem de transport şcolar dedicat;
▼ Resurse umane şi materiale insuficiente pentru a asigura servicii sociale la cele mai
înalte standarde;
▼ Costuri ridicate pentru serviciile ambulatorii de specialitate.
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OPORTUNITĂȚI
▲Expertiză pe linia accesării la noi surse de investiţii (Fondurile europene
nerambursabile);
▲Potențial de creştere a atractivităţii orașului pentru investitori, prin dezvoltare
accesibilităţii (conexiune la culoarul IV pan-european, şosea de centură în regim de
autostradă);
▲Crearea unor clustere economice prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a orașului;
▲Ecologizarea, modernizarea şi reconversia unor zone industriale dezafectate (ex.: zona
CET Sud se transformă în parc industrial);
▲Creşterea iniţiativei antreprenoriale, prin stimularea tinerilor bine formaţi în sistemul
universitar local;
▲Cooperare eficientă între administrație și mediul academic, respectiv de afaceri;
▲Stimularea specialiştilor cu performanţe profesionale pentru a rămâne în domeniul
educației şi în cel medical;
▲Atragerea de investitori, în special, prin crearea unui parc industrial;
▲Existenţa unor capabilități semnificative de calificare a tinerilor prin programele de
formare continuă şi învăţământ la distanţă, în cadrul instituțiilor locale;
▲Capacitate de modernizare a sistemului de salubrizare/reciclare, ecologie și protecția
mediului;
▲Capabilități de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în
municipiu;
▲Existența de soluții de reabilitare şi modernizare a reţelei primare de transport a
energiei termice, concomitent cu finalizarea contorizării distribuției;
▲Capacitate de realizare a unei centrale de cogenerare;
▲Soluții de iluminat public inteligent (străzi, bulevarde, parcuri, parcări ș.a.) bazate pe o
rețea de corpuri de iluminat economice;
▲Disponibilitate pentru utilizarea tehnologiilor informaționale în reglarea transportului
și fluxului de pasageri;
▲Identificarea de soluții pentru dezvoltarea sistemul de parcări publice în subteran;
▲ Dezvoltarea de oportunități pentru întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a
drumurilor din municipiu;
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▲Capacitatea de implementare de proiecte care duc la conservarea mediului şi la
dezvoltarea sustenabilă a urbei;
▲Înțelegerea nevoii de sprijinire a familiei pentru creşterea şi educarea copiilor, respectiv
asigurarea serviciilor de bază și specializate pentru persoanele vârstnice;
▲Identificarea de măsuri pentru creşterea calităţii serviciilor primare şi specializate
acordate persoanelor cu dizabilităţi prin instituţiile de profil din subordinea autorităţilor locale;
▲ Implementarea de soluții de management integrat si transformare digitala.
AMENINTĂRI
▼ Prelungirea crizei pandemice, generatoare de criză socio-economică;
▼ Falimentarea unui număr mare de firme locale care nu vor face faţă crizei economice;
▼ Migraţia unor activităţi industriale către locaţii externe cu costuri mai reduse;
▼ Scăderea forței de lucru calificate în activităţi industriale, prin continuarea emigrării în
Occident;
▼ Termene relativ lungi în atragerea fondurilor nerambursabile, determinate de procedurile
greoaie;
▼ Reticență din partea consilierilor din opoziție față de colaborarea onestă pentru
implementarea măsurilor de dezvoltare a vieții piteștenilor, propuse de PSD;
▼ Lipsa de disponibilitate a unei părți a populației pentru acceptarea măsurilor de
intervenție în plan urbanistic (deschidere de noi șantiere);
▼ Dificultăți în utilizarea sistemelor informatizate inovative din partea anumitor categorii
sociale;
▼ Lipsa de personal calificat/interesat să activeze în sistemul de asistență socială
dedicat persoanelor dezavantajate/cu nevoi speciale;
▼ Creşterea costurilor de acces la resursele energetice;
▼ Limita resurselor financiare necesare investiţiilor şi cofinanţării tuturor proiectelor
propuse sau dorite de cetățeni;
▼ Lipsa de disciplină a unor abonați în colectarea selectivă a deșeurilor;
▼ Creşterea numărului de centrale de apartament care funcţionează pe baza gazelor
naturale accentuează dependenţa de o singură sursă de energie, crește costurile și
afectează eficiența sistemului centralizat;
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▼ Scăderea numărului de utilizatori ai transportului public în favoarea transportului
individual;
▼ Reducerea vitezei de circulaţie al mijloacelor de transport în comun, din cauza creşterii
traficului rutier;
▼ Costul ridicat al reînnoirii parcului de autobuze;
▼ Dificultăți în extinderea transportului public către noile zone rezidențiale;
▼ Creşterea poluării mediului, în contextul dezvoltării excesive a parcului auto și a
condițiilor climaterice extreme;
▼ Creşterea proporţiei elevilor cu nivel scăzut de pregătire şcolară şi formare;
▼ Perpetuarea incapacităţii financiare şi organizatorice a statului român de a asigura un
sistem de învăţământ finanţat corespunzător;
▼ Abandonarea studiilor liceale din partea elevilor care nu-şi permit costurile deplasării
zilnice sau cazării în municipiu;
▼ Migrarea unui număr tot mai mare de specialişti din sistemul public de sănătate;
▼ Creşterea presiunii asupra unităţilor sanitare din municipiu, mai ales în condiții de
pandemie.
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PRINCIPIILE GENERALE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI PITEȘTI
Programul meu pleacă de la premisa continuării proiectelor de dezvoltare a Piteștiului,
începute și completate la fiecare mandat de până acum.
Elementul de noutate al programului rezultă din direcțiile noi de dezvoltare pe care aceste
proiecte le deschid, alcătuind o strategie coerentă, modelată nu doar pentru mâine, ci pe
termen lung și cu viziunea unui profesionist care cunoaște provocările administrației unui
oraș de talia Piteștiului, cu o comunitate puternică și activă.
1. Promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului municipiu;
2. Aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de educaţie și formare, de asigurare a
locurilor de muncă, de asigurare a facilităților necesare pentru mediul de afaceri, de îngrijire
a sănătăţii, de protecţie socială și de asigurarea drepturilor cetăţeneşti, de recreere;
3. Accesarea fondurilor europene nerambursabile;
4. Protejarea naturii prin măsuri specifice şi prin promovarea unei dezvoltări eco a
economiei;
5. Eficientizarea administraţiei municipale prin formarea continuă a personalului și prin
adaptarea structurii aparatului administrativ la noile condiţii;
6. Colaborare cu toți consilierii locali pentru a implementa împreună proiecte benefice
municipiului și comunității;
7. Colaborarea interinstituțională, dar și cu mediul privat și societatea civilă, pentru realizarea
proiectelor în beneficiul comunității.
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CONFORTUL VIEȚII URBANE
SERVICII DE SALUBRIZARE. CURĂȚENIA ORAȘULUI – UN OBIECTIV DE ECHIPĂ
► Primărie, operator local, cetățeni. Orașul trebuie să devină oglinda noastră!
Una dintre condițiile de bază pentru un nivel înalt de confort al cetățenilor este
curățenia din oraș. Scopul general al măsurilor pe care le-am gândit în acest domeniu
vizează ÎMBUNĂTĂȚIREA SEMNIFICATIVĂ a sistemului de strângere (colectare) și
transport separat al deşeurilor, indiferent că acestea provin din activități comerciale,
industrie, instituții, locuințe sau sunt generate de activități de reamenajare și reabilitare
interioară și/sau exterioară.
Vizez, de asemenea, în subsidiar, două obiective specifice: ACCESIBILITATE pentru
cetățeni prin asigurarea opțiunilor acestora de a precolecta separat, în baza unei
infrastructuri îmbunătățite și EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ pentru serviciul de
salubrizare.
Iată măsurile pe care le propun:
► PITEȘTIUL ÎNVAȚĂ CE ÎNSEAMNĂ CURĂȚENIE PUBLICĂ, RECICLARE ȘI
COLECTARE SEPARATĂ PRIN:
√ Stimularea financiară și socială a participării locuitorilor la activitatea de reciclare:
˃ Crearea de mecanisme financiare eficiente în activitatea de salubrizare, valorificare și
refolosire a deșeurilor;
˃ Implementarea de metode de cointeresare a asociațiilor de proprietari pentru colectarea
selectivă;
˃ Achiziționarea și distribuirea de compostoare individuale pentru populația din locuințe
unifamiliale;
˃ Extinderea serviciilor de colectare separată a biodeșeurilor prin colectare din poartă în
poartă, în principal în zonele cu locuințe individuale și agenți economici;
˃ Încurajarea inițiativelor private pentru reciclare, implicarea ONG-urilor;
˃ Instruirea populației: creșterea gradului de informare a persoanelor fizice cu privire la
locurile de colectare și accesul la acestea și la servicii | Campanii de informare prin mijloace
mass-media realizate de Primărie în parteneriat cu operatorul/partenerii sociali | Campanii
de educare în unitățile de învățământ - broşuri pentru copii, elevi, studenți;
˃ Realizare de concursuri tematice cu premii constând în recipienți de colectare selectivă și
compostoare/alte premii.
√ Asigurarea infrastructurii necesare:
˃ Amenajarea platformelor cu containere și cu toate tipurile de pubele pentru colectarea pe 4
fracții + biodegradabil, unde este suficient spațiu pentru acces facil al utilizatorilor;
˃ Amenajarea platformelor cu 2 tipuri de containere, acolo unde nu este spațiu și nu se
poate asigura accesul facil al utilizatorilor (fracție umedă și uscată);
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˃ Amenajarea urbanistică/estetică a tuturor platformelor;
˃ Înființarea de puncte de colectare pentru deșeuri voluminoase (mobilier, reamenajări
interioare și/sau exterioare, DEEE-uri), așa-zise ”puncte verzi” pentru fiecare cartier.
˃ Creșterea gradului de colectare separată la sursă a deșeurilor din construcții și
reamenajări interioare și/sau exterioare;
˃ Implementarea colectării separate a deșeurilor textile (colectarea la puncte fixe și/sau prin
unități mobile);
***
►PRIMĂRIA PITEȘTI ESTE PARTENER AL CETĂȚENILOR ȘI FINANȚATOR AL
CURĂȚENIEI PUBLICE PRIN:
√ Creșterea rolului municipiului Pitești în elaborarea politicii de dezvoltare în domeniul
salubrizării și de gestiune a serviciului;
√ Continuarea investițiilor în infrastructură și dotări ale Primăriei și operatorului
pentru atingerea țintelor de colectare separată:
˃ Containere îngropate;
˃ Amenajarea platformelor, inclusiv montarea de camere video și panouri informative,
iluminate;
˃ Achiziția de vehicule pentru ridicarea și golirea containerelor, cu poluare redusa, electrice
și cu CNG (gaz natural comprimat);
˃ Dotarea populației cu containere și pubele pentru colectare selectivă;
˃ Achiziționarea altor dotări pentru reducerea cantităților depozitate și îmbunătățirea
serviciilor (ex. concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, echipament spălător
pentru containere îngropate etc).
***
► EFICIENȚA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ A OPERATORULUI DE SALUBRITATE
CREȘTE PRIN:
√ Optimizarea gradului de colectare a taxei de salubrizare prin mecanisme de
cointeresare a utilizatorului pentru plată;
√ Promovarea de soluții inteligente de colectare, identificare, înregistrare și trasabilitate a
deșeurilor;
√ Promovarea de soluții de monitorizare, analiză predictivă și avertizare a atingerii
capacității de umplere a „containerelor de deșeuri inteligente“, folosind tehnologii de tip RFID
(Radio Frequency IDentification), Machine Learning (ML), Business Analyses (BA), cloud,
incluzând și opțiunea de compactoare de deșeuri, acționate cu energie fotovoltaică – aceste
măsuri optimizează traseele mașinilor de colectare și, datorită deplasărilor mai reduse, se
generează efecte benefice în reducerea poluării, contribuind la eficientizarea traficului urban.
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APĂ CANAL. REABILITAREA REȚELEI URBANE DE APĂ-CANAL devine prioritatea
administrației în materie de servicii publice!
„Ne curge apa roșie la robinet!” Asigurarea alimentării orașului cu apă de calitate este o
prioritate evidentă, rezultată din constatările fizice în teren și din numeroasele semnale de
alarmă trase de populație.
“Plătim cea mai scumpă apă din țară!” Nu este o realitate, SC Apă Canal 2000 SA
plasându-se la nivel național (prin tarifele practicate) pe locul 17 din 42 de operatori pe țară
pentru servicii cumulate de Apă&Canal și pe locul 34 din 42 în ceea ce privește doar tariful
practicat pentru apă. Plătim însă - fără să conteze pe ce loc suntem! - o apă destul de
scumpă. Costurile mari de gestionare a infrastucturii SC Apă Canal 2000 SA se reflectă
direct în valoarea serviciilor achitate de cetățeni. Modernizarea lor este o nevoie stringentă!
Pentru rezolvarea acestor două probleme, soluția identificată după repetate discuții cu
operatorul nu este revoluționară, este elementară. Ea presupune însă investiții majore în
rețea, astfel încât componentele învechite ale unui sistem gândit și construit acum zeci de
ani să fie înlocuite, iar pierderile care cauzează costuri foarte mari să dispară. Pe scurt,
MODERNIZAREA REȚELELOR, singura soluție pentru ca aceste probleme să dispară
din agenda civică, va fi prioritatea administrației mele în materie de servicii publice.
Dragi piteșteni,
Acest proces de modernizare a început, dar proiectele realizate în perioada 2016-2020
(proiecte pe care le cunosc bine din calitatea de consilier) nu au acoperit toate zonele
Piteștiului. S-au implementat investiții în valoare de peste 8 milioane de euro, din care 6
milioane pe fonduri europene (POS Mediu) și 2,1 milioane din surse proprii ale societății.
Mai departe însă, urmează DOUĂ PROIECTE extrem de importante:
Primul este numit generic “Un nou branșament și un nou racord pentru serviciile de
alimentare cu apă și de canalizare”.
Cu implicarea APA CANAL 2000 vom finanța acest nou proiect care va veni în sprijinul
Asociațiilor de proprietari. Scopul acestui proiect este acela de a asigura servicii publice de
calitate, iar el se va desfășura în paralel cu programele de dezvoltare ale societății, care
privesc modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Pitești,
programe care sunt finanțate din fonduri europene sau din fonduri proprii ale societății
Prin acest nou proiect ne propunem ca, în intervalul de timp 2020-2024, toate asociatiile de
proprietari sa beneficieze de un nou branșament de apă și de un nou racord de canalizare
care să corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional.
Cel de-al doilea este cel mai amplu proiect de modernizare desfășurat până acum, ale cărui
roade le vom culege în perioada 2020-2024. Este vorba despre Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, finanțat în cadrul
Programului Operațional Infrastructura Mare.
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TOTALUL INVESTIȚIILLOR estimate pentru PITEȘTI este de 64.402.345 euro, fără TVA!
►Valoarea estimată a investiției în rețeaua de apă - 21.023.456 euro, fără TVA;
►Valoarea estimată investiției în rețeaua de canalizare - 43.378.889 euro, fără TVA.
Vă prezint, în cele ce urmează, ce prespune aceste proiect, în suprafețe de rețele
modernizate pentru fiecare stradă vizată:
► REABILITAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
PITEȘTI SUD
Dext

