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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

 

 

 

1.1. Viziunea și misiunea strategiei 

 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Goiești, județul Dolj 2015-2020 este un 

document care se adresează cetățenilor, menit să sprijine autoritățile locale în atribuțiile 

lor de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care 

le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.  

 

Strategia de Dezvoltare este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă 

nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor, în cazul de față în 

perioada de programare 2015-2020. 

 

Viziunea Strategiei de dezvoltare locală urmărește dezvoltarea durabilă prin 

valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al 

Planului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020) și anume 

dezvoltarea durabilă și echilibrată a Regiunii Sud-Vest Oltenia prin valorificarea 

resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor în 

vederea reducerii disparităților existente între regiunea S-V Oltenia și celelalte 

regiuni ale țării în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor. 

 

Noua perspectivă financiară a UE 2014-2020 prevede o nouă abordare în materie 

de programare strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei 

Europa 2020, abordare care implică:  

 Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisie (Fondul de coeziune, Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit);  

 Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune, 

care este un document strategic naţional, elaborat de fiecare stat membru şi 

negociat cu Comisia, care stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi 

alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–2020;  

 Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Acordul de 

Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale statelor membre privind 

îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.  

 

Politica de coeziune a Uniunii Europene are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre 

nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi state membre, în vederea consolidării 

coeziunii economice şi sociale, bazându-se în principal pe solidaritate financiară, 
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respectiv redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar către regiunile şi grupurile 

sociale mai puţin prospere. 

În acest context prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

2014-2020 sunt: 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii; 

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale; 

3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-

istorice; 

4. Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului; 

5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii 

sociale; 

6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală este instrumentul prin care comuna Goiești, 

plecând de la analiza socio-economică, își definește prioritățile și interesele de 

dezvoltare în domeniul economic și social, și în același timp, contribuția la dezvoltarea 

regiunii Sud-Vest Oltenia.  

 

Viziunea de dezvoltare a comunei Goiești se va raporta la aplicarea în timp a 

unor politici benefice cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. În acest context, 

comuna Goiești se va dezvolta ca o comună europeană, cu standarde de calitate 

aferente fiecărui domeniu cheie - infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice, 

resurse umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranța cetățeanului etc, se va 

concentra să integreze și să mobilizeze activ la nivel regional și local potențialul 

existent.  

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Goiești 2015-2020 va ține cont de 

prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regionale Sud –Vest Oltenia 2014-2020 și își va 

defini Planul Local de Dezvoltare luând în considerare acțiunile și operațiunile 

orientative ale documentului cadru. 

 

 

1.2. Metodologia de lucru 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a avut la baza colaborarea prestatorului cu 

grupul de lucru format din specialiști ai fiecărui serviciu din cadrul Primăriei Goiești. Au 

fost organizate mai multe întâlniri de lucru în cadrul cărora s-a discutat fiecare domeniu 

descris în strategie (populație, învățământ, asistență socială, cultură, ordine publică, 

servicii edilitare, economie, turism, infrastructură, mediu) și au fost colectate informații 

de la autoritățile competente, informații care se regăsesc în Capitolul III. Analiza situației 
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existente în comuna Goiești. Pornind de la această analiză socio-economică s-au 

identificat principalele domenii de interes pentru comună, luând ca reper și domeniile 

prioritare ale Planului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020. În 

urma analizei SWOT pe domenii prioritare s-au definit obiectivele Strategiei de 

Dezvoltare, s-au identificat proiectele necesare a fi elaborate în perioada de programare 

2015-2020 și s-a elaborat Planul Local de Acțiune pentru Dezvoltarea Durabilă.  

Ultima secțiune a documentului prezintă metodele de implementare a Strategiei 

de Dezvoltare și indicatorii ce urmează a fi monitorizați.  

Consultarea populației s-a realizat prin postarea pe site-ul Primăriei a Strategiei 

de Dezvoltare, iar propunerile și solicitările cetățenilor au fost incluse în varianta finală a 

documentului.  

 Sintetizând, procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei 

Goiești, județul Dolj 2015-2020 s-a realizat în cadrul următoarelor etape cheie: 

1) Elaborare analizei socio-economice a comunei Goiești; 

2) Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Goiești, 2015-2020; 

3) Consultarea publică. 

Etapa 1: Elaborarea analizei socio-economice a comunei Goiești 

Această etapă a avut ca scop prezentarea situației socio-economice existente, 

analiza SWOT pe fiecare domeniu cheie, identificarea necesităților de dezvoltare și 

problemelor cu care se confruntă locuitorii, identificarea direcțiilor viitoare de dezvoltare 

durabilă.  

