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Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

TÂRGOVIȘTE, 13.08.2019

ORAȘUL GĂEȘTI anunță demararea proiectului „Reabilitare,consolidare și modernizare monument istoric; schimbare 
des�nație în centrul cultural - Gheorghe Zamfir”, cod proiect 116503, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural; Prioritatea de inves�ţii 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 
Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este 6,106,526.29 lei, din care suma nerambursabilă este de 5,765,349.52 lei, valoarea 
cofinanțării beneficiarului este 117,660.19 lei, iar valoarea neeligibilă este 223,516.58 lei.
Obiec�vul general  al proiectului  
Proiectul „Reabilitare, consolidare și modernizare monument istoric; schimbare des�nație în centrul cultural - 
Gheorghe Zamfir”, are ca obiec�v general valorificarea durabilă a clădirii  monument  istoric  situată  în strada 13 
Decembrie,  nr. 3, ca urmare a conservării și restaurării acesteia, în vederea diversificării ofertei turis�ce care să conducă 
la s�mularea dezvoltării locale atât în perioada de 24 de luni după semnarea contractului de finanțare, cât și în perioada 
de sustenabilitate.
Obiec�vele specifice ale proiectului:
Obiec�v Strategic 1: conservarea și restaurarea clădirii „Casa Ciubuc” din Găeș�, as�el încât să fie păstrată unicitatea și 
semnificația istorică atât la nivel local, dar și național, în perioada de 24 de luni după semnarea contractului de finanțare 
și ulterior în perioada de sustenabilitate;
Obiec�v Strategic 2: promovarea monumentului istoric „Casa Ciubuc”, valorificând funcționalitatea de centru cultural 
ce va fi conferită acestui obiect de patrimoniu;
Obiec�v Strategic 3: valorificarea obiectului de patrimoniu „Casa Ciubuc” prin s�mularea cererii turis�ce și 
diversificarea ofertei, as�el încât să crească numărul de vizitatori atât din țară cât și din străinătate.
Rezultate așteptate:
o Obiec�ve de patrimoniu cultural restaurate: 1
o Creșterea numărului preconizat de vizite la obiec�vele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază 

de sprijin. 
Durata de implementare a proiectului: 62 luni, respec�v între 28.10.2015 - 02.11.2020.
Locul de implementare: str. 13 Decembrie, nr. 3, loc. Găeș�, jud. Dâmbovița.
Informații suplimentare privind proiectul se pot obține de la dna. BARBU MARINELA, Șef Birou UAT Oraș Găeș�, telefon 
0761917775, E-mail: barbumarinela65@yahoo.ro. 
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