Lungime
aproximativă

[mm]

[m]

Strada

Extindere rețele de apă potabilă
1

Nicolae Iorga

110

453

2

Victor Slavescu

110

155

3

Zenitului

110

416

4

Intrarea Islazului

110

217

TOTAL ESTIMAT

1.241

Reabilitare rețele de apă potabilă
1

Bulevardul Petrochimistilor

450

603

2

Cartier Prundu Mic (Strada Prundu Mic)

450

140

3

Aleea Petru Poni

450

233

TOTAL ESTIMAT

976

Extindere rețele de canalizare
1

Nicolae Iorga

250

604

2

Victor Slavescu

250

143

3

Zenitului

250

413

4

Intrarea Islazului

250

206

TOTAL ESTIMAT

1.366
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Reabilitare rețele de canalizare
1

Bvd. Petrochimistilor (blocuri Arpechim)

250; 315

2.448

2

Str. Targu din Vale

250; 315; 500; 821

1.191

3

Str. Constantin Brancoveanu
(bl. B1-B4 +I.C. Brătianu)

250; 315; 500;

4

Str. Mihai Eminescu
(bl. P5-P5a, Brâncoveanu)

250; 315; 400;

5

Str. Costache Negri

821

1.305

6

Str. Primaverii

250

267

7

Str. Bucovina

250

620

8

Str. Alee Dimitrie Butculescu

250

447

9

Str. Dromichete (bl. 1-2, Războieni)

400; 500

96

10

Str. Constantin Moisil (bl. 3-4, Războieni)

5000

128

TOTAL ESTIMAT

352
304

7.158

PITEȘTI NORD
Dext

Lungime
aproximativă

[mm]

[m]

110

259

Strada

Extindere rețele de apă potabilă
1

Mateias

TOTAL ESTIMAT

259

Reabilitare rețele de apă potabilă
110

167

315

1.278

C.Dobrogeanu Gherea

315

298

3

Bulevardul Nicolae Balcescu

315

486

4

George Cosbuc

315

332

1

Zona CF

2
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5

Depozitelor

315

3.155

6

Calea Campulung

225

1.937

TOTAL ESTIMAT

7.653

Extindere rețele de canalizare
1

Mateias

250

246

2

Schitului

250

122

TOTAL ESTIMAT

368

Reabilitare rețele de canalizare
1

Nicolae Balcescu (bl. T1-T2, bl. S1-S2, Girlei)

315; 400

441

2

Paltinului (Găvana)

250; 315; 400; 573

576

3

Carol Davila (Găvana)

250; 315; 573

246

4

Aleea Cezar Petrescu (bl. J1-J4, Zona Nord)

250; 315; 573

132

5

Constantin Statescu

250; 315; 400; 617; 1025;

535

6

Dobrogeanu Gherea (bloc ALPROM)

250

249

7

Aleea Spitalului (T-uri – DA, DB, DC)

573

398

8

Gheorghe Marinescu (T-uri – DA, DB, DC)

250; 573

208

9

Fagaras (bl. E3-E9, Zona Nord+adiacente E2-E8)

315; 400

635

10

Frasinului (bl. 17-17b, bl. 88-90, Trivale)

250; 315

532

11

Mircea Eliade

617

64

12

Duiliu Zamfirescu

617

471

13

George Cosbuc

250; 315; 400

360

14

Depozitelor

315; 400; 617; 821

3204

TOTAL ESTIMAT

8.051
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PITEȘTI CENTRU

Dext

Lungime
aproximativă

[mm]

[m]

600

295

315; 600

897

280

2415

315; 600

1234

315

234

Strada

Reabilitare rețele de apă potabilă
1

B-dul Petrochimistilor (B-dul Fratii Golesti)

2

Bulevardul Fratii Golesti

3

Bulevardul Republicii

4

Gheorghe Doja

5

Constructorilor (Gheorghe Doja)

6

Vasile Parvan

315; 600

1114

7

Burebista

110; 315

248

8

Aleea Ioan Andriesescu

200; 450

387

9

Oituz

450

429

10

Calea Craiovei

315

1091

11

Mircea Voda

315

191

12

Fantanii

315

506

13

Matei Basarab

315

70

14

Razboieni (Patrascu Voda)

500

385

15

Exercitiu

315

1567

16

Bibescu Voda

180; 315

326

17

Independentei

400; 600

301

18

Stadionului (Nicolae Dobrin)

315; 400; 500; 600

2270

19

Banat

225

131

20

Dobrescu C. Arges

400

382

21

Intrarea Nicolae Dobrin

500

513

22

Narciselor

500

334

23

Tudor Arghezi

500

704
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24

Calea Dragasani

25

2020

110; 500

372

Aleea Virgil Tempeanu

500

112

26

I. Ionescu de la Brad

500

88

27

Iosif Gabrea

500

217

28

Campului

500

130

29

Eugen Lovinescu

500

261

30

Vasile Alecsandri (Eugen Lovinescu

500

65

31

Aleea Poienita (Eugen Lovinescu)

500

103

32

Armand Calinescu

600

287

33

Teilor

600

418

34

Marasesti

600

483

35

Trivale

600

854

36

Smeurei

600

198

37

Victoriei

180; 225; 280

653

38

Unirii ( Teiuleanu )

180

280

39

Calea Bucuresti

225

884

40

Aurora

180; 280

129

41

Maternitatii (General C-tin Cristescu)

600

337

42

Ion Campineanu

180; 600

538

43

Garoafelor (Cartier Eremia Grigorescu)

110

587

44

Tache Ionescu (Cartier Eremia Grigorescu)

110; 180

672

45

Calea Bascovului

280

820

TOTAL ESTIMAT

24.512

Reabilitare rețele de canalizare
1

Constructorilor (bl. A, bl. D, Craiovei)

250; 315

300

2

Vasile Parvan (bl. H5 -> J8, Războieni, bl.A5 ->
varsare Razboieni)

315

330

3

Aleea Constantin Radulescu (bl. L2 – L3 vărsare
Exerciţiu)

315; 821; 1025

356
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4

Alexandru Valescu (bl. J14 – J15, Craiovei)

250; 315

170

5

Oituz (bl. C9 -> varsare)

250; 315

288

6

Calea Craiovei (+bl. 3 – 8, Craiovei)

250; 315; 821

652

7

Tineretului

250; 315; 573

538

8

Cuza Voda

315

203

9

Smardan

250; 315; 400; 617; 821

696

10

Dimitrie Onciul (bl. C9 -> A4)

315; 573

179

11

Bradet (bl. B19-B20, Banat)

250; 315

180

12

Campului (+ adiacente Pinilor și fundatura
Campului)

250; 315; 400

766

13

Aleea Poienitei (bl. 69-72A, bl. P9, Trivale)

250; 315; 400

494

14

Teilor

400; 573

391

15

Dumbravei

573

389

16

Calea Bucuresti (bl. L15)

315

285

17

Mihai Eminescu

250; 315

587

18

Traian Vuia

250

97

19

Livezilor

315; 400

422

20

Aleea Parcului

250; 315

227

21

Pictor Nicolae Grigorescu (+ adiacent blocuri 2421,19-16)

250; 400

603

TOTAL ESTIMAT

8.153
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Investiții pentru reabilitarea aducțiuni apă tratată, rezervoare de înmagazinare și
colector principal apă uzată (tronson Celly-Stația de Epurare Ape Uzate Pitești)

Dext

Lungime aproximativa

[mm]

[m]

1

Reabilitare conducta de aductiune apa
potabila ZIN V
(Str. Depozitelor – Statie ZIN)

315

476

2

Reabilitare conducta de aductiune apa
potabila ZIN IV
(Str. Depozitelor – Statie ZIN)

315

479

3

Reabilitare conducta de aductiune apa
potabila Fir I
(Str. Depozitelor (Cex) – Statie Razboieni)

800

6.170

4

Reabilitare conducta de aductiune apa
potabila Fir II
(Bd-ul 1 Decembrie 1918 – Biserica)

800

936

Descrierea lucrarilor

Reabilitare aducțiuni de apă potabilă

TOTAL ESTIMAT

8.061

DN 3000

1.393

TOTAL ESTIMAT

1.393

Reabilitare rețele de canalizare
Colector ovoidal tronson Celly - SEAU
Pitești (de la benzinaria Celly – sens
giratoriu – str. Lanariei)

1

Rezervor - GA Razboieni I

2 x 5.000 mc

2

Rezervor - GA Razboieni II

2 x 5.000 mc

3

Rezervor - GA Schitului

2 x 5.000 mc

4

Rezervor - GA Zin

5

Rezervor - GA Smeura

5000 mc
2 x 5.000 mc
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► Reducem inundarea spațiilor și traseelor urbane!
“Mica Veneție” este o expresie pe care o reauzim de câte ori fenomenele meteorologice
extreme afectează Piteștiul. Este corect prin a începe să explicăm faptul că- în momentul în
care un fenomen natural se abate asupra unor zone cu o forță specifică -nicio autoritate
publică și nicio comunitate nu poate sta întru totul în calea naturii. Inundațiile afectează
extrem de multe zone și aglomerări urbane de pe glob atunci când ploile torențiale depășesc
anumite volume, așa cum afectează și zăpada căzută abundent, focul, grindina sau, acolo
unde sunt frecvente, tornadele ori taifunurile. Nu suntem Dumnezeu, dar, ca oameni și
manageri publici, ne propunem să aplicăm o serie de măsuri și să facem o serie de investiții
menite să crească “anduranța” sistemului public de canalizare în momentul unor asemenea
fenomene meteo extreme.
Vom asigura cofinanțarea și atragerea resurselor financiare suplimentare pentru curățirea,
repararea și chiar reconstrucția sistemelor de canalizare pluvială cu grad înalt de risc de
inundații, în următoarele zone:
Zona

Cartier /Retea de canalizare

Zona 1 . IRTA

Str. Craiovei intersectie cu str. Caporal Dogaru

Zona 2 AGIP

B-dul Nicolae Balcescu

Zona 3 Podul Viilor

Str. Calea Bucuresti – sens giratoriu-Petrom/Rompetrol

Zona 4 Finantele Publice

B-dul Republicii

Zona 5 Trivale

Str. Dumbravei intersectie cu str. Ion Antonescu

Zona 6 Prundu

Str. Basarabiei intersectie cu B-dul Petrochimistilor

Zona 7

Str. Depozitelor

Zona 8

Str. Ion Minulescu intersectie cu Str. Grigorie Leu, Petre Ispirescu
și Antim Ivireanu

Zona 9

Str. Targul din Vale ‚ Zona Autogara Sud

Zona 10

Str. Calea Bascov intersectie cu str. Campineanu

Zona 11

Str. Negru Voda intersectie cu str. Capitan Cutui

Zona 12

Str. Negru Voda intersectie cu str. Dumbravei

Zona 13

B-dul Nicolae Balcescu intersectie cu str.Garlei

Zona 14

B-dul Nicolae Balcescu intersectie cu str. 1 Decembrie 1918

Zona 15

Zona Gratarelor deschise:
1.
2.
3.
4.
5.

Canal pluvial Trivale
Canal pluvial Campului
Canal pluvial Garlei
Canal pluvial str. Capitan Cutui
Bl. C9 Zona Nord ‚ Viroaga Potcovari

2020

PITEȘTI - ORAŞ AL OPORTUNITATILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA.
CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.
TERMOFICARE. 50.000.000 EURO PENTRU EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE
ENERGIE TERMICĂ AL MUNCIPIULUI PITEȘTI
Asigurarea cu energie termică a consumatorilor, în condiţii optime, la preţuri
accesibile şi cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei energetice și protecţia
mediului este obiectivul care va duce la sporirea gradului de confort pentru cetățenii
municipiului Pitești.
PRIORITĂȚILE echipei noastre în acest domeniu sunt:
√ Eficientizarea energetică a sistemului;
√ Reducerea costurilor materiale;
√ Acordarea subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei doar pentru persoanele
aflate în dificultate, vulnerabile din punct de vedere financiar;
√ Creşterea calităţii serviciului public;
√ Atragerea de noi clienţi.
Trei proiecte bine implementate în sistemul public de termoficare de către
administrația PSD:
În calitate de consilier local, am contribuit și am urmărit implementarea a trei proiecte
importante de lucrări realizate în acest domeniu de administrația publică locală PSD, în
perioada 2016-2020, respectiv:
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de transport str. 1 Decembrie 2018 - tronson
Racord CT 910 racord Spitalul Județean, un proiect realizat în valoare de 179.000 EURO
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție aferente PT 1006 - Prundu, un
proiect realizat în valoare de 302.000 EURO
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție aferente PT 1005 - Prundu, un
proiect realizat în valoare de 530.000 EURO
EFICIENȚĂ ÎN 2020-2024. CE PROIECTE NE ASUMĂM
Proiectele pe care mi le asum au ca bază studiile de specialitate (fezabilitate) realizate în
scopul creșterii eficienței sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a
consumatorilor din Piteşti. Mă voi procupa, pe baza informațiilor și îndrumărilor din aceste
studii, de realizarea următoarelor investiții care cumulează aproximativ 50.000.000 euro:

►Reabilitarea reţelelor de distribuţie energie termică
Proiectul vizat include reabilitarea a 70 km de reţele de distribuţie prin înlocuirea conductelor
actuale cu conducte din ţeavă preizolată, înlocuirea sistemelor de măsură la nivelul
consumatorilor şi realizarea echilibrărilor hidraulice de la subsolul blocurilor aferente.
Valoarea estimată a acestei lucrări uriașe este de 46.000.000 euro, iar finanțarea ei se
susține prin „Programul Termoficare” gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
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Administrației (85% din valoare) și bugetul local (15%). Termenul de finalizare a întregii
lucrări de 70 km de rețele schimbate este 2024.

► Reabilitarea şi modernizarea reţelei primare de transport al energiei termice
Proiectul are ca obiectiv reabilitarea rețelelor primare de transport energie termică prin
înlocuirea conductelor actuale cu unele cu țeavă preizolată, care fac legătura între CT-uri și
PT-uri în lungime de 13 km.
Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.400.000 euro, iar finanțarea sa se susține prin
„Programul Termoficare” gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației (85% din valoare) și bugetul local (15%). Termenul de finalizare a întregii
lucrări este 2024.