Analiza socio-economică a pornit de la datele și informațiile colectate de la 

autoritățile publice competente (Agenția Regională de Protecție a Mediului Dolj, Direcția 

Regională de Statistică Dolj, Evidența Populației Dolj, Inspectoratul Școlar Județean 

Dolj, Direcția Agricolă Dolj, Ocolul Silvic Amaradia, Casa Județeană de Pensii Dolj, 

Casa Județeană de Sănătate Dolj, Casa Județeană de Pensii Dolj, Ministerul Culturii, 

A.N.R.E., Arhivele Naționale, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, AJOFM 

Dolj s.a), precum și informațiile oferite de membrii grupului de lucru (Primăria Goiești, 

Biblioteca, Școala Gimnazială Goiești, Postul local de Poliție Goiești, Ocolul Silvic 

Amaradia s.a). Cercetarea bibliografică și documentarea a fost primul pas întreprins 

pentru diagnosticul situației existente a comunei Goiești. Au fost analizate documente 

programatice la nivel regional, documente publice, monografii, rapoarte, dicționare și 

cărți istorice, lucrări legate de zona studiată pentru fiecare domeniu de interes: cadrul 

natural, populația, economia, turismul, agenții economici, infrastructură, mediu etc. 
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Datele obținute în urma analizei socio-economice și analizei SWOT au fost 

aduse la cunoștința grupului de lucru prin organizarea întâlnirilor de lucru.  

Direcţiile de acţiune pentru realizarea strategiei au fost identificarea principalelor 

probleme cu care se confruntă comunitatea locală, identificarea principalelor resurse pe 

care se poate baza dezvoltarea locală şi principalele direcţii de dezvoltare pentru 

perioada la care face referire strategia. 

 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Goiești, 2015-2020 

În urma concluziilor analizei socio-economice au fost definite obiectivul general și 

obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare.  

Fiecare dintre aceste obiective corespunde unei probleme majore a comunei pe 

care îşi propune să o abordeze în viitoarea perioadă de programare. În Planul Local de 

Acțiune au fost prevăzute o serie de măsuri și acțiuni pentru fiecare obiectiv specific. 

Fiecare obiectiv conţine acţiunile propuse, durata estimativă de implementare şi 

bugetul estimat al măsurii, vizând ţintele cheie stabilite până la sfârşitul perioadei de 

programare. 

Măsurile şi acţiunile incluse în planurile sectoriale sunt adresate întregii 

comunităţi locale, ele implicând deopotrivă administraţia publică locală, mediul de 

afaceri şi societatea civilă. Pentru atingerea ţintelor propuse, proiectele identificate în 

portofoliu vor trebui încadrate în planurile sectoriale ale entităţilor partenere la 

elaborarea Strategiei și respectă Planul pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 

2014-2020.  

Luând ca reper viziunea și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a fost realizat 

portofoliul de proiecte pe care Comuna Goiești își propune să le implementeze în 

perioada de implementare a strategiei, utilizând atât fonduri proprii cât și fonduri 

nerambursabile. Pentru fiecare proiect din Portofoliu s-a întocmit câte o fișă de proiect 

care prezintă detaliat ideea de proiect, activități, buget estimat, sursa de finanțare, 

perioada estimată de implementare, promotorii proiectului. 

Secțiunea finală a Strategiei de dezvoltare propune un set de metode pentru 

implementarea strategiei în perioada 2015-2020.  
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Etapa 3: Consultarea publică 

Pentru principalele faze ale elaborării Strategiei de Dezvoltare a fost prevăzută și 

o sesiune de consultare publică utilizându-se metoda dezbaterii publice, a atelierelor de 

lucru (pentru întocmirea portofoliului de proiecte).  

Cu sprijinul Primăriei Goiești au fost organizate 3 sesiuni de consultare, în cadrul 

cărora prestatorul împreună cu grupul de lucru au identificat nevoile de dezvoltare, 

direcțiile viitoare de acțiune pentru dezvoltarea comunei, proiectele prioritare pentru 

dezvoltarea comunității.  

Forma finală a Strategiei de dezvoltare, elaborată în urma celor 3 sesiuni de 

consultare, a fost publicată spre consultare pe site-ul Primăriei Goiești și supusă 

dezbaterii publice în cadrul ședinței organizate de Primăria Goiești.  

Sugestiile şi recomandările formulate de participanți, au fost introduse în forma 

finală a documentului programatic “Strategia de dezvoltare locală a Comunei Goiești, 

județul Dolj 2015-2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI GOIEȘTI 

 

 

2.1. Comuna Goiești pe harta regiunii de dezvoltare Sud -Vest Oltenia 

 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud-vest a 

României și cuprinde 5 județe: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea.  

Cu o suprafață de 29.212 km2 (locul 7 între regiunile României, 12,25% din 

suprafața totală a țării) Oltenia formează un cadrilater aproximativ simetric, pe axele 

Nord-Sud și Est-Vest). Râul Jiu traversează regiunea de la Nord la Sud. 

Din punct de vedere al dezvoltării urbane, Regiunea Sud-Vest Oltenia este 

polarizată în jurul a cinci oraşe mari: Craiova, Slatina, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin 

şi Râmnicu-Vâlcea. 