UN TRANSPORT PUBLIC CARE TE MOTIVEAZĂ SĂ LAȘI MAȘINA ACASĂ!
► 99 de stații modernizate ►60 de autobuze noi și ecologice ► Cod etic pentru șoferi ►
Sisteme de eTicketing, informare în timp real și monitorizare video ►3 linii noi de autobuz ►
2 noi puncte de transfer ►Managementul parcărilor ► Rețea de transport în comunele
limitrofe ►Sistem de bike sharing și piste pentru bicicliști
Transportul public din Pitești are nevoie, în mod evident, de o reformă fundamentală!
Măsurile care trebuie să facă parte din această reformare și reoganizare includ, nu limitativ,
următoarele obiective pe care NI LE ASUMĂM ÎN PRIMUL AN DE MANDAT:
√ Amenajarea coridoarelor dedicate pentru transportul public
√ Creșterea numărului de autobuze noi, dotate cu rampe pentru persoane cu nevoi speciale
și aer condiționat
√ Crearea și aplicarea unui cod de etică a angajaților din sistem
√ Utilizarea tehnologiei în reglarea transportului și fluxului de pasageri
√ Dublarea transportului tradițional cu sistemele publice destinate bicicliștilor
CINCI MARI PROIECTE vor transforma transportul public din Pitești într-unul apropiat de
modelul occidental și adaptat cerințelor și așteptărilor pe care le au călătorii. Echipa noastră
lucrează de mai mult timp la aceste proiecte, dovadă faptul că, în cazul unora dintre ele,
suntem într-o fază de implementare destul de avansată, asumându-ne realizarea lor în
termene scurte și la standardele de calitate așteptate.
99 de stații modernizate, sistem de bike-sharing și piste noi, 3 linii noi de autobuz,
eTiketing și panouri electronice pentru călători
Primul proiect a cărui implementare ne-o asumăm vizează modernizarea infrastructurii
destinată serviciului de transport public de călători și creșterea atractivității transportului
nemotorizat. Valoarea totală a proiectului, finanțat cu precădere din fonduri europene, este
57.753.740,13 lei. Acest proiect va genera următoarele investiții menite să schimbe
fundamental fața și structura sistemului public de transport:
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√ Modernizarea unui număr de 99 de stații de așteptare călători
√ Optimizarea traseelor prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi):
Trivale – Depozitelor
Războieni - Exercițiu - Craiovei – Depozitelor
Războieni - Gară - I. C. Brătianu - Calea București – Depozitelor;
√ Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public
√ Montarea de panouri informative în timp real în autobuze, pentru a oferi informații despre
călătorie în timpul acesteia;
√ Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”);
√ Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere de-a lungul râului
Argeș. În acest sens, avem deja elaborate bună parte dintre documentații.
60 de autobuze noi și ecologice pentru călătorii din Pitești
√ Cel de-al doilea proiect a cărui implementare ne-o asumăm până anul viitor vizează
achiziționarea unui număr de 20 autobuze ecologice și amenajarea stațiilor de alimentare a
acestor autobuze electrice. Valoarea proiectului, de asemenea din surse europene, este de
42.505.794,12 lei.
√ Vor urma, în cadrul unui alt proiect, alte 40 de autobuze electrice cu lungimea de 12 m,
echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru
călători („e-bilete” sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și
a altor sisteme de transport inteligente (STI). Se vor achiziționa, tot în acest pachet, al cărui
cost total este de 131.949.800 lei, un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 stații
încărcare lentă. Pentru lotul de 40 de autobuze termenul de finalizare a implementării este
peste fix doi ani, în septembrie 2023.
Eforturile noastre în achiziția de autobuze noi nu se vor opri însă aici. S.C. Publitrans 2000
S.A. finalizează în acest an plata creditului contractat prin B.E.R.D, ceea ce înseamnă că
societatea are capabilitatea de a obţine noi finanţări necesare achiziţionării de alte autobuze,
urmând să fim extrem de atenți și deschiși asupra acestui tip de oportunitate de a reînnoi
parcul auto al operatorului local de transport.
Puncte de transfer pentru transportul urban și periurban
Ne propunem, prin acest al patrulea proiect (cu o valoare totală de 3.818.754,75 lei)
realizarea, în cursul anului viitor, a două puncte de transfer destinate integrării operaționale a
transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Ghe. Doja.
Sistem de monitorizare video, baze de date GIS și managementul parcărilor
Cel de-al cincilea proiect pe care vi-l prezentăm și pe care ni-l asumăm, cu termen de
finalizare februarie 2022 și o valoare totală de 42.864.747,92 lei, vizează crearea unui
sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în
municipiul Pitești.
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Prin implementarea lui, sistemul de transport urban va avea următoarele beneficii:
√ Un sistem de management integrat al traficului și un sistem de monitorizare video, inclusiv
pentru transportul public de călători;
√ O bază de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin
mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații);
√ Managementul parcărilor și realizarea unui număr de 5 panouri informative la intrarea în
Municipiul Pitești

Dragi piteșteni,
Prin proiectele prezentate mai sus și pe care urmează să le implementăm, transportul
public va funcționa mult mai eficient.
Confortul și condițiile superioare oferite de noile autobuze vor crește gradul de
atractivitate aferent utilizării mijlocelor de transport în comun. Obiectivul nostru este să
contribuim, prin atragerea de clienți către sistemul public de transport, la reducerea utilizării
mașinilor personale pentru deplasările în municipiul Pitești, cu efect direct și rapid asupra
fluidizării traficului în oraș. Vor contribui la creșterea acestui grad de confort și atractivitate și
noul cod etic destinat conducătorilor și toate opțiunile aferente infrastructurii de transport.
Orarul de funcționare a autobuzelor va fi afișat în timp real și respectat, cu o frecvență
optimă, inclusiv în baza unor tehnologii avansate.
Aceste proiecte vor permite să folosiți aplicații mobile și web care să vă ofere
informații deschise privind orarul și mersul mijloacelor de transport public, astfel încât să
planificați mai bine călătoriile și timpul alocat acestora. De asemenea, biletele și
abonamentele vor putea fi achiziționate printr-o paletă largă de mijloace: online, de la
automatele stradale, din puncte de vânzare prestabilite și din autobuz, inclusiv prin card
bancar.

IMPORTANT! NEVOIA DE A EXTINDE REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC ÎN
LOCALITĂȚILE LIMITROFE PITEȘTIULUI
În actualul context, extinderea serviciului de transport public local ȋn comunele
limitrofe municipiului Pitești se configurează ca o necesitate reală. Ea poate fi
realizată prin crearea A.D.I (Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară) Transport.
Care sunt pașii?
Având ȋn vedere faptul că la data de 31.08.2022 expiră contractul de servicii al
operatorului intern Publitrans 2000 cu Primăria Pitești, trebuie ca până pe data de
31.08.2021 să se ȋnfiinţeze acest A.D.I., să se ȋntocmească un studiu de oportunitate,
să se realizeze un plan de mobilitate pentru zona acoperită, pentru ca, ulterior, să
poată fi publicat ȋn J.U.E. (Jurnalul Uniunii Europene) anunţul de atribuire a
Contractului de servicii ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370 /
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2007. Aceasta trebuie anunţat ȋn J.U.E. cu un an ȋnainte de ȋncheierea contractului.
Se poate astfel realiza transformarea operatorul intern Publitrans 2000 ȋn operator
regional. Pentru asigurarea programului de circulaţie, ȋntr-o primă etapă, ar fi necesar
un număr de 110 autobuze.
Ȋn momentul de faţă, Publitrans 2000 are un parc format din 70 autobuze Euro 6
SOLARIS Urbino (12 achiziţionate ȋn 2015), 15 autobuze MAZ Euro 3 (10
achiziţionate ȋn 2003, 5 achiziţionate ȋn 2005) şi un autobuz BMC 215 SLF Euro 4
(achiziţionat ȋn 2010). Se impune ȋnlocuirea celor 15 autobuze tip MAZ cu cele 20
autobuze hibrid. Celelalte 40 de autobuze electrice, după finalizarea procedurilor de
licitație derulate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, vor
asigura capacitatea Publitrans 2000 de a efectua transportul ȋn zona delimitată de ADI
Transport.

PARCĂRI PUBLICE STRADALE.

► Construim sub pământ și pe orizontală și aplicăm legea!
Unul dintre obiectivele majore al administrației pe care ne-o dorim este ca sistemul de
parcări publice din municipiul Pitești să devină unul accesibil și suficient!
Vom soluționa problema parcărilor, care este gravă în acest moment, prin:
√ Construcția de noi spații de parcare publică, subterane și supraetajate, care vor fi dotate și
cu stații de încărcare a autoturismelor electrice;
√ Identificarea, delimitarea, ordonarea și semnalizarea cuvenită a spațiilor pentru parcare, cu
protejarea spațiilor verzi;
√ Marcarea regulamentară a străzilor și a perimetrelor destinate parcărilor publice;
√ Construcția suplimentară a spațiilor de parcări publice;
√ Aplicarea constrângerilor contravenționale pentru încălcarea ordinii în trafic;
√ Construirea zonelor destinate depozitării automobilelor evacuate;
√ Modificarea regulamentelor pentru evacuarea automobilelor parcate neregulamentar și a
celor abandonate în spațiul public;
√ Sprijinirea inființării de start-up-uri inovative care să identifice locurile libere din parcările
existente în Pitești, integrându-le în sistemele globale de navigare.
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INFRASTRUCTURA RUTIERĂ.

► Decongestionarea traficului de Pitești reprezintă o provocare pe care o
putem bifa împreună!
Vizăm punerea la punct a unor proceduri manageriale performante și de bună
guvernanță pentru a asigura întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor din
municipiu, cu creșterea perioadei de garanție dată de antreprenorii executanți.
De asemenea, urmărim atragerea de resurse financiare pentru construcția celei de a
doua centuri a Municipiului Pitești, cea de vest. În parteneriat cu autoritățile publice centrale
și partenerii de dezvoltare, vom solicita prioritate la atragerea resurselor financiare pentru
implementarea acestui proiect, care trebuie să devină unul de importanță națională, să
mobilizeze resurse financiare la nivel local, judetean și național. După experiența realizarii
primei centuri ocolitoare, acest proiect de amploare va decongestiona semnificativ traficul pe
teritoriul municipiului.
În egală măsură, mergem înainte cu dezvoltarea sistemului rutier urban:
√ Vom continua și vom accelera programul de refacere și modernizare a infrastructurii
rutiere pe toate arterele și pe toate străzile în care aceste investiții sunt prioritare, precum și
investițiile în infrastuctura de acces (poduri, pasaje ș.a.).
√ Vom urmări cu strictețe modul de proiectare și de execuție a lucrărilor publice, în
așa fel încât acestea să nu mai impună reveniri ulterioare, reparații, ridicări la nivel și
probleme legate de calitatea execuției lor.
√ Vom asfalta integral drumurile balastate, pentru a stimula construcțiile în cartiere
noi, în special în zonele periurbane.
√ Vom asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă în mijloacele de transport în
comun.

Proiecte majore vizate:
1. Realizarea a două noi poduri peste Râul Arges, pentru a se asigura
decongestionarea traficului, unul în zona Mărăcineni, care va asigura legătura cu autostrada
Pitești - Sibiu și altul în zona Lânăriei, care va asigura legătura cu autostrada Pitești –
București;
2. Realizarea centurii de vest a orașului, care sa asigure legatura cu drumul expres
Pitești - Craiova;
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PISTE PENTRU BICICLIȘTI
► Proiecte pe 2 roți și zeci de piste. ►Nicio stradă modernizată fără piste pentru bicicliști!
Creșterea numărului de bicicliști în Municipiul Pitești reflectă dorința oamenilor de a adopta
mijloace de transport sănătoase și ecologice, dar și de a evita ambuteiajele. Infrastructura
destinată acestora (piste dedicate, parcări, semafoare adaptate) nu este însă suficientă.
Raportat la acestă situaţie de fapt:
√ Voi susține dezvoltarea infrastructurii municipale prin proiectarea integrată a pistelor
pentru biciclişti în toate proiectele de reabilitare a drumurilor.
√ Voi dispune dotarea tuturor instituțiilor subordonate Primăriei cu suporturi/stative
necesare parcării bicicletelor .
√ Vom amenaja în Pădurea Trivale (pe o suprafata de 15 ha) o structură de agrement,
sport şi relaxare formată din piste pentru biciclete, alei pietonale, băncuțe, fântâni publice și
adăposturi de ploaie, păstrand însă, neatins, ecosistemul pădurii.
√ Vom amenaja trasee și piste dedicate, conform documentațiilor pe care le avem deja
întocmite, de-a lungul malului drept al râului Argeș, între Parcul Lunca Argeșului și cartierul
Tudor Vladimirescu (Promenada Râul Argeș- Dig, Târgul din Vale, Lânăriei), precum și pe
strada Basarabia și Bulevardul Petrochimiștilor.
√ Vor fi realizate 4 centre de închiriere biciclete în puncte cheie ale municipiului Pitești:
Parcul Ștrand, Parcul Lunca Argeșului, Parcul Petrochimiștilor și Parcul Trivale, centre
dotate cu spații pentru serviciile de închiriere, rasteluri, biciclete, totem cu carcase antivandalism, tehnologie (hardware și softwere) pentru comunicare și securitate, centre de
emitere carduri, service. Cele 4 centre vor pune la dispoziție, în primă fază, 48 de biciclete:
24 clasice și 24 electrice.
ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT PENTRU UN ORAȘ MODERN!
► Corpuri de iluminat de tip LED ► Sisteme fotovoltaice ► Economii la bugetul local
► Cabluri îngropate
Prioritatea noastră în următorul mandat o reprezintă implementarea unui sistem inteligent de
iluminat public (străzi, bulevarde, parcuri, parcari, pasaje subterane), un sistem bazat pe o
rețea de corpuri de tip LED și, după caz, pe sisteme fotovoltaice.
√ În locurile mai puțin circulate, corpurile de iluminat vor fi dotate cu senzori de mișcare,
astfel încât iluminatul să devină mai eficient și mai prietenos cu mediul înconjurător.
√ Pentru asigurarea confortului și siguranței locuitorilor, vom implementa un program de
(re)construcție a rețelelor de iluminat public în tot orașul, inclusiv în cartiere.
√ Vom acorda suportul deplin pentru creșterea capacității de modernizare și administrare a
întreg sistemului de iluminat public al municipiului Pitești pe bază de tehnologii LED.
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√ Sistemul de iluminat public va fi gestionat dintr-un centru unic de control informatizat.
√ Este prioritară îngroparea cablurilor de televiziune, telefonie, electricitate etc., care se află
într-un mănunchi periculos de mare între stâlpii de iluminat stradal, cumulând o masă de
metal şi cauciuc greu de suportat de către fiecare stâlp în parte. Considerăm că toate aceste
cabluri ar putea fi introduse în casete subterane prin crearea unui parteneriat între primărie
și deținătorii acestor rețele.
SIGURANȚA CETĂȚENILOR. ► POLIȚIA LOCALĂ. REFORMĂ ȘI AUTORITATE
Siguranța cetățenilor, la orice oră din zi și din noapte, în spațiile publice din municipiul
Pitești este și trebuie să rămână o prioritate a administrației. De asemenea, protecția
bunurilor publice și private, asigurarea implementării regulilor stabilite de către Consiliul
Local și asigurarea unui climat armonios (fără incidente, scandaluri și probleme publice) în
toate cartierele din municipiu sunt prioritare pentru administrație.
Autoritatea Poliției Locale trebuie întărită în îndeplinirea obligațiilor care revin
acestei structuri publice.
Această autoritate trebuie însă dublată de o reformă internă și de o adaptare a
calității serviciilor publice oferite în concordanță cu așteptările cetățenilor.
Voi insista pentru implementarea următoarelor măsuri:
► Continuarea procesului de profesionalizare si specializare început de personalul din
structura Poliției Locale Pitești prin parteneriate instituționale și prin participarea la toate
programele de formare accesibile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și la nivelul altor
structuri specializate;
► Stabilirea unor obiective clare la nivelul municipiului și monitorizarea atingerii acestor
obiective;
► Intensificarea activităților de patrulare în cartiere, în zona școlilor, în zone vulnerabile din
punctul de vedere al siguranței publice, în zone vulnerabile din punctul de vedere al
protecției mediului și disciplinei în construcții etc. ;
►Intensificarea activităților de aplicare a legii și a regulamentelor locale privind parcările
publice, circulația pe drumurile publice, transportul în comun, organizarea activităților
comerciale în spații și piețe publice, acționându-se cu fermitate în vederea inoculării unui
comportament civic corespunzător, dar - în egală măsură - preventiv și proporțional raportat
la faptele constatate;
►Îmbunătățirea coordonării interne, dar și a coordonării cu celelalte structuri destinate
protecției cetățenilor, menținerii ordinii și disciplinei publice;
►Suplimentarea zonelor de supraveghere video din municipiu, instalarea unor noi sisteme,
cu precădere în zonele identificate ca fiind vulnerabile sau neacoperite de rețeaua existentă.
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Protecția Mediului. Reducem poluarea prin măsuri concrete în care VERDELE
PRIMEAZĂ!
► Parcuri noi ► Perdele de vegetație pe marginea drumurilor ► Spații verzi pe clădiri ►
Zonă de promenadă pe faleza Râului Argeș
Protecţia mediului și dezvoltarea sustenabilă sunt esenţiale pentru calitatea vieţii. Voi
susţine iniţiativele și proiectele care duc la conservarea mediului și la dezvoltarea
sustenabilă atât pe plan local, cât și regional.
De asemenea, consider că dialogul şi colaborarea cu agenţiile de protecţie a mediului,
cu facultăţile de profil şi cu societatea civilă sunt de importanţă vitală pentru conceperea şi
realizarea măsurilor pe care le dorim cu toții.
Pornind de la importanța protecției mediului înconjurător, pe timpul mandatului mă voi
implica pentru:
√ Finalizarea cu succes a proiectului de management integrat al deşeurilor, pentru ca
proiectul să fie înţeles şi susţinut de fiecare persoană în parte;
√ Sprijinirea iniţiativelor în domeniul turismului ecologic pentru a proteja peisajele
tradiţionale;
√ Realizarea perdelelor de vegetaţie pe marginea drumurilor;
√ Protejarea echilibrului ecologic şi a calităţii mediului în zone de interes ecologic
(parcuri, păduri, ape etc.) prin evitarea impactului antropic, reabilitarea ecologică a cursurilor
de râu degradate de efectul antropic;
√ Înfiinţarea unor noi parcuri şi locuri de joacă şi reabilitarea celor existente;
√ Încurajarea proiectelor pentru realizarea de spaţii verzi suspendate/pe clădiri;
√ Reducerea poluării aerului prin proiecte de adaptare a programelor și rutelor de
transport în comun la nevoile cetăţenilor;
√ Realizarea unor parcări subterane, pentru a evita transformarea zonelor verzi în
parcări.