Judeţul Dolj este situat în partea de Sud-Vest a României, între 44°42’ latitudine 

nordică, 43°43’ latitudine sudică, 24°16’ latitudine estică şi 22°50’ latitudine vestică, fiind 

străbătut de la nord la sud de râul Jiu, al cărui nume îl poartă (Doljul, adică Jiul de Jos) 

şi reprezintă cel mai mare judeţ din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Reședința județului Dolj este municipiul Craiova. Suprafața județului este de 7.414 km2,  

Judeţul Dolj  ocupând 3,1% din teritoriul naţional şi 25,4% din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia (29.212 km2, 12,25% din teritoriul naţional). 

În Judeţul Dolj sunt 7 oraşe (Craiova, Băileşti, Calafat, Bechet, Dăbuleni, 

Segarcea şi Filiaşi) dintre care 3 (Craiova, Calafat şi Băileşti) sunt municipii, 104 

comune şi 378 sate. 

Figura nr.1 - Harta administrativă a județului Dolj 

 

Sursa: www.cjdolj.ro 

http://www.cjdolj.ro/
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Comuna Goiești are o suprafață de 70,51 km 2 ocupând 0,24% din suprafața 

totală a regiunii Sud- Vest Oltenia și 0,94% din suprafața județului Dolj.  

Din punct de vedere al numărului de locuitori comuna Goiești are un număr de 

3113 locuitori, conform recensământului din anul 2011, reprezentând un procent de 

0,47% din totalul locuitorilor județului Dolj și un procent de 0,98% din totalul locuitorilor 

comunelor din județul Dolj.  

Comuna Goiești ocupă locul 42 din totalul de 104 comune din județul Dolj ca 

număr de locuitori.  

 

Tabel nr.1 - Populația stabilă – județul Dolj și comune 2011 

 

JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

DOLJ 660544 COȘOVENI 3237 MĂCEȘU DE 
JOS 

1338 

AFUMAȚI 2633 COȚOFENII 
DIN DOS 

2337 MĂCEȘU DE 
SUS 

1348 

ALMĂJ 1974 COȚOFENII 
DIN FAȚĂ 

1904 MAGLAVIT 4875 

AMĂRĂȘTII DE 
JOS 

5520 DANEȚI 6257 MALU MARE 3780 

AMĂRĂȘTII DE 
SUS 

1703 DESA 4740 MÂRȘANI 4745 

APELE VII 2112 DIOȘTI 3054 MELINEȘTI 3890 

ARGETOAIA 4382 DOBREȘTI 2443 MISCHII 1760 

BÎRCA 3689 DOBROTEȘTI 1733 MOȚĂȚEI 6935 

BISTREȚ 4356 DRAGOTEȘTI 2174 MURGAȘI 2508 

BOTOȘEȘTI-
PAIA 

809 DRĂNIC 2738 NEGOI 2235 

BRABOVA 1550 FĂRCAȘ 1951 ORODEL 2731 

BRĂDEȘTI 4431 GALICEA 
MARE 

4268 OSTROVENI 5062 

BRALOSTITA 3684 GALICIUICA 1512 PERIȘOR 1746 

BRATOVOIEȘTI 3313 GHERCEȘTI 1690 PIELEȘTI 3609 

BREASTA 3906 GHIDICI 2408 PISCU VECHI 2499 

BUCOVÂȚ 4213 GHINDENI 1936 PLENIȚA 4686 

BULZEȘTI 1590 GIGHERA 3131 PLEȘOI 1395 

CĂLĂRAȘI 5977 GÎNGIOVA 2478 PODARI 6909 

CALOPĂR 3723 GIUBECA 2036 POIANA 
MARE 

10740 

CARAULA 2423 GIURGIȚA 2883 PREDEȘTI 1905 

CÂRCEA 3424 GOGOȘU 723 RADOVAN 1432 

CÂRNA 1363 GOICEA 2760 RAST 3343 

CARPEN 2375 GOIEȘTI 3113 ROBĂNEȘTI 2395 

CASTRANOVA 3394 GRECEȘTI 1706 ROJIȘTE 2421 

CATANE 1832 ÎNTORSURA 1508 SAVOVA 7976 

CELARU 4593 IȘALNIȚA 3770 SĂLCUȚA 2319 

CERÂT 4226 IZVOARE 1643 SCAEȘTI 2139 

CERNĂTEȘTI 1929 LEU 4824 SECU 1140 
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JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

JUDEȚ 
COMUNA 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

CETATE 5368 LIPOVU 3313 SILIȘTEA 
CRUCII 

1609 

CIOROIAȘI 1595 SEACA DE 
CÂMP 

1965 ȘIMNICU DE 
SUS 

4627 

CIUPERCENII 
NOI 

5274 SEACA DE 
PĂDURE 

1042 SOPOT 1836 

TALPAS 1262 TEASC 3253 TERPEZIȚA 1673 

TESLUI 2432 ȚUGLUI 2834 UNIREA 3814 

URZICUȚA 3128 VALEA 
STANCIULUI 

5642 VÂRTOP 1658 

VÂRVORU DE 
JOS 

2955 VELA 1943 VERBIȚA 1342 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

  

La nivelul județului Dolj din total 104 comune, 49%  au ca număr de locuitori între 

1001-2500 persoane, 18 % au ca număr de locuitori între 2501-3500 persoane, 14% au 

între 3501-4500 locuitori. Doar 2 comune au mai puțin de 1000 locuitori și tot 2 au peste 

7001 locuitori. Numărul cel mai mare de locuitori este în comuna Poiana Mare – 10740 

persoane.  

Comuna Goiești se încadrează în categoria comunelor mari 2501-3500 locuitori, 

având o populație stabilă de 3113 persoane.  

 

Figura nr.2- Numărul de locuitori la nivel de comune 
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            Comuna Goiești se află în vecinătatea Zonei Metropolitane Craiova înființată 

sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, zonă care reunește 54% din 

întreaga populaţie a judeţului Dolj și are o suprafață de 149862 ha, reprezentând 20 % 

din suprafața județului Dolj.  

           Localitățile învecinate care fac parte din Zona Metropolitană Craiova sunt 

Șimnicu de Sus, Murgași, Almăj, Brădești, Ișalnița.  

 

Figura  nr.3 - Delimitarea Zonei Metropolitane Craiova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.primariacraiova.ro 
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2.2. Istoric al evoluției comunei Goiești 

Comuna Goiești a fost înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864, 

desființată în anul 1926 și reînființată în anul 1932.  

Din punct de vedere documentar denumirea se regăsește în documentele 

publicate de G.Ghibănescu, N.Iorga și Giurăscu. Cel mai vechi document în care se 

menționează denumirea comunei este cel din anul 1577 dat de banul Dragomir al 

Craiovei, publicat de G.Ghibănescu în 1909, în care regăsim numele lui Ticșa Vătafu 

din Goiești1. 

Comuna a fost înregistrată în perioada 1864-1968 în mai multe plășile cum ar fi: 

Amaradia (1864-1887, 1932-1943), Amaradia-Ocol (1887-1908), Negoiești (1908-

1912), Melinești (1912-1926), Murgașu (1943-1950) și în raioanele Amaradia (1950-

1965), Craiova (1965-1968). 

Comuna a fost alcătuită din satele Goiești, Piorești, Corbu (1864-1865), Goiești, 

Piorești, Corbu, Vladimiru (1865-1887), Ciorobești, Crucile, Goiești, Muierișu-Piorești 

(1887-1896), Ciorobești, Crucile, Drumu Mare, Goiești, Muiereni-Vladimiru, Piorești 

(1896-1912), Ciorobești, Crucile, Goiești, Muiereni, Piorești, Vladimiru (1912-1926), 

Ciorobești, Goiești, Muiereni, Sălciile, Vladimiru (1943-1950), Ciorobești, Crucile, 

Fântânele, Goiești, Mogoșești, Muiereni, Sălcii, Vladimir (1950-1965), Adâncata, 

Fântâni, Goiești, Gruița, Mălăești, Mogoșești, Muereni, Pometești, Piorești, Popeasca, 

Țandăra, Vladimir, Zlătari (1965-2004). 

În anul 1892 comuna avea o suprafață de 4076 pogoane din care 3087 pogoane 

arabile, 213 pogoane fâneață, 250 pogoane izlaz, 18 pogoane teren sterp, 408 pogoane 

pădure. Efectivul de animale era de 67 cai, 863 vite cornute, 1364 oi, 382 porci. În 

comună se găseau 1 moară pe aburi, 4 meseriași, 2 cizmari, 2 fierari, 5 cârciumi; în 

anul 1912 comuna avea – 1 moară pe benzină, 1 cârciumă.  

Prezentăm în continuare un scurt istoric al satelor componente ale comunei 

Goiești2. 

Goiești 

Înregistrat în plășile Amaradia de Jos (1831), Amaradia (1840, 1861). Satul a 

făcut parte din comunele Goiești (1864-1926, 1932-prezent), Adâncata (1926-1930) și 

Mălăiești (1930-1932). Teritoriul localității a fost locuit din cele mai vechi timpuri, aici 

                                                           
1
 Monografia Comunei Goiești, 2005, Prof.Ilie Zamfir, Prof.Dumitru Zamfir, Prof.Traian Sovăilă 

2
 Dicționarul istoric al localităților din județul Dolj, Comuna Goiești, vol.2, D-M, Editura Alma, Craiova, 

2004, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopșor”, Avram Cezar, 
Barbu Paul Emanoil, Ciobotea Dinică, Osiac Vladimir 
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găsindu-se un topor de piatră cu șant, din epoca neolotică și un ciocan de piatră din 

eneolitic, ambele piese aflându-se în colecția Muzeului Olteniei. 