FINANATAREA UNUI PROIECT NOU : PITEȘTIUL #VERDEȘICURAT
Prin Programul Municipal ”PITEȘTIUL #VERDEȘICURAT” voi promova politici active de
întreținere, salubrizare, amenajare și dezvoltare a parcurilor, spațiilor verzi și bazinelor
acvatice ale municipiului. Realizarea programului va cuprinde o serie de proiecte tematice
cum ar fi:
1. Actualizarea registrului spațiilor verzi și a zonelor de agrement;
2. Sistem geo-informațional cu date deschise - “Calitatea Aerului”;
3. Ecologizarea și reamenajarea albiilor cursurilor de apa de pe raza Municipiului
Pitești, pentru redarea condițiilor ecosistemice și de agrement;
4. Refacerea spațiilor verzi;

2020

PITEȘTI - ORAŞ AL OPORTUNITATILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA.
CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.
5. Modernizarea Grădinii Zoologice pentru a asigura un mediu de viață adecvat
animalelor și confort vizitatorilor;
6. Ecologizarea și reamanajarea parcurilor;
7. Încheierea unui parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile municipale,
instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, toți locuitorii în vederea creșterii
standardelor de curățenie a orașului;
8. Adoptarea unor politici de subvenționare directă și indirectă a agenților economici
care vor construi „clădiri verzi” pentru a reduce semnificativ poluarea din Pitești;
9. Mărirea suprafeţelor de spaţiu verde din cartiere, prin introducerea gazonului ca o
soluţie antipraf și construirea de instalatii de irigare automatizate.
10. Construirea a cât mai multe miniparcuri în cartiere şi înfiinţarea/ modernizarea de
noi locuri de joacă pentru copii, dotate cu suprafeţe de cauciuc, iluminate şi
supravegheate de camere video;
11. Realizarea de sisteme de irigații în zonele aferente cartierelor din municipiu;
12. Înființarea unei zone de promenadă și de agrement pe faleza râului Arges,
destinată în special tinerilor (parteneriat public - public Primaria Municipiului Pitești
și Administratia Bazinală Argeș Vedea);
13. Construirea unei sere moderne de producere a materialului floricol pentru
Municipiul Pitești.

PROTECȚIE SOCIALĂ. SERVICII ADAPTATE PROBLEMELOR CURENTE DIN
SOCIETATE!
► Creșterea numărului de locuri din creșe ► Locuințe pentru familiile tinere
► Centru de permananță medicală pentru seniori ► Sport și terapie ocupațională
pentru persoanele cu handicap ► Protecție pentru victimele violenței domestice și
pentru oamenii străzii
Primăria asigură o paletă complexă de servicii sociale, iar măsurile pe care ne
propunem să le implementăm în acest domeniu vizează toate categoriile de piteșteni care au
nevoie de sprijin și de asistență, de la copii la persoane cu dizabilități, de la seniori la femeile
supuse abuzurilor.
În primul rând, ne dorim ca serviciile sociale să se diversifice în funcție de nevoile
curente ale societății și ale populației. Desigur, vom face toate demersurile ca ele să se și
îmbunătățească!
Obiectivul meu ca primar este SĂ CUPRINDEM ȘI SĂ ÎNCADRĂM CORECT în
sistemul protecţiei sociale toate persoanele îndreptăţite, ajutându-le efectiv să depășească
greutățile cu care se confruntă. Sunt deschis, cred cu tărie în rolul societății civile și voi face
toate parteneriatele oportune cu ONG-uri, cu instituții publice sau structuri private implicate
în sprijinirea categoriilor mai puțin norocoase de piteșteni.
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► În ceea ce privește PROTECȚIA COPIILOR, intervenția noastră se va axa pe
măsuri destinate:
√ Sprijinirii tuturor familiilor de piteșteni pentru creşterea şi educarea copiilor;
√ Creşterii numărului de locuri în creşe prin construirea a două noi spații;
√ Diversificării ofertelor de petrecere a timpului liber – educativ, cultural, sportiv;
√ Creării şi amenajării de noi spaţii publice și parcuri, de noi locuri de joacă distribuite
în mod echilibrat pe teritoriul municipiului pentru a mări accesibilitatea la ele;
√ Prevenirii abandonării copiilor, născuți sau crescuți în familii cu risc;
√ Reintegrării copiilor din centrele de plasament în familie (preferabil cea naturală);
√ Prevenirii abandonului şcolar;
√ Încheierii de parteneriate și sprijinirii financiare a ONG-urilor care desfăşoară
proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară: monoparentale, copii cu părinţi
plecaţi în străinătate etc
► Pentru sprijinirea TINERILOR ȘI FAMILIILOR TINERE, avem în vedere o serie
de măsuri menite să le ușureze drumul către dezvoltare socială și evoluție profesională:
√ Sprijinirea celor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire
protejată;
√ Înfiinţarea de centre de zi şi centre de consiliere pentru copii;
√ Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor şi a familiilor tinere prin: construirea de locuinţe
pentru tineret prin ANL sau/și locuinţe sociale, precum și prin crearea de noi locuri în creşe şi
grădiniţe;
√ Diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber prin valorificarea mai bună a
potenţialului urban;
√ Acordarea de vouchere de tip “Mama și copilul” în valoare de 1.000 lei, cu ajutorul
cărora se pot achita testele care nu sunt decontate de Casa Națională de Sănatate și pe
care femeile gravide nu și le permit;
√ Acordarea de suport consultativ tinerilor antreprenori piteșteni.
► În ceea ce privește situația doamnelor, VICTIME ALE VIOLENȚEI
DOMESTICE, cât și prevenirea acestui tip de probleme, administrația pe care urmează să o
conduc va realiza următoarele demersuri:
√ Asigurarea unui număr suficient de locuri în adăposturi special amenajate;
√ Asigurarea consilierii de specialitate;
√ Desfăşurarea în unităţile de învăţământ și în diferite alte spaţii publice a campaniilor
de prevenire şi combatere a violenţei domestice.
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► SENIORII din municipiul nostru trebuie să găsească în administrația publică un
partener și un sprijin având în vedere varietatea de probleme cu care se confruntă.
Pornind de la datele care ne arată creșterea numărului persoanelor de vârsta a treia,
un proiect important pe care mi-l asum este
√ Înființarea unui centru medical de permanență, demers care presupune următoarele:
a) asigurarea spațiului necesar desfășurării activității și autorizarea lui;
b) asigurarea utilităților necesare funcționării centrului și plata acestora.
c) asigurarea personalului specializat și auxiliar ( îngrijitoare, paznic, registrator medical,
pază) pentru cabinetele care participă la centrul de permanență;
d) dotarea minimală necesară funcționării centrului (spațiu reabilitat, minim 6 cabinete,
acces ambulanță, echipamente și mobilier medical conform dotării cabinet medic de
familie - EKG, glucometru, tensiometru etc.)
Dincolo de acest proiect, vizăm o altă SERIE DE MĂSURI pentru aceeași categorie de
piteșteni:
√ Dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare
măsură păstrarea demnităţii persoanelor asistate, putându-se realiza prin: acordarea unei
mese calde la domiciliu, servicii sociale de bază – igienă corporală, hrănire și hidratare,
transfer și mobilizare, comunicare ş.a.;
√ Înființarea unui centru medical de geriatrie și îngrijire paleativă, care se adresează
multiplelor aspecte ale suferinței pacienților cu venituri reduse sau inexistente;
√ Acordarea de subvenții pentru folosirea mijloacelor de transport în Pitești;
√ Acordarea de ajutoare financiare persoanelor care se află în dificultate;
√ Crearea de locuri de întâlnire în cartiere: cluburi cu activităţi specifice, lectură,
gimnastică medicală ş.a.
√ Asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru
persoane vârstnice, prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale;
√ Servicii de consiliere;
► În vederea sprijinirii PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, voi susţine:
√ Creşterea calităţii serviciilor primare şi specializate acordate acestei categorii de
piteșteni prin instituţiile de profil din subordinea autorităţii locale;
√ Dezvoltarea unor programe specifice care includ sportul ca mijloc de recuperare;
√ Folosirea terapiei ocupaţionale în vederea reintegrării în societate;
√ Acordarea de gratuităţi pentru mijloacele de transport în comun;
√ Crearea unor facilităţi pentru accesul la activităţile economice, sociale, culturale,
urmărind ca în instituţii să existe rampe pentru persoanele în scaune pe rotile.
► Pentru PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST de pe teritoriul municipiului Pitești, vom
asigura asumat asistenţă socială, cu finanţare de la bugetul local.
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ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ
ECHIPA PRIMĂRIEI – COMPORTAMENT PRIETENOS ȘI RESPONSABIL
► Personal implicat pe criterii de meritocrație, integritate și performanță ►Structuri noi de
lucru dedicate accesării fondurilor europene, promovării proiectelor investiționale ►
Transparență prin consultarea societății civile

OBIECTIV: Vreau o Primărie suplă! Adica o instituție in care oamenii să zbârnâie, în
care actele se primesc azi și se rezolvă tot azi, dacă se poate. Dacă nu, mâine sau
săptămâna asta, nu în 30 de zile pentru că, vezi Doamne!, atât ne permite legea să
ținem omul încurcat!
Vreau să imprim seriozitatea, organizarea și mândria mea în aparatul Primăriei, în
structurile publice, sportive, educaționale, într-un Consiliu Local format din oameni
pertinenți și pregătiți. Sunt convins că – daca le facem pe toate cu cap și ne dăm
interesul – Piteștiul va ajunge, mai repede decât credem, acolo și așa cum îl cer
cetățenii.

MĂSURI:
√ Vom crea o echipă de profesioniști dedicați, selectați pe criterii de intergritate, cu
aptitudini relevante pentru realizarea prezentului program.
√ Vom promova un nou sistem de selecție, evaluare, promovare și salarizare a
funcționarilor publici pe baza principiilor de meritocrație, integritate și performanță. În acest
sens, vom organiza concursuri publice transparente și competitive pentru angajarea
funcționarilor în Primărie. Un obiectiv important pentru a stopa migrarea cadrelor și a crește
interesul față de funcția publică va fi și asigurarea condițiilor pentru creșterea profesională
continuă a funcționarilor publici, prin instruiri cu certificare din partea instituțiilor europene.
√ Vom institui și o nouă structură etică a funcționarului public, bazată pe un
comportament prietenos și responsabil. Niciun cetățean nu va mai fi subestimat sau ignorat!
Din contra, va fi ajutat să își definească problema și să o adreseze corect și în termeni legali.
Ne vom asigura că fiecare cetățean își va găsi soluțiile la cererile și petițiile adresate în
termeni rapizi, de regulă nu mai târziu de cinci zile.