 

Figura nr. 4 - Harta administrativă a Comunei Goiești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Dicționar istoric al localităților din județul Dolj  

Satul este atestat documentar într-un hrisov din 1577 prin care Radu Șerban 

întărește lui Pătru logofăt, ocină și vii la Goiești. Satul este menționat și în alte 

documente din secolele XVI și XVII, în harta lui Schwantz (1723), în memoriile lui Bauer 

(1778), harta lui Specht (1790) și în harta rusă (1853). 

Satul este rumânit la începutul sec.al XVII-lea, în anul 1828 era așezat pe moșia 

slugerului Băluță, fiind format din 103 familii clăcași. Prin reforma agrară din anul 1864 

au fost împroprietăriți 51 de locuitori, în anul 1912 – 26 locuitori, iar în anul 1945 – 11 

locuitori. Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1962.  

Evoluția demografică. În anul 1861 în sat sunt atestate 183 familii, 178 case; în 

anul 1892 – 395 locuitori, 93 case; în anul 1906 - 318 locuitori; în anul 1912 – 397 

locuitori, 91 clădiri locuite, 5 clădiri nelocuite, 92 gospodării; în anul 1930 – 533 locuitori, 

124 clădiri; în anul 1941 – 559 locuitori, 127 clădiri; în anul 1956-584 locuitori; în anul 

1977-643 locuitori; în anul 1992 – 651 locuitori. 
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Ca instituții în anul 1892 satul avea 1 școală mixtă (fondată în anul 1834), 1 

biserică din zid; în anul 1912 – 1 școală, 1 biserică. 

Mălăești 

A fost înființat atât ca sat cât și comună. Satul Mălăești a fost înregistrat în plășile 

Amaradia de Jos (1831), Amaradia (1840, 1861) și a făcut parte din comunele Mălăești 

(1864-1950), Țandăra (1950-1952, 1952-1968), Adâncata (1950-1952), Goiești (1968-

prezent).  

Satul este menționat într-un hrisov al lui Pătrașcu cel Bun din 9 iunie 1556, prin 

care sunt întărite lui Lațco și Toader mai multe proprietăți, printre care și ocină din 

partea lui Stan din Mălăești.  

Mălăești este atestat ca sat de moșneni, rumânit în sec.XVII. Satul este vândut în 

timpul lui Radu Șerban și răscumpărat, o parte, în vremea lui Radu Mihnea. Prin 

reforma agrară din anul 1864 au fost împroprietăriți 89 săteni, în 1921- 73 săteni, în 

1945 – 38 săteni. Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1961. 

Evoluția demografică. În anul 1828 satul avea 91 familii, 25 feciori de muncă; în 

anul 1831 – 154 familii, 31 feciori de muncă; în 1892 – 759 locuitori; în anul 1912-616 

locuitori, 145 clădiri locuințe, 7 clădiri nelocuite; în 1930 – 783 locuitori; în 1956-943 

locuitori; în anul 1977-1014 locuitori; în anul 1992- 1039 locuitori. 

Ca instituții se menționează în anul 1892: 1 școală mixtă, 1 biserică de zid 

(fondată în 1822 de George Rozoiu și Ioachim Monacul). Tot în acest an în sat erau 2 

cârciumi.  

Personalități - Boțulescu Vlad (născut în secolul al XVIII-lea), logofăt, cărturar. 

Piorești 

Satul este înființat în secolul XIX. A făcut parte din comuna Goiești (1887-1926, 

1932-prezent), Adâncata (1926-1930), Mălăești (1930-1932). 

Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile ei conexe.  

În anul 1861 în sat se găsește 1 cârciumă.  

Evoluția demografică. În 1861 satul avea 35 familii, 30 de case; în anul 1892- 

303 locuitori, 70 case; în anul 1912- 332 locuitori, 73 clădiri locuite, 74 gospodării; în 

anul 1930 – 349 locuitori, 86 clădiri; în anul 1941 – 342 locuitori, 87 clădiri; în anul 1956 

– 315 locuitori; în 1977- 394 locuitori; în anul 1992 – 412 locuitori.  

 

 Adîncata 

Satul este înregistrat în plășile Amaradia și Gilortul (1837), Amaradia (1840, 

1861) și a făcut parte din comunele Adâncata (1908-1930, 1932-1952), Negoiești 

(1930-1932), Țandăra (1950-1968), Goiești (1968-prezent). 
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Din anul 1853 până în 1908 au existat două subunități – Adâncata de Jos și 

Adâncata de Sus, care s-au unit și au format satul Adâncata.  Satul a fost locuit din 

antichitate, aici găsindu-se în anul 1908 un tezaur alcătuit din 28 de monede, dintre 

care 25 de tipul Adâncata-Mănăstirea și 3 de tipul Larisa.  

Satul este atestat documentar într-un hrisov din 2 iunie 1605 dat de Radu Șerban 

voievod, prin care Pătru logofăt cumpăra de la Dumitru “niște curmături ce se cheamă 

Adâncata, cu un bou”. De asemenea, mai este menționat în Specht (1790), în harta  

rusă (1853), Szathmary (1864).  

Prin reforma agrară din anul 1864 au fost împroprietăriți 192 locuitori; în 1921 – 

19 locuitori și în anul 1945 – 7 locuitori. Localitatea a fost complet colectivizată în anul 

1962. 

Economia. În anul 1892 se înregistrează un efectiv de animale de 9 cai, 116 boi, 

6 măgari, 155 oi, 73 capre; în anul 1912 – 1 bancă populară, 1 cooperativă de brutărie, 

1 cârciumă.  

Evoluția demografică. În anul 1828 satul avea 114 familii; în 1831- 128 familii; în 

anul 1861 – 100 case, 114 familii în Adâncata de Jos și 102 case, 109 familii în 

Adâncata de Sus; în anul 1892 – 133 locuitori, 63 case, 2 bordeie; în anul 1912- 249 

locuitori; în anul 1930- 311 locuitori; în anul 1956 – 411 locuitori; în anul 1977- 316 

locuitori; în anul 1992- 396 locuitori.  

 

 Țandăra 

A fost comună între anii 1912-1930,1950-1968 fiind constituită din satele 

Țandăra, Popeasa, Adâncata (1950-1968).  

Satul este înregistrat în plasa Amaradia (1831,1861), înființat la sfârșitul secolului 

al XVIII-lea.  

Evoluția demografică. În anul 1831 satul avea 36 familii; în anul 1892 – 177 

locuitori, 37 case, 1 bordei; în anul 1912 – 157 locuitori, 37 clădiri locuite, 2 clădiri 

nelocuite, 38 gospodării; în anul 1930 – 181 locuitori, 43 clădiri; în anul 1941 – 188 

locuitori, 46 clădiri; în anul 1956 – 213 locuitori; în anul 1977 – 263 locuitori; în anul 

1992 – 273 locuitori.   

 

 Popeasa 

Satul este înființat la începutul secolului al XIX-lea , înregistrat în plasa Amaradia 

(1861) și a făcut parte din comunele Mălăești (1930-1932), Adâncata (1864-1930, 1932-

1950), Țandăra (1950-1968), Goiești (1968-prezent).  

În anul 1912 în sat erau 1 cârciumă și 1 biserică. 
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Evoluția demografică. În anul 1892 în sat erau 230 locuitori, 52 case; în anul 

1912 – 278 locuitori, 63 clădiri locuite, 7 nelocuite, 63 gospodării; în anul 1941 – 334 

locuitori, 83 clădiri; în anul 1956 – 321 locuitori; în anul 1977 – 350 locuitori; în anul 

1992 – 398 locuitori.   

 Pometești 

Satul este menționat pentru prima dată într-un hrisov din  2 iunie 1605 (7113) 

prin care Radu voievod întărește lui Petru logofăt din Plăviceani cu fiii lui ocină în 

Pometești, cumpărată de la Dumitru și frații lui. Satul mai este menționat în Conscripția 

Virmondiană (1722), în catagrafia din anul 1831 unde apar Pometeștii de Jos și 

Pometeștii de Sus.  

Satul este înregistrat sub Pometeștii de Jos și Pometeștii de Sus în plășile 

Amaradia de Jos (1831), Amaradia (1849, 1861). A făcut parte din comunele Goiești 

(1968-prezent), Adâncata (1864-1926), Țandăra (1926-1950).  

În anul 1855 satul în sat erau 22 familii de moșneni, iar prin legea rurală din anul 

1864 au fost împroprietăriți 16 locuitori; în anul 1908 – 26 familii de moșneni; în anul 

1912- 39 familii de moșneni. Prin reforma agrară din 1912 au fost împroprietăriți 12 

locuitori iar în anul 1945 – 14 locuitori. În anul 1962 localitatea a fost complet 

colectivizată.  

Evoluția demografică. În anul 1722 în sat erau 10 familii; în 1828 -37 familii 

clăcași; în 1892 – 368 locuitori; în anul 1912- 537 locuitori, 137 clădiri locuite, 9 

nelocuite, 112 gospodării; în anul 1930 – 116 clădiri, 458 locuitori; în anul 1941 – 123 

clădiri, 562 locuitori; în anul 1956 – 464 locuitori; în anul 1992 – 592 locuitori. 

Ca instituții în anul 1892 în sat erau 1 școală mixtă (fondată în anul 1834), 1 

biserică din zid (cu hramul “Sfinții Nicolae și Dumitru”), în anul 1912- 1 biserică.   