STRUCTURI NOI PENTRU NEVOI NOI
√ La nivel instituțional, vom înființa Direcția Relații Externe, Cooperare Regională și
Integrare Europeană din cadrul Primăriei Pitești. Este absolut necesar să atragem experți
care să poată elabora și implementa proiecte de dezvoltare a infrastructurii și atragerea
investițiilor.
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√ Vom institui și structuri responsabile de crearea, gestionarea și promovarea
proiectelor investiționale, respectiv atragerea investițiilor.
√ Vizăm servicii și specialiști dedicați domeniilor de activitate din sistemul privat care
au cea mai frecventă interacțiune cu activitatea administrației publice locale. La nivel de
organizare a administrației municipale, o schimbare importantă va fi descentralizarea și
transferarea mai multor atribuții catre serviciile și societatile publice.
√ De asemenea, pentru a consolida instituția Primăriei și pentru a asigura mai multă
transparență consultativă și decizională, vom institui un Consiliu cu rol consultativ pe lângă
Primărie, cu implicarea reprezentanților comunităților, reprezentanți ai societății civile,
experți, reprezentanți ai mediului academic și de afaceri.
√ Totodată, vom oferi suport deplin organizațiilor non-guvernamentale de utilitate
publică pentru a accesa resurse financiare în interes public și pentru dezvoltarea
programelor sociale.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
► Primăria la un click distanță ► Eliminarea documentațiilor inutile ►Birou unic
pentru toate actele și informațiile necesare ► Program flexibil, până la ora 18:00,
pentru ghișee

Sunt adeptul descentralizării, în continuare, a administraţiei. În acelaşi timp, consider
că trebuie întărită capacitatea administrativă a Primăriei Municipiului Pitești.
În viziunea mea, prelucrarea şi transmiterea electronică a datelor poate duce la
eficientizarea administraţiei. De aceea, Primaria se va implica activ în:
√ Folosirea platformei de plăţi electronice www.ghiseul.ro;
√ Introducerea unei platforme asemănătoare și la instituțiile și societățile din
subordinea primăriei ;
√ Crearea posibilităţii ca formularele tipizate (ex.: pentru autorizaţii) să fie completate
electronic; actualizarea permanentă a acestor formulare, acolo unde există;
√ Interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca
cetăţenii să nu fie nevoiţi să plimbe acte de la o instituţie la alta, ele putând fi preluate sau
consultate electronic;
√ Crearea posibilităţii ca cetăţenii să consulte electronic stadiul de prelucrare a
documentelor proprii (autorizaţii, petiţii, cereri de informaţii publice etc.);
√ Transparentizarea modului de elaborare și aprobare a bugetelor instituțiilor cu
finanțare de la bugetul local, prin afișarea publică pe site-ul primăriei, timp de 30 de zile, și
ulterior dezbatere în Consiliul Local;
√ Îmbunătăţirea și eficientizarea comunicării electronice între administraţia municipală
şi serviciile publice/societățile din subordinea primăriei Municipiului Pitești prin mijloace
moderne de comunicare (e-mail, platforme online).
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INFIINȚAREA BIROULUI UNIC – SOLUTȚA PENTRU ELIMINAREA BIROCRAȚIEI
√ Îmi propun desemnarea unei comisii care să stabilească eliminarea tuturor actelor
care nu sunt necesare pentru accesul la un serviciu public sau eliberarea unui act
administrativ.
√ Vom amenaja noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii Primăriei şi vom informatiza
toate serviciile instituției.
√ Vom organiza un Birou Unic pentru Acorduri, așa cum acesta este definit de Legea
calității în construcții nr.50/1995, care să obțină avizele necesare solicitate de cetățeni/
antreprenori, să elibereze acte și să furnizeze informaţii utile către cetăţeni, atât la nivelul
Primăriei, cât și la nivelul serviciilor publice/operatorilor economici din administrarea sau
coordonarea Consiliului Local.
√ Îmi propun să elimin cozile de la ghişeele Primăriei! Plata taxelor are rolul de a crea
bugetul municipalităţii, nu de a umili cetăţenii. Propun menţinerea acestor birouri unice
deschise până la ora 18.00, prin organizarea unui program flexibil.

MANAGEMENT INTEGRAT ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ
√ Planul de reorganizare a administrației municipale va include utilizarea într-o
manieră abilă a tehnologiilor informaționale având ca scop oferirea de servicii municipale
electronice în condiții de eficiență operațională și financiară, dar, mai întâi de toate,
accesibiltate pentru oameni.
√ Vom introduce gradual instrumente de management integrat al dezvoltării teritoriale,
cu utilizarea de informații și date geospațiale. În acest sens, vom iniția un parteneriat cu
toate instituțiile din subordine, furnizorii de utilități publice, dar și cu alte structuri specializate
din domeniul IT, care pot oferi suport în domeniul digitalizării serviciilor publice.
√ Utilizarea acestor instrumente moderne va permite administrației să-și
fundamenteze calitativ și transparent propriile decizii, precum și să asigure monitorizarea și
controlul activităților asumate.
√ În cadrul acestui proces, vom asigura accesul on-line al cetățenilor care să
urmărească etapele și circuitul documentelor și de luare a deciziilor privind petițiile și cererile
depuse.
√Un alt pas pentru utilizarea acestor instrumente moderne va fi interconectarea
sistemelor informaționale și a bazelor de date care vor fi integrate și disponibile tuturor
actorilor implicați în gestionarea resurselor orașului.
Sistematizarea informațiilor și digitalizarea proceselor de luare a deciziilor vor proteja
locuitorii de abuzuri, de întârzieri nejustificate la petiții și cereri, de comportament
discreționar din partea funcționarilor!
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TRANSPARENȚĂ și INTEGRITATE. MONITORIZARE și EVALUARE PARTICIPATIVĂ
OBIECTIV: Vreau transparență! Eu vreau sa merg cu fruntea sus pe strada mare, să
pot răspunde la orice întrebare și să știe toată lumea, de la mic la mare, ce face
Primăria, de ce face și cât costă!
Îmi propun o administrație compactă și eficientă, conform celor mai bune practici și în
baza experienței unor orașe similare din UE. Voi sprijini cooperarea cu instituțiile de drept
ale statului pentru a asigura programe de instruire anticorupție a tuturor angajaților.
►Transparența în cheltuirea banului public reprezintă o prioritate. Piteștiul are
nevoie ca fondurile sale să fie cheltuite pe baza unui sistem de măsurare a performanţei.
► Dorinţa mea este ca bugetele anuale să fie fundamentate și supuse aprobării
numai după o analiză riguroasă a nevoilor cu care se confruntă comunitatea. Vom
solicita sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestor nevoi, care ulterior se vor transforma
în rezultate, ţinând cont de criteriul eficienţei cheltuirii banului public. Asta înseamnă că vom
investi bani, cu prioritate, acolo unde cerinţele şi numărul cetăţenilor beneficiari vor fi mai
mari. Ne dorim ca piteștenii să simtă că fac parte din procesul de schimbare a oraşului și că
ei sunt cei mai importanţi factori decizionali. Transparenţa în cheltuirea banului public se va
realiza pe site-ul Primăriei, unde vor putea fi găsite toate contractele şi plăţile din banul
public. Transparența activității Primăriei este obligatorie pe fiecare domeniu gestionat.
► Voi introduce formatul de guvernare participativă prin accesul comunității la
procesul decizional și organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal.
► Vom organiza sondaje online și offline în privind deciziile importante și vom
asigura comunicarea în timp real prin intermediul aplicațiilor și a rețelelor de socializare.
►Vom supune unei evaluări anuale și independente activitatea administrației
municipale în baza unor indicatori clari, măsurabili cum ar fi: rata șomajului, gradul de
creștere economică în raport cu anul precedent, gradul de colectare a impozitelor și taxelor,
gradul de acces și de satisfacție în raport cu serviciile publice, gradul de execuție a lucrărilor
demarate de administrație, durata medie de soluționare a unei cereri, durata medie de
eliberare a autorizațiilor și altor acte permisive etc.
►Pentru o mai bună comunicare și sesizarea în timp real a situațiilor, precum și
înregistrarea acestora, și pe de altă parte pentru a crește gradul de reacție și operativitatea
administrării riscurilor spre confortul cetățeanului, vom crea o echipă specială pentru
comunicarea online cu cetățenii. Folosirea intensă a social media: Facebook, Whatsapp
etc. va veni în calitate de suport pentru administrarea eficientă a municipiului.
►Dincolo și în paralel cu toate acestea, voi merge personal în fiecare cartier al
Piteștiului, periodic, pentru a discuta cu cetățenii despre ceea ce îi preocupă, despre
așteptări și pentru a evalua gradul de satisfacție a acestora privind administrația locală!
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URBANSIM.
CONSTRUIM CU CAP, POTRIVIT LEGII ȘI PROTEJĂM PATRIMONIUL URBAN!
► Urbanism unitar, în baza unui plan general bine stabilit ► Documentații eliberate
fără întârzieri ► Anveloparea clădirilor rezidențiale (blocuri) și a clădirilor publice

OBIECTIV: Vreau un Pitești urbanizat cu cap, stimulativ pentru dezvoltatori, dar, în
egală măsură, armonios pentru cetățeni.
MĂSURI:
√ În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului vom informatiza procesele pentru a
reduce la maximum implicarea factorului uman din deciziile pur tehnice și marja
discreționară.
√ Vom urgenta elaborarea Planului Urbanistic General;
√ Eliberarea certificatelor de urbanism se va face, exclusiv, în baza Planului Urbanistic
General și a Planului Urbanistic Zonal, precum și a documentației de urbanism;
√ Vom elimina practicile de refuz/intarziere a eliberării autorizațiilor de construcții de către
funcționari ai Primăriei;
√ În domeniul construcțiilor și terenurilor, Sistemul de Management Integrat al teritoriului va
exclude posibilitățile de abuz în utilizarea terenurilor municipale, a utilizării neconforme a
imobilelor, a încălcării normativelor. În ceea ce privește sistemul de monitorizare a
desfășurării construcțiilor, vom asigura eficiența acestor procese pe toate etapele: de la
verificarea corespondenței cu documentațiile aprobate, prescripțiile și coordonările, termenii
de valabilitate, condițiile îndeplinite, până la recepția și înregistrarea în calitate de bun imobil.
√ Implementarea din fonduri europene a proiectului “Creșterea eficienței energetice la nivelul
Municipiului Pitești” prin investiții de anvelopare a clădirilor rezidențiale (blocuri) și a clădirilor
publice;
√ În domeniul serviciilor publice, aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local al
Municipiului Pitești, se va urmări digitalizarea acestor activități, reducând astfel timpul de
așteptare pentru utilizatori și realizând o comunicare mult mai eficientă și rapidă prin e-mail,
whatsapp etc;
√ În domeniul protejării patrimoniului, vom determina în mod clar granițele zonelor protejate
și condițiile de exploatare. Orice intervenție neautorizată va fi imediat semnalizată și
raportată organelor de control.
√ Vom asigura derularea procesului de consultare publică a documentației de urbanism cu
respectarea tuturor procedurilor, într-o manieră transparentă și participativă.

2020

PITEȘTI - ORAŞ AL OPORTUNITATILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA.
CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.

SPRIJINIREA ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI ÎN OBȚINERA DE FINANȚĂRI PROPRII

► Întâlniri trimestriale cu cetățenii ►Transparență în cheltuirea banilor asociațiilor ►
Proiecte țintite pe îmbunătățirea condițiilor din blocuri
Din consultarea cetățenilor am reținut ca fiind necesară o reorganizare a asociaţiilor de
proprietari pe principiul transparenţei cheltuirii banilor cetăţenilor şi continuarea acestui tip de
consultări publice, cu o frecvență trimestrială. În acest fel vom fi mereu informați cu privire la
problemele din cartiere.
În relațiile cu asociațiile de proprietari îmi propun să fiu un primar deschis permanent către
întâlniri și dialog. Un primar de cuvânt, în egală măsură ferm și aplicat în colaborarea
propusă.
Îmi doresc, dincolo de toate aspectele funcționale ale acestei relații, să spijin asociațiile din
Pitești în implementarea următoarelor două mari proiecte:

PROIECTUL ”FONDURI EUROPENE PENTRU ASOCIAȚII”
Prin acest proiect, Primăria Pitești va acorda asistență, sprijin și îndrumare asociațiilor pentru
accesarea de finanţări nerambursabile şi credite subvenţionate de stat, în scopul rezolvării
problemelor de reabilitare, consolidare şi modernizare a clădirilor de locuințe.
PROIECTUL ”UN BRANSAMENT ȘI UN RACORD NOU”
Cu implicarea APA CANAL 2000 vom finanța acest nou proiect care va veni în sprijinul
asociațiilor de proprietari.
Scopul acestui proiect este acela de a asigura servicii publice de calitate, iar el se va
desfășura în paralel cu programele de dezvoltare ale societății, care privesc modernizarea
rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Pitești, programe care sunt
finanțate din fonduri europene sau din fonduri proprii ale societății
Prin acest nou proiect ne propunem ca, în intervalul de timp 2020-2024, toate asociațiile de
proprietari să beneficieze de un nou branșament de apă și de un nou racord de canalizare
care să corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional.
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PITEȘTI. SMART CITY – O INFRASTUCTURĂ INTELIGENTĂ
► Gestionarea inteligentă a deșeurilor ► Reducerea costurilor în infrastructura rutieră
►Iluminat inteligent în școli ► Sistemul de notificare a alertelor ► Semnatura electronică la
distanță ► Eficiența energetică ► Contorizare inteligentă ► Parcări inteligente ►
Monitorizarea calității aerului
Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al dezvoltării economice
și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate
dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum și noile tendințe în domeniu.
Investițiile care vor fi propuse în timpul mandatului vor duce la asigurarea
implementării cu succes a conceptului de SMART CITY, capabil să raspundă următoarelor
provocări:
► Gestionarea inteligenta a deșeurilor
O posibilă soluţie de gestionare inteligentă și de colectare a deşeurilor se bazează pe
senzori care să semnaleze momentul în care containerele de gunoi ajung la un volum
ocupat de 80%. În plus, cutia cu senzori care se montează pe un container poate transmite
mai multe informaţii: temperatura – o alertă când temperatura în container depăşeşte 100
grade C (ia foc), anti-furt – atunci când îşi schimbă poziţia, localizare GPS şi altele.
► Reducerea costurilor în infrastructura rutieră
Una din principalele cauze ale degradării infastructurii rutiere urbane este
supraîncărcarea autovehiculelor de mare tonaj. Fie că transportă mărfuri, materiale de
construcţie, fie că transportă deşeuri provenite de la lucrări de construcţii civile, o bună parte
a operatorilor supraîncarcă autovehiculele pe care le operează, în dorinţa de a economisi
timp şi bani.
Soluţia propusă constă într-un sistem de cântărire automată a autovehiculelor care
intră în oraş, din mers, și trimiterea de alarme în cazul depistării unor autovehicule care sunt
supraîncărcate.
►Iluminat inteligent în școli
Sistemul educaţional românesc nu se reduce doar la activitatea de predare-învăţare, ci,
în pas cu evoluţia tehnologică, ţine cont tot mai mult de calitatea ambianţei de care se
bucură elevii într-o şcoală și de care depind, în fond, alături de alţi factori, performanţele
şcolare.
Astfel, un sistem inovator de iluminat inteligent vizează crearea atmosferei optime
pentru sălile de curs şi permite profesorilor să aleagă unul dintre scenariile de iluminat
potrivite pentru timpul în care se desfășoară ora: zi însorită, zi înnorată, semi-zi sau seminoapte şi proiectarea luminii adecvate pe tablă, atunci când se folosește videoproiectorul.
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► Sistemul de notificare a alertelor
Aplicaţia are rolul de a notifica cetăţenii oraşului şi vizitatorii cu privire la evenimente
sau situaţii care afectează activităţile lor zilnice, precum: blocaje rutiere, închideri de străzi,
lucrări de infrastructură, manifestaţii publice etc. Prin intermediul aplicaţiei Primaria
Municipiului Pitești va avea posibilitatea să informeze cetăţenii în timp real, prin transmitrea
de notificări de tip “push” către aceştia, astfel încât locuitorii să fie mereu conectaţi la pulsul
oraşului lor.
► Semnatura electronică la distanță
Propunerea constă în utilizarea semnăturii electronice la distanță de către contribuabili
şi de către personalul Primariei Municipiului Pitești, atât pentru depunerea
cererilor/formularelor în platformele existente, cât și pentru semnarea electronică a
notificărilor, certificatelor etc. Serviciul va aduce valoare adăugată pentru ceea ce înseamnă
schimbul de documente între administraţia publică locală şi contribuabilii săi, inclusiv pentru
cei aflaţi în afara graniţelor ţării. Aceştia îl pot utiliza accesând platforma instituţiei în vederea
semnării electronice a cererilor/formularelor/documentelor necesare în diverse interacţiuni cu
administraţia publică fără a mai fi nevoie de depunerea acestora la ghişeu (doar actele care
sunt permise de lege).
► Eficiența energetică
Soluţia, testată în prezent și în alte localități, este un sistemul solar termodinamic,
care se remarcă prin faptul că produce apă caldă în mod continuu, chiar și pe timpul
nopții. Panourile Termodinamice Solare sunt capabile să capteze căldură atât de la soare,
cât şi din mediul ambiant, inclusiv când plouă sau când ninge. Sistemul testat depăşeşte
limitările panourilor solare tradiţionale şi face posibilă creşterea mai eficientă a temperaturii
apei. Capacitatea de a capta energie termică din mediul înconjurător este în principal
asigurată prin radiaţia solară, dar și din temperatura ambientală, fiind astfel superior altor
echipamente cu acelaşi scop şi foarte economic. Sistemul nu necesită întreţinere și este
foarte longeviv. Soluţia va fi testată initial la nivelul a 5 clădiri municipale, putând fi uşor
extinsă şi utilizată în locuinţe, clădiri administrative, sedii de firme, etc.
De asemenea, vizez implementarea unui proiect pilot inovator de asigurare a
independenței energetice, inițial pentru 5 școli din patrimoniul administrației (panouri
fotovoltaice). Demersul este destinat scăderii presiuni asupra bugetului local, dar se
încadrează și în viziunea noastră de reducere a noxelor, prin trecerea treptată spre sursele
de energie regenerabilă.
► Contorizare inteligentă
Scopul soluţiei nu este doar de a citi nişte indecși, ci de a folosi în mod inteligent
datele din contoare pentru optimizarea costurilor utilităţilor. Aplicaţia trebuie sa permită pe
lângă vizualizarea consumurilor aproape în timp real pentru toate cele 3 tipuri de contoare
(electricitate, apă şi gaz), și transmiterea de alerte care pot semnala pierderi de apă sau
consumuri nejustificate de energie electrică. În plus, această soluţie permite instalarea
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ulterioară de alte tipuri de senzori sau echipamente de automatizare pentru a face diverse
acţiuni pentru optimizarea/reducerea costurilor utilităţilor.
Soluţia de contorizare inteligentă va fi testată initial la nivelul a 2 până la 5 clădiri
municipale, putând fi uşor extinsă şi utilizată în locuinţe, clădiri administrative, sedii de firme
etc.
► Parcări inteligente
Dedicată zonei de mobilitate urbană, reţeaua de senzori va fi instalată într-o zonă de
parcare din municipiu, în cadrul unui proiect pilot, care uletrior poate fi extins, în funcție de
rezultatele obținute. Senzorii pot măsura cu acurateţe ridicată ocuparea locurilor de parcare,
informaţiile fiind transmise printr-un sistem radio standardizat. Semnalele recepţionate de la
senzori vor fi integrate cu aplicaţii specializate de parcare inteligentă disponibile și accesibile
cetăţenilor și turiştilor.
► Monitorizarea calității aerului
Una dintre dimensiunile importante ale unui oraș modern este calitatea vieții pe care
administrația reușește să o asigure cetățenilor săi. O subcomponentă importantă în această
direcție este calitatea aerului la nivelul orașului.
Pentru ca un administrator public să aibă o viziune corectă asupra gradului de poluare
la nivelul orașului său, în primul rând trebuie să evalueze concentrația principalilor agenți
poluanți. Acest lucuru se poate realiza cu succes prin instalarea unui sistem performant de
eșantionare şi măsurare a acestora, completat de o aplicație de prelucrare a datelor,
capabilă să structureze datele măsurate după criterii multiple (agentul poluator măsurat,
dată/timp, corelare cu alți factori etc.). Toţi aceşti parametri se află în corelație cu
temperatura și umiditatea relativă, precum și cu nivelul de zgomot în zona acoperită. Stațiile
de monitorizare a calității aerului vor fi instalate în aceeași intersecție cu sistemul de
măsurare a volumului de trafic, realizându-se astfel, cu ușurință, și corelarea celor două
sisteme, cu scopul de a determina impactul volumului de trafic asupra calităţii aerului. Stațiile
vor fi echipate cu un panou solar, de dimensiuni reduse, care asigură un consum redus de
energie și funcționarea continuă.
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MEDIUL PRIVAT – PARTENERUL ADMINISTRAȚIEI PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI
MĂSURI GENERALE PENTRU SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI PRIVAT
► OBIECTIVE:
Vreau un Pitești puternic din punct de vedere economic și social. Un Pitești important pentru
regiune, pentru țară, pentru firme, pentru guvernanți.
Vreau o Primărie suplă. Adica o insitituție în care oamenii să zbârnâie, în care actele se
primesc azi și se rezolvă tot azi, dacă se poate.
Vreau o relație deschisă cu mediul de afaceri. Vreau ca oamenii de afaceri să vină în
Primărie nu doar când au de plătit taxe sau au nevoie de un certificat. Să vină la consultări,
la evenimente, la discuții. Să își poată spune ofurile și propunerile beneficiind de rezolvare!
Eu trebuie să rezolv lucruri! Una peste alta, vreau să mă simtă ca pe un partener pe care se
pot baza.
Vreau un Pitești care se îndreaptă către modelul european bazat pe concepte precum smartcity, green-city, zona metropolitană etc
Vreau parteneriate permanente, pe orice temă, cu localitățile din jur, cu Consiliul Județean,
cu sistemul privat. Orice se poate construi și este util pentru cetățeni, trebuie făcut chiar
dacă implică multă voință, muncă sau diplomație!
►MĂSURI:
√ Crearea unui program de dezvoltare integrată a infrastructurii municipiului, care va include
proiectele, obiectivele, perioada și forma de implementare, factori care vor permite mediului
de afaceri să-și planifice mai bine structura ofertelor și să asigure competitivitatea soluțiilor
oferite.
√ Demararea unei campanii de atragere a investițiilor locale și externe, orientate spre
dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței și calității serviciilor publice și consolidarea
capacității instituționale a municipiului.
√ Aplicarea unei politici fiscale, echilibrate și atractive, susținută prin integritate fiscală și
asigurarea condițiilor pentru plata online a tuturor tipurilor de taxe și impozite municipale.
√ Lansarea unui program de granturi pentru antreprenorii din domeniul IT și al businessului
mic și mijlociu.
√ Asigurarea infrastructurii pentru parcuri industriale și centre de dezvoltare a afacerilor.
√ Suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin debirocratizarea administrației, bazată
pe corectitudine, proceduri simplificate, achiziții transparente, predictibilitate de lungă durată
și informare în timp real.
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REVITALIZAREA ZONEI METROPOLITANE PITEȘTI ȘI DEZVOLTAREA PRIMULUI
PARC INDUSTRIAL ÎN ZONA DE SUD A ORAȘULUI

Pornind de la necesitatea unei dezvoltări integrate a zonei din apropierea municipiului
Pitești, echipa PSD susţine dezvoltarea zonei metropolitane Pitești. Zona metropolitană va fi
un instrument administrativ de dezvoltare integrată a localităţilor din aria de polarizare a
municipiului Pitești. Ea va permite realizarea, în parteneriat, a unor proiecte de infrastructură,
în primul rând rutieră, dar şi de utilităţi, și va duce la corelarea iniţiativelor de dezvoltare.
Totodată, zona metropolitană va oferi cadrul pentru asigurarea de servicii publice
performante pentru cetăţeni.
Piteștenii doresc, într-o majoritate covârşitoare, locuri de muncă prin înfiinţarea unui
parc industrial în zona de sud a orașului, sens în care am reușit să facem pași importanți,
urmând ca, în mandatul meu, proiectul să fie finalizat.
În plus, vom aplica legea parcurilor industriale și vom încuraja/ajuta informaţional orice
deţinător sau grup de deţinători a minim 10 ha de teren să obţină titlul de parc industrial de la
Ministerul Dezvoltării.
Titlul de parc industrial aduce, conform legii, pentru investitori:
√ scutirea de la plata impozitului pe terenurile parcului
√ scutire de la plata impozitului pe clădirile din incinta parcului industrial
√ scutiri de la plata taxelor locale pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii
de construire sau de desfiinţare a construcţiilor din incinta parcului industrial.
În paralel, vom iniţia proiecte care să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru
antreprenoriat, fiind de părere că şcoala trebuie să schimbe mentalitatea celor tineri din cea
de angajaţi în cea de angajatori.
Vrem ca Primăria să ofere un sprijin tinerilor atât în procesul de dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale, cât şi în procedurile de „constituire a primei societăţi comerciale”.
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SOCIETATE, EDUCAȚIE ȘI PROGRAME DE ACTIVITĂȚI
PROIECTE PENTRU FAMILII.
Să facem din Pitești locul în care în weekend rămânem ACASĂ, nu în CASĂ!

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

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

EDUCAȚIA PENTRU COMUNITATE.
VIITORUL ORAȘULUI SE STABILEȘTE ÎN ȘCOLILE ŞI UNIVERISTĂŢILE DIN PITEȘTI!
Viziune, strategie, ținte și acțiuni pe termen scurt și mediu
Educația, pentru mine, înseamnă CIVILIZAȚIE. Un proces complex prin care se dezvoltă
spiritul civic și se construiește omul – parte a comunității în care trăiește. În viziunea mea,
educația constituie fundația oricărei societăți progresiste, a acelui stat social care asigură
bunăstare oricărui cetățean al său. La consolidarea acestei fundații trebuie să contribuie
permanent toți cei care trăiesc în cetate. Părinții, educatorii de orice rang, școlile de orice fel,
actorii economici și nu în ultimul rând, autoritățile locale și regionale. Chiar dacă nu
întotdeauna direct, primăria orașului are datoria de a sprijini orice proces educațional, orice
actor public sau privat care dezvoltă activități educaționale.
Strategia mea în acest sens se construiește pe un obiectiv strategic specific și anume:
primăria, factor activ în educația pentru comunitatea locală.
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Ca ținte strategice și acțiuni concrete asociate acestui obiectiv îmi propun:
► Formalizarea și permanentizarea dialogului între primărie și principalii contributori la
procesul educațional.
√ Constituirea Consiliului de Susținere Publică al Educației, cu reprezentanți ai grupurilor
direct interesate în educație (părinți, școli publice și private, organizații cu scop formativ,
asociații ale educatorilor de orice rang, instituții publice, organizații non-guvernamentale cu
scop educațional, formativ) – termen: 1 an
√ Fundamentarea susținerii educației prin elaborarea Platformei Civice pentru Educație plan strategic al Consiliului de Susținere Publică al Educației, care va concretiza atât
obiectivele și acțiunile, precum și mecanismele concrete de colaborare în interiorul
Consiliului de Susținere Publică al Educației – termen: 1 an
► Sprijinirea oricărui actor public sau privat în inițierea și dezvoltarea de structuri și activități
cu caracter educativ:
√ Identificarea de nevoi specifice educaționale în cartierele Piteștiului – termen 1 an
√ Stimularea societății civile în abordarea activă a educației pentru comunitate – termen 1
an
√ Sprijinirea dezvoltării de noi structuri cu scop educativ (after-school, creșe, grădinițe,
micro-întreprinderi dedicate educației non-formale, cluburi ale elevilor și părinților, biblioteci
virtuale, centre de consiliere) – termen: 3 ani
► Inițierea și dezvoltarea de programe educaționale ale Primăriei
√ Îmbunătățirea planului de acțiune al comisiei pentru învățământ cu obiective și acțiuni
specifice contextului social și economic actual – termen: 1 an
√ Dezvoltarea de programe de educație specifice focalizate pe nevoile majore ale acestor
ani (comunitatea în stare de alertă, riscurile pandemice, mediul ca resursă absolut necesară
vieții, civismul și nevoia de comportament social civilizat, nevoia de respect reciproc și
toleranță) – termen: 3 ani
√ Desfășurarea de activități de educație prin intermediul partenerilor Consiliului de Susținere
Publică al Educației (programele educative ale Primăriei, finanțate în comun cu partenerii și
implementate acolo unde situația o impune, cu ajutorul structurilor educative proprii sau / și
ale partenerilor) – termen: 3 ani
I.

Stimularea creșterii nivelului de EDUCAȚIE ŞCOLARĂ.

Primăria Pitești răspunde în mod direct de gestionarea unităților școlare în care se pregătesc
pentru viață, pentru profesii importante și pentru realizări civice peste 32.000 de elevi.
În ultimii ani, administrația publică condusă de reprezentanții PSD a investit permanent în
școlile și liceele din Pitești, 80% din clasele de școală, sălile de sport și laboratoare
nemaifiind nimic din ce erau odată. Este o obligație a oricărei administrații care înțelege rolul
uriaș al educației în a forma oameni de o anumită calitate să:
≥ asigure toate condițiile necesare unui proces de învățământ eficient
≥ să investească permanent în resursele necesare acestui proces
≥ să investească permanent în tehnologiile specifice noilor metode de predare
≥ să finanțeze competițiile, evenimentele și rezultatele educaționale
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Aceste obligații sunt ca și asumate, pentru că intră în fișa postului. Ce putem face însă mai
mult?
►Să schimbăm modelele greșite pe care le au cei din tânăra generație!
Putem și o vom face! Să încurajăm promovarea modelelor de succes din educație, a tinerilor
care pot reprezenta – prin rezultatele lor – repere pentru ceilalți colegi de generație. O vom
face prin:
- burse menite să-i sprijine și să-i încurajeze
- popularizarea permanantă a reușitelor lor educaționale
- implicarea lor directă în organizarea de evenimente
- transformarea lor în „ambasadori” ai municipiului – parte a delegațiilor oficiale și a
structurilor de reprezentare
- încurajarea schimburilor de experiență și a descoperirii de modele de bună practică în alte
comunități europene
► Să facem școala atractivă și dinamică!
Putem și o vom face! Să încurajăm dinamizarea procesului de învățământ, „ieșirea” din
clasele de școală pentru a învăța istoria la Muzeul Județean, științele naturii la Grădina
Zoologică și în parcuri, arta la Galeria Rudolf Schweitzer- Cumpăna, muzica la Filarmonică,
sportul pe stadionul Nicolae Dobrin etc.
Școala Altfel nu trebuie să dureze o săptămână pe an! Școala Altfel este, de fapt, școala
normală, școala anului 2020, iar noi ca Primărie avem obligația de a încuraja, de a finanța și
de a oferi posibilități / spații / evenimente pentru ca tinerii să fie atrași de procesul de
învățământ și să înțeleagă concret ceea ce materia stufoasă nu le mai permite decât să
învețe pe de rost.
►Să terminăm cu îngrămădeala, cu clasele sufocate, cu trei hăinuțe într-un cui!
Oricâte investiții s-au făcut, lucrăm - ca administrație locală - pe structura unor unități școlare
construite în comunism, în urmă cu peste 30 de ani, pe proiecte structurale standard,
specifice perioadei respective. Capacitatea fizică a sălilor de clasă, structura clădirilor,
numărul mare de copii nu permit fizic organizarea unui proces de învățământ „aerisit” și mult
mai productiv.
Ceea ce nu putem reface, putem însă construi! Avem modelul de succes al Școlii
Gimnaziale „Matei Basarab” (fostă Nr. 19) din Pitești, unde un proiect european bine făcut și
bine implementat a schimbat radical structura unității și condițiile de învățământ. Aceleași
rezultate ale implementării de proiecte se văd astăzi în reabilitarea totală a colegiilor Ion C.
Brătianu și Armand Călinescu.
Unul dintre obiectivele mele prioritare în acest domeniu îl reprezintă identificarea finanțărilor
și realizarea imediată de proiecte fezabile pentru cât mai multe din unitățile școlare ale
municipiului. Obiectivul: extinderea capacității acestor unități de „găzduire” a elevilor,
reorganizarea claselor cu un număr mai mic de copii, reorganizarea (acolo unde este posibil)
a procesului de învățământ într-un singur schimb (așa cum se întâmplă aproape peste tot în
Europa) și dotarea instituțiilor cu toate tehnologiile moderne necesare la momentul actual.
Fondurile europene sunt soluția cea mai fezabilă! Nu vom fugi de proiecte, le vom vâna!
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►Să susținem drumul tinerilor deștepți, dar cu posibilități materiale reduse!
Pregătirea pentru studiile superioare, pentru calificări și competențe care să garanteze
accesul în joburi respectabile și bine plătite vine - de cele mai multe ori - la pachet cu costuri
semnificative, costuri care se reflectă în pregătire suplimentară, materiale didactice și de
studiu, deplasări la competiții și evenimente educaționale. Există și în Pitești, ca în orice
comunitate din lume, tineri extrem de conștiincioși, bine pregătiți și inteligenți al căror acces
pe drumul succesului este blocat de lipsa resurselor financiare pe care pregătirea lor le
implică.
Administrația publică are datoria morală și socială să susțină drumul acestor tineri! Proiectul
meu pentru ei implică alocarea expresă de fonduri destinate elevilor cu rezultate bune, dar
care provin din familii defavorizate, din familii monoparentale, care sunt crescuți și întreținuți
de bunici sau care se încadrează în criterii bine și transparent stabilite pentru primirea de
suport social. Aceste fonduri vor avea ca destinație: asigurarea resurselor materiale
(rechizite, laptopuri, tablete etc.), asigurarea pregătirii suplimentare în vederea susținerii
examenelor, asigurarea de gratuități pentru accesul la educație.
Tinerii noștri muncitori, cuminți și cu perspectivă nu trebuie să se simtă singuri, vulnerabili
sau tentanți să renunțe! Și nu îi vom lăsa s-o facă!
►Să asigurăm accesul complet la educație pentru copiii cu cerințe educaționale
speciale!
O atenție deosebită trebuie să acordăm integrării sociale și incluziunii școlare a copiilor cu
cerințe educaționale speciale. Fiecare copil este diferit și are propriile nevoi, fie că este sau
nu un copil cu dizabilitate. Toți copiii au dreptul la educație în funcție de nevoile lor. Și copiii
diferiți au drepturi egale cu ceilalți, iar o educație separată ar duce la marginalizare și
discriminare. Separarea ne limitează înțelegerea reciprocă. Familiaritatea și toleranța reduc
frica și respingerea, favorizând relații de comunicare și colaborare în beneficiul tuturor.
Așadar, incluziunea poate și este mai mult decât un discurs demagogic, declarativ, este o
necesitate.
► Pentru implementarea viziunii de mai sus, pe durata mandatului voi pune accent pe:
√ Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie
– educație antepreșcolară, preșcolară (creșe, grădinițe) și pentru învățământul general
obligatoriu (clasele I-VIIII) ;
√ Înființarea și dotarea, la nivelului fiecărei școli, a unei săli multifuncționale dedicate copiilor
cu nevoi speciale, în vederea prevenirii eșecului și abandonului școlar.
√ Intensificarea politicilor de siguranță și diminuare a fenomenului de bullying, prin montarea
de camere video de monitorizare și supraveghere în școli și în proximitatea acestora;
√ Asigurarea standardelor educaţionale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea
materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
√ Organizarea transportului şcolar;
√ Amenajarea unui parc tematico-educativ pentru preșcolari și școlari mici, în Parcul Ştrand;
√ Reabilitarea și modernizarea Palatului Copiilor în scopul creșterii nivelului de educație prin
activități non-curiculare și recreative;
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√ Adoptarea de politici educaționale pentru o mai bună educare ecologică și civică;
√ Organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter social, cultural, sportiv;
√ Dezvoltarea și extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe și
să deprindă o meserie în acelaşi timp;
√ Adaptarea reţelei şcolilor profesionale la nevoile municipiului și ale regiunii;
√ Sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune
pregătiri a elevilor și integrării lor ulterioare în regim de muncă;

II.

Sprijinirea EDUCAŢIEI ACADEMICE
A venit vremea ca universitatea să fie cu adevărat adusă în inima cetății!

Orice oraș care are universitate are o inimă puternică. Din fericire, Piteștiul are două
universități acreditate și cu grad de încredere ridicat, Universitatea din Pitești și Universitatea
Constantin Brâncoveanu. Inima academică a Piteștiului bate cu forță de aproape 60 de ani.
Au trecut peste ei, peste cei care țin aprinsă flacăra universitară, vremuri mai bune sau mai
vitrege. Cu siguranță că au mai fost primari ai Piteștiului care să privească cu ochi buni, să
încurajeze și să susțină universitățile piteștene. Nu am pretenția de a veni cu o viziune
complet nouă, care să schimbe radical relaționarea municipalității cu mediul academic.
Simt însă că a venit vremea ca universitatea să fie cu adevărat adusă în inima cetății!
S-a tot vorbit în ultima vreme că ar fi bine să avem la Pitești o viață citadină ca la Oradea
sau ca la Cluj. Eu vin și adaug pe aceeași listă scurtă Alba Iulia, Brașov, Suceava, Galați,
Constanța... De ce toate aceste modele demne de luat în seamă? Pentru că în toate aceste
municipii – reședință de județ, comunitatea locală este strâns grupată în jurul universității,
trăiește și respiră spiritual, prin aceasta. Noi, piteștenii, trebuie să ne asumăm universitățile
ca pe un bun social de prim rang. Trebuie să ne adunăm în jurul acestora, să le
recunoaștem meritele și să le sprijinim pe cât se va putea.
Iată câteva motive:
√ Fiind universități cu grad de încredere ridicat, au reușit să crească un corp academic de
excepție, oameni care au învățat și continuă să învețe, care s-au profesionalizat până la
nivel de doctorat sau chiar mai sus și care constituie implicit un nucleu de mare calitate
profesională pentru comunitatea locală, referință de prim rang pentru societate
√ Prin eforturile lor didactice și de cercetare se știe de Pitești pe toate continentele.
Colaboratori din țări cu o mare forță de cercetare științifică vin la Pitești.
√ Proiecte cu finanțare prin competiție liberă, la nivel european sau al organizațiilor
finanțatoare mondiale, fac cunoscut Piteștiul ca un pol de excelență academică și de
cercetare științifică. Aceste proiecte aduc finanțări deloc neglijabile, de milioane de euro,
care se materializează în investiții în resursa umană a Piteștiului și în infrastructura acestuia.
√ Campusurile universitare sunt adevărate creuzete în care se rafinează caractere,
personalitățile viitorului, tinerii noștri de astăzi pe care îi iubim la limita răsfățului și peste...
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Sunt adevărate zone libere de orice constrângeri spirituale, zone în care nu există subiecte
tabu, nici formalism și nici obediență oarbă, zone în care se pregătesc liderii noștri de mâine.
√ Cel mai important aspect rezidă însă în faptul că cel puțin 50.000 de suflete sunt legate
direct de aceste universități. Studenții, părinții și frații acestora, rudele apropiate și nu numai,
vibrează rezonant la toate cele legate de viața universitară. De facto, în aceste familii și în
micro-comunitățile lor se trăiește intens o viață studențească cu toate bucuriile și emoțiile
acesteia. Acești peste 10.000 de studenți și peste 1000 de cadre didactice sunt un adevărat
reactor nuclear al comunității locale, impulsionând mediul de afaceri, viața artistică și socială
a cetății Piteștiului.
Iată doar câteva motive pentru care eu, ca viitor Primar al Piteștiului, voi acționa pentru a
muta universitatea în inima cetății, acolo unde îi este locul.
Iar dacă această mutare strategică se va împlini în primul meu mandat, vă asigur că Oradea,
Alba Iulia, Brașovul și multe alte municipii vor privi cu drag și cu oarecare invidie pozitivă
spre Pitești.
OBIECTIVELE OPERAȚIONALE prin care mă voi poziționa ca primar în sprijinul dezvoltării
și susținerii mediului universitar piteștean. Fără introducere, deoarece în timpul alocat sper
să reușesc să fiu cât mai concis, dar și suficient de explicit.
► Elaborarea unui Plan Comun de Acțiune Primărie-Universitate

√ Identificarea nevoilor de dezvoltare ale universităților, care depind de Primăria Pitești
√ Stabilirea modalităților de colaborare, așezarea lor într-un cadru juridic corect și cât mai
relaxat din punct de vedere birocratic
√ Identificarea acțiunilor specifice pe care Primăria Pitești le poate iniția și desfășura în
vederea susținerii vieții universitare
√ Implementarea acestor acțiuni sub directa monitorizare a unui grup mixt de experți, reunit
în mod specific pentru fiecare acțiune în parte
► Realizarea unui Centru Municipal pentru Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

- CMCITT
√ Crearea CMCITT prin participarea universităților, actorilor mediului socio-economic
piteștean, sub o formă juridică acceptată de către toți
√ Identificarea și colectarea într-o bază de date permanent activă a nevoilor de inovare,
cercetare și transfer tehnologic ale mediului socio-economic piteștean
√ Punerea la punct a mecanismelor de cerere – ofertă dinspre mediul socio-economic către
universități prin platforma-suport oferită de către CMCITT
√ Finalizarea produselor-prototip și livrarea lor către societățile comerciale spre
implementarea lor în producția de serie
√ Constituirea unei baze de date ale rezultatelor CMCITT, disponibilă celor interesați
√ Realizarea unei publicații care să promoveze CMCITT și realizările acestuia
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► Dezvoltarea unui complex industrial de întreprinderi-junior în scopul profesionalizării

prin practică a viitorilor absolvenți de universitate
√ Asigurarea unei locații corespunzătoare pe teritoriul municipiului Pitești
√ Identificarea potențialelor surse de finanțare (programe europene, ale Guvernului
României, fonduri speciale, împrumuturi garantate de stat, finanțări private) și accesarea
acestora
√ Înființarea de întreprinderi – junior cu caracter juridic legal, dezvoltate de către studenți și
profesori, în domeniile de activitate ale specializării lor
√ Scutirea acestui complex industrial de întreprinderi-junior de taxe și impozite în limitele
permise de lege
√ Promovarea produselor acestor întreprinderi pe piața piteșteană
► Includerea universităților, prin reprezentanți, în luarea de decizii

√ Stabilirea cadrului juridic în care reprezentanți ai universităților să participe cu caracter de
invitați speciali la ședințele Consiliului Municipal
√ Acordarea de posibilități de intervenție în dezbateri și în luarea deciziilor
√ Expunerea publică a punctelor de vedere ale universităților, lansarea lor în dezbatere
publică, dacă va fi cazul
Cred că prin atingerea obiectivelor menționate anterior, vom reuși să dăm maximum de
randament în relaționarea Primăriei cu universitățile, vom reuși să le sprijinim la maximum,
atât cât legile și resursele vor permite. Fiind eu însumi un produs al unei universități și având
o carieră dezvoltată prin cercetare științifică de înalt nivel, într-un domeniu extrem de dificil și
solicitant, cel al energeticii nucleare, înțeleg prea bine nevoile universităților și sunt gata să
mă dedic sprijinirii acestora.
TINERET. CONSTRUIM URMĂTORUL MANDAT!
► CA SĂ POȚI CONDUCE, TREBUIE SĂ CUNOȘTI! CA SĂ CUNOȘTI, TREBUIE SĂ
EXERSEZI!
Printr-un proiect numit „PRIMĂRIA TINERILOR” ne propunem încurajarea participării
tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 30 ani în procesul de luare a deciziilor la nivel local și
în dezvoltarea locală.
► Mod de implementare: un grup țintă de tineri, fără apartenență la vreo formațiune
politică, selectați în urma unor concursuri de proiecte și promovați drept “lideri ai generației
YOUNG”, vor promova și vor administra transparent un fond special stabilit la nivelul
Consiliului Local și destinat finanțării și implementării proiectelor pentru tineri. Ne propunem
ca acest fond să reprezinte un mecanism prin care sunt încurajate activităţile tinerei generații
în domenii precum inițiativa civică, regenerarea urbană, eliminarea diferențelor sociale și
voluntariat.

2020

PITEȘTI - ORAŞ AL OPORTUNITATILOR PENTRU TINE ȘI FAMILIA TA.
CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.
► Obiectivul nostru: creșterea încrederii în asumarea rolului de actori activi în viața
comunității; îmbunătăţirea abilităţilor de conducere, de decizie, de lucru în echipă, de
rezolvare a problemelor. De asemenea, urmărim ca tinerii să-și dezvolte competenţele de
comunicare, de negociere, de gestionare a proiectelor, de reprezentare, de organizare a
evenimentelor și de acces la problemele locale importante.
Sursa de inspirație a acestui proiect o reprezintă modele de bună practică implementate în
diferite țări din Europa, modele care au dus la formarea unor parteneriate fiabile și extrem de
productive între administrații locale sau regionale și tânăra generație.