Muereni 

Denumit în trecut Muerișu, satul a fost locuit din cele mai vechi timpuri, în 

apropierea lui pe locul numit “Cetatea Muierii” au fost depistate resturile unei cetăți din 

epoca romană. Satul este menționat prima dată într-un hrisov din 27 mai 1603 prin care 

Radu Șerban întărește lui Gheorghe comis stăpânirea asupra ocinii Muerea, în 

Conscripția Virmondiană (1722), în memoriile generalului Bauer (1778), Szathmary 

(1864).  

Este înregistrat în plășile Amaradia de Jos (1831), Amaradia (1840, 1844, 1853, 

1861), și a făcut parte din comunele Goiești (1873-1926, 1932-1965, 1968-prezent), 

Adâncata (1926-1930), Mălăiești (1930-1932), Melinești (1965-1968). 
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Prin reforma agrară din 1862 au fost împroprietăriți 5 săteni, iar prin cea din 1921 

– 11 săteni. Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1962. 

Economia. În anul 1828 satul avea 8 birnici care dețineau 8 boi, 4 vaci, 28 oi, 14 

capre, 3 stj de moșie, 1 pogon vie, 50 pruni, 7 feciori de muncă care dețineau 93 boi, 85 

vaci, 22 cai, 257 oi, 41 capre, 4 stupi, 125 stj de moșie, 27 pogoane de vie, 2200 pruni; 

în anul 1892 în sat era  1 cârciumă, iar în anul 1912 o moară pe benzină.  

Evoluția demografică. În anul 1722 satul avea 87 familii; în 1828 – 61 familii; în 

anul 1831 – 77 familii, 88 feciori de muncă; în 1892 – 370 locuitori, 70 case; în anul 

1912 – 169 locuitori, 36 clădiri locuite, 1 nelocuită, 36 gospodării; în 1941 – 109 

locuitori, 31 clădiri; în anul 1956 – 130 locuitori; în 1977- 121 locuitori; în 1992 – 114 

locuitori.  

Ca instituții la 1982 se menționează 1 biserică (cu hramul “Adormirea Maicii 

Domnului” fondată de slugerul Băluță). 

 Vladimir 

Denumit în trecut Vladimiri, satul este atestat documentar într-un hrisov emis de 

Gravilă Movilă la 10 mai 1620, prin care întărește lui popa Ghiuoaca și popa Barbul cu 

frații lor ocină în Mălăiești. Cu acestă ocazie este menționat ca martor Lupul din 

Vladimiri. Sat de moșneni la origine, devenit mixt la începutul secolului XIX, este 

înregistrat în plășile Amaradia de Jos (1831), Amaradia (1853). Satul a făcut parte din 

comunele Mălăiești (1864-1943), Goiești (1943-prezent). În anul 1912 satul avea 1 

cârciumă.  

Evoluția demografică. În anul 1892 – 75 locuitori, 24 case; în anul 1912- 311 

locuitori, 68 clădiri locuite, 4 clădiri nelocuite, 68 gospodării; în anul 1930 – 23 locuitori, 

58 clădiri; în anul 1956 – 224 locuitori; în anul 1977 – 238 locuitori; în anul 1992 – 250 

locuitori.  

 Mogoșești 

Satul este menționat în 14 august 1613 și în anul 1628 ca hotar, a făcut parte din 

comunele Mălăieștii de Jos (1865-1887), Mălăiești (1908-1932), Milești (1932-1950), 

Goiești (1950-prezent). În perioada 1882-1896 satul era unit cu Zlătariul, fiind recenzat 

ca atare.  

Evoluția demografică. În anul 1912 în sat erau 228 locuitori, 50 clădiri locuite, 3 

nelocuite, 50 gospodării; în anul 1930 – 256 locuitori, 55 clădiri; în anul 1956 – 252 

locuitori.  
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 Fîntîni 

Satul înființat în a doua jumătate a secolului XIX s-a numit Fântânile, Fântânele, 

Fontânele. A făcut parte din comunele Livezile (1887-1896), Mălăiești (1896-1930), 

Milești (1930-1950), Goiești (1950-prezent), Terpezița (1930-1932).  

În anul 1892 satul avea 2 cârciumi, iar în anul 1912 1 școală, 1 biserică, 2 mori 

pe benzină, 1 cârciumă.  

Evoluția demografică. În anul 1892 în sat erau 292 locuitori, 70 case,1 bordei; în 

anul 1912- 219 locuitori, 45 clădiri locuite, 45 gospodării; în anul 1930 – 222 locuitori, 53 

clădiri; în anul 1947 – 250 locuitori, 57 gospodării ; în 1956 – 266 locuitori; în anul 1977-

311 locuitori; în anul 1992 – 329 locuitori. 

 Gruița 

În trecut satul s-a numit Crucile, este menționat în Schwantz (1722), Szathmary 

(1864), Pappasoglu (1864). În anul 1840 Crucile era mahala. A făcut parte din 

comunele Muiereni (1864-1873), Goiești (1873-1926, 1932-1950, 1956-prezent), 

Adâncata (1926-1930), Mălăiești (1930-1932), Izvoru (1950-1956). 