► PITEȘTIUL ÎN CARE RĂMÂNEM!
PITEŞTIUL GENERAȚIEI DE SPECIALIȘTI ÎN BLUGI ȘI SACOU!
Vecinătatea capitalei, precum și numeroasele oportunități de angajare și dezvoltare
personală pe care aceasta le oferă, a determinat în ultimii mulți ani un exod al “tinerilor
smart”, al absolvenților și, din păcate, al unor întregi familii către alte zone decât municipiul
în care s-au născut, au învățat și au crescut. O prioritate a oricărei administrații sănătoase,
orientată către cetățeni și către viitorul localității, trebuie să o reprezinte generarea unor
opțiuni viabile pentru ca tânăra generație să rămână acasă, să umple Piteștiul de specialiști
în blugi și sacou!
Două universități puternice, cu care am avut șansa să colaborez direct de-a lungul timpului
pe fondul responsabilităților mele profesionale, generează an de an “loturi” de tineri care
caută oportunități de angajare și de întemeiere a familiilor cât mai apropiate de așteptările lor
civice, profesionale și financiare.
Mii de firme active, cu o paletă întreagă de tipuri de activități și profile, caută an de an
specialiști dedicați, bine pregătiți și dornici să construiască acasă.
Armonizarea și reunirea acestor nevoi este o prioritate în administrația pe care vreau
să o conduc și este șansa orașului nostru de a rămâne mereu tânăr, de a prospera și de a
deveni un centru atractiv în regiune. Îmi propun să realizez acest demers printr-o serie de
măsuri care trebuie implementate din această toamnă:
► Identificarea nevoilor reale de pe piața muncii din Pitești și realizarea tuturor demersurilor
care țin de competența Primăriei astfel încât acestea să fie integrate în programele și
specializările din sistemul preuniversitar și universitar.
► Realizarea de dezbateri serioase și aplicate în vederea identificării așteptărilor pe care
studenții noștri le au cu privire la nivelul de trai, nivelul de salarizare și aspirațiile profesionale
pe termen mediu și lung, pentru ca acestea să fie utilizate în dialogul permanent pe care mi-l
propun cu mediul de afaceri din Argeș, dar și cu instituțiile din sistemul public.
► Organizarea periodică de evenimente și întâlniri menite să reunească cererea și oferta,
viziunile ambelor părți, să promoveze oportunitățile de angajare din fiecare lună sau
trimestru, să ne ofere un tablou permanent actualizat asupra dinamicii de pe piața forței de
muncă.
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► Stimularea dezvoltării antreprenoriale locale, „oferte” administrative și fiscale atractive
menite să încurajeze primii pași către o afacere proprie, debirocratizarea sistemului de lucru
în relația cu Primăria, prezentarea transparentă și accesul necondiționat al tuturor cetățenilor
la componentele care țin de posibilitățile investiționale, regulile și facilitățile publice.
► Identificarea de zone atractive pentru proiectele de business ale societăților mari, pentru
proiecte industriale, bancare, comerciale, adică zone în care, ulterior, vor aplica pentru joburi și vor lucra într-un mediu economic puternic, tinerii pe care mi-i doresc în Pitești, păstrând
mândri însemnele liceelor și colegiilor noastre și fugind, după orele de program, în tribună, la
FC Argeș!
►Dezvoltarea unui complex industrial de întreprinderi-junior (măsură parte a componentei
de Educaţie), în scopul profesionalizării prin practică a viitorilor absolvenți de universitate:
√ Asigurarea unei locații corespunzătoare pe teritoriul municipiului Pitești
√ Identificarea surselor de finanțare (programe europene, ale Guvernului României, fonduri
speciale, împrumuturi garantate de stat, finanțări private) și accesarea acestora
√ Înființarea de întreprinderi – junior cu caracter juridic legal, dezvoltate de către studenți și
profesori, în domeniile de activitate ale specializării lor
√ Scutirea acestui complex industrial de întreprinderi-junior de taxe și impozite în limitele
permise de lege
√ Promovarea produselor acestor întreprinderi pe piața piteșteană
► Creșterea constantă – prin măsuri și investiții ale administrației locale - a condițiilor de
trai și a posibilităților de dezvoltare personală, o creștere menită să transforme Piteștiul întrun oraș în care este atractiv să trăiești, să te angajezi sau să dezvolți o afacere.

SPORT. PITEȘTIUL ÎN MIȘCARE!
► TINERI SĂNĂTOȘI, ATRAȘI PE TRASEE DE VIAȚĂ SĂNĂTOASE!
O viață sănătoasă, introducerea sportului în rutina zilnică, ferirea tinerilor de ispitele și
capcanele specifice acestor vremuri, implicarea lor pasională în competiții și activități
recreative sunt elemente-cheie în orice program care se adresează generației viitoare.
Așadar, vă propun UN SET DE PROIECTE menite să pună Piteștiul în mișcare:
► Finalizarea, în termenele și condițiile asumate, a proiectului privind Sala Polivalentă a
Piteștiului, cea mai modernă de acest fel din România, un proiect de 82 milioane lei asumat
de actuala administrație locală și care urmează să prindă viață în următorii 2 ani, oferind
tinerei generații posibilitatea de a participa la evenimente sportive de mare amploare, dar și
la evenimente non-sportive, precum concertele.
► Realizarea, la nivelul municipiului, a unor noi centre sportive, de diferite capacități, cu
program 7 zile din 7, menite să încurajeze și să permită desfășurarea unei palete largi de
sporturi și de competiții sportive: handbal, baschet, badminton, tenis, tenis de masă, volei,
atletism, gimnastică, fitness-culturism, dans sportiv, dans popular, fotbal, judo, karate etc.
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► Gestionarea digitalizată a utilizării acestor centre/terenuri sportive (posibilitatea rezervării
și programărilor on-line).
► Atragerea tinerilor către susținerea echipelor locale, participarea la evenimente și
competiții, dezvoltarea pasiunii și mândriei lor de a se afla în tribune, emoționați și
efervescenți, ori de câte ori sportivii din cluburile muncipiului intră în arenă.
► Reconstrucția stadionului Nicolae Dobrin după ultimele standarde în domeniu;
► Aplicarea unui plan de dezvoltare a Centrului de copii și juniori “Leonte Ianovschi” – F. C.
Argeș, constând, în principal, din următoarele etape:
√ Elaborarea unei strategii de atragere a tinerelor talente către F.C.Argeș, pentru a
crește calitativ nivelul fiecărei grupe de juniori existente (ex.: extinderea departamentului de
scouting prin implicarea fostelor glorii ale fotbalului piteștean, dar și creșterea numărului de
antrenori);
√ Constituirea unei comisii tehnice din fostele glorii al F.C.Argeș cu următoarele
atribuțiuni: selecție, conținut antrenament, analiză etc.;
√ Parteneriate cu toate cluburile private de fotbal din oraș în vederea sprijinirii acestora,
prin punerea la dispoziție – sub stricta observație a clubului nostru – a bazei sportive;
√ Parteneriate cu toate cluburile private de fotbal din judetul Argeș – Câmpulung,
Curtea de Argeș, Costești ș.a. - pentru a avea sub observație toți copiii talentați;
√ Crearea de condiții de cazare și masă gratuite pentru copiii aduși la clubul nostru din
alte localități;
√ Înlocuirea suprafeței sintetice a terenului din incinta stadionului Nicolae Dobrin,
precum și a terenurilor sintetice de minifotbal;
√ Cursuri de perfecționare interne și internaționale pentru antrenorii Centrului de copii
și juniori “Leonte Ianovschi” – F.C.Argeș;
√ Dezvoltarea colaborării cu unul din principalii furnizorii de fotbaliști din Pitești,
respectiv Liceul cu Program Sportiv (LPS);
√ Promovarea în fiecare an în lotul primei echipe a minim doi jucători crescuți în propria
pepinieră;
√ Participarea la turnee internaționale pe grupe de vârstă;
√ Organizarea anuală a turneului “Nicolae Dobrin” pentru copii și juniori;
►Sprijinirea echipelor sportive de succes şi a sportivilor cu performanţe și cofinanţarea
proiectelor sportive în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel local.
► Dezvoltarea zonelor publice destinate sporturilor în aer liber: terenuri pentru fotbal, pentru
tenis, pentru ciclism, piste de jogging etc, atât asociate parcurilor din Pitești, cât și în afara
acestora, pe alte terenuri și rute identificate și amenajate de administrația publică locală.
► Reorganizarea programului de funcționare a sălilor de sport amenajate în cadrul unităților
școlare, acestea urmând să fie deschise și accesibile tinerilor inclusiv după terminarea
cursurilor și în weekend.
► Finalizarea lucrărilor în termenul propus și promovarea Bazinului Olimpic Pitești ca
destinație pentru petrecerea timpului liber și pentru practicarea unuia dintre cele mai
sănătoase sporturi, înotul, atât la nivel de pasiune, cât și la nivel de performanță. Lucrările
de reabilitare aflate în derulare prevăd: refacerea finisajelor interioare, refacerea
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pardoselilor, refacerea sistemului de iluminat cu corpuri LED, amplasarea unui elevator și a
unor rampe pentru persoane cu dizabilităţi, termoizolația și hidroizolația exterioară,
schimbarea totală a tâmplăriei, lucrări de instalaţii, sisteme noi de recirculare, de încălzire și
de tratare a apei, sistem de încălzire format dintre-un ansamblu de 20 de panouri etc.
► Acoperirea bazinului exterior de înot, situat în proximitatea Bazinului Olimpic, pentru
asigurarea condițiilor de antrenament pe durata lucrărilor de modernizare a celui de mai sus;
► Realizarea de parteneriate cu asociațiile, federațiile și organizațiile sportive în vederea
organizării la Pitești a unui număr din ce în ce mai mare de evenimente menite să atragă
tinerii și să crească interesul acestora pentru o viață sănătoasă: competiții de raliu, de
ciclism, de street dance etc.
► Realizarea de parteneriate cu toate instituțiile implicate și structurile non-guvernamentale
specifice, având ca obiectiv monitorizarea atentă a pericolelor care pândesc dezvoltarea
sănătoasă a tinerei generații, dezvoltarea unor acțiuni de conștientizare și prevenție la
nivelul întregului municipiu, acordarea de asistență specializată în vederea recuperării celor
care au căzut victimă unor tentații periculoase și nesănătoase.
► Realizarea unui centru de consiliere psihomotrică și de creștere a calității vieții, un centru
care să asigure toate condițiile necesare, având ca obiectiv central îmbunătățirea și
menținerea stării de sănătate a cetățenilor care vor beneficia de el. Acesta va permite
realizarea de exerciții fizice în mod organizat și monitorizat, elaborarea și desfășurarea de
programe în funcție de profilul individual, de preferințele și nevoile fiecărui beneficiar, acces
la o bază materială și sportivă în cadrul căreia pot fi practicate activități de fitness, masaj,
gimnastică de întreținere și gimnastică medicală, dansuri de societate etc.

EVENIMENTE. Un Pitești VIU, un Pitești TÂNĂR, un Pitești COOL! LET’S ROCK!
Păstrarea tinerilor în comunitate și atragerea altor tineri din zone diferite ale țării sunt direct
relaționate cu gradul de atractivitate a vieții sociale din municipiu.
► În Piteștiul cool pe care îl proiectez, NE REÎNTÂLNIM LA PIETRE! Ne reîntâlnim (și nu
este deloc greu de realizat acestă dorință!) să ascultăm muzică live, să reînviem sunetul
chitarei în centrul Piteștiului, să reînviem socializarea, primele iubiri și sentimentul de
apartenență la o comunitate! Vom recrea această locație de suflet a unor generații întregi,
atât printr-o minimă reamenajare urbană, cât mai ales prin organizarea de evenimente care
să readucă tinerii piteșteni într-un “cuib” dedicat doar lor și pasiunilor lor.
►În Piteștiul cool pe care îl proiectez nu trebuie să lipsească (pentru că nu suntem cu nimic
diferiți de ei!) FESTIVALURILE DE AMPLOARE NAȚIONALĂ care fac din alte municipii
centrul distracției, al turismului de eveniment și un magnet pentru tânăra generație. Există
loc, în agenda evenimentelor naționale, pentru multe alte zeci de proiecte de gen, altele
decât cele consacrate deja în cartea de vizită a unor orașe precum Cluj, București sau
Constanța! Să ne pregătim, să vibrăm, să primim tinerii din toate colțurile țării și din afară, să
avem hotelurile pline și nopțile albe!
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►În Piteștiul efervescent pe care îl proiectez îmi doresc ÎNCURAJAREA ARTIȘTILOR ȘI A
TUTUROR MIJLOACELOR DE EXPRIMARE ARTISTICĂ, îmi doresc amenajarea de locații
și organizarea de evenimente în care tânăra generație să poată să-și expună pasiunile.
Piteștiul trebuie să devină locația ideală pentru târguri de carte, festivaluri de film, teatru de
stradă, artă urbană, expoziții în aer liber, concerte live, seri de jazz, concursuri de fotografie.
Trebuie să fie, permanent, tânăr și viu!
►În Piteștiul festiv pe care îl proiectez îmi doresc desfăşurarea unor EVENIMENTE DE
SEZON, organizate după modele occidentale care încurajează turiştii şi cetăţenii să se
reunească în adevărate comunităţi îmbrăcate în haine de sărbătoare: târguri de Crăciun care
să aducă povestea în centrul oraşului, sărbători şi festivaluri tradiţionale anuale, evenimente
dedicate producătorilor din industria agro etc.
►În Piteştiul atractiv şi accesibil, ne propunem realizarea şi mediatizarea unui CALENDAR
AL EVENIMENTELOR PUBLICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE, facilitând astfel nu
numai accesul populaţiei, dar şi accesul operatorilor în turism în scopul proiectării de oferte
şi pachete turistice şi promovării din timp a acestora. În aceeaşi idee, ne propunem
încurajarea realizării unui sistem de abonamente care să permită accesul rapid al
vizitatorilor la obiectivele de pe teritoriul municipiului sau la evenimentele organizate de
instituţiile noastre de cultură, valabil pe o perioadă determinată de la achiziţionare şi
disponibil în mai multe puncte de vânzare, în agenţiile de turism sau în recepţiile hotelurilor.
►În Piteştiul permanent conectat, vom implementa un proiect destinat INTRODUCERII DE

FREE WIFI în parcuri și staţii de autobuz
►În Piteştiul IUBITORILOR DE CULTURĂ ŞI ISTORIE, vom finanţa toate proiectele
propuse de specialiştii din domeniu şi venim cu propriile noastre obiective:
√ Sprijinirea reabilitării clădirilor din zonele istorice (Sfânta Vineri, Târgul din Vale);
√ Înființarea Galeriei Municipale de Artă Modernă și Contemporană în incinta Casei Cărții.

AUTORII,
CRISTIAN GENTEA ŞI ECHIPA SA

Va invita sa va alaturati eforturilor comune de modernizare si
dezvoltare a Municipiului Pitesti!
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