Evoluția demografică. În 1892 satul avea 90 locuitori , 22 case; în anul 1912 – 73 

locuitori, 14 clădiri locuite, 2 nelocuite, 14 gospodării; în 1956 – 288 locuitori; în anul 

1977-314 locuitori; în 1992 – 341 locuitori.  

 

Prezent 

În prezent comuna este formată din 12 sate: Goiesti (reședință), satele Mălăești, 

Piorești, Adîncata, Țandăra, Popeasa, Pometești, Muereni, Vladimir, Mogoșești, Fîntîni, 

Gruița.  

Cele 12 sate componente sunt situate pe direcția N-S pe ambele părți ale râului 

Amaradia, cu excepția satului Gruița3. Conform datelor furnizate de Primăria Goiești, 

suprafața totală a comunei este de 7051 ha, defalcată pe categorii de folosință după 

cum urmează: 

Tabel nr. 2 – Suprafața teritoriului pe categorii de folosință 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 7051 HA 

Teren agricol: 5638 ha 

- Arabil  3692 

- Pășuni 1791 

- Vii 155 

                                                           
3
 Plan urbanistic general Comuna Goiești, județul Dolj, Memoriu general, S.C. PROIECT S.A., 2009 
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Păduri: 959 

Ape: 67 

Drumuri: 105 

Construcții: 182 

Alte suprafețe (neproductive) 100 
Sursa: Primăria Comunei Goiești, 2014 

 

Suprafața teritoriului intravilan pe localități componente se prezintă astfel: 

Tabel nr.3 - Suprafața teritoriului intravilan al comunei Goiești 

SAT SUPRAFAȚA ÎN HA 

GOIEȘTI 200,00 

ADÂNCATA 39,30 

FÎNTÎNI 39,35 

GRUIȚA 18,00 

MĂLĂEȘTI 75,50 

MOGOȘEȘTI 36,15 

MUERENI 25,65 

PIOREȘTI 31,15 

POMETEȘTI 39,00 

POPEASA 31,65 

ȚANDĂRA 23,25 

VLADIMIR 38,00 

TOTAL COMUNĂ: 597 
Sursa: P.U.G. Comuna Goiești, 2009, S.C. PROIECT S.A. 

 

La nivelul localităților există sisteme centralizate de alimentare cu apă și 

canalizate, iluminat public, alimentare cu energie electrică. Comuna este traversată de 

DN 6B precum și de drumuri comunale care asigură legătura între satele componente 

dar și între acestea și localitățile din județ.  

Alimentarea cu energie electrică este asigurată prin racorduri la sistemul 

energetic național ce traversează teritoriul administrativ al comunei.  

Teritoriul comunei este străbătut de traseul conductei de transport gaze sondă 

(Slăvuța, Slăvinești, Melinești, Goiești, Țandăra, Brădești).  
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CAPITOLUL III. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN COMUNA GOIEȘTI 

 

3.1. Cadrul natural 

 

3.1.1. Așezare geografică 

Comuna Goiești este situată în partea de nord a județului Dolj, la latitudine 

44,52° N și longitudine 23,78° E. 

Din punct de vedere geografic comuna este amplasată în Podișul Getic, 

Piemontul Bălăciței, la tranziția dintre Podișului Getic cu Câmpia Română.  

Comuna se învecinează cu următoarele localități 4 : la nord se află comuna 

Melinești (cu satul Negoiești), la nord-est comuna Murgași (cu satele Balota și Gaia), la 

sud-este comuna Șimnicu de Sus (cu satul Duțulești), la sud comuna Ișalnița, la vest și 

sud-vest comuna Almăj, la nord-vest comuna Brădești.  

Așezarea se află la drumul național DN6B care face legătura între Craiova și 

celelalte localități din județul Dolj, de o parte și alta a văii râului Amaradia, la 20 km nord 

față de municipiul Craiova. 

Distanța față de principalele orașe din jur este: Municipiul Craiova – 20 km, Filiași 

- 30 km. Localitatea componentă cea mai îndepărtată față de Craiova este satul 

Pometești, 26 km, iar localitatea cea mai apropiată este satul Mogoșești, la aproximativ 

18 km. Distanța între cel mai îndepărtat sat și reședința comunei (sat Goiești) este de 7 

km.  

 

3.1.2. Geomorfologie 

 Comuna este amplasată la contactul Podișului Getic cu Câmpia Română, în 

Piemontul Bălăciței. Relieful este deluros cu altitudine maximă de 250-325 m 

caracterizat printr-o alternanță de văi și câmpuri înguste.  

Zona de deal și de podiș este alcătuită din roci sedimentare, marne, argile, 

pietrișuri, nisipuri. Zona de câmpie a Olteniei este alcătuită predominant din pietrișuri, 

nisipuri și depozite loessoide, pe care s-au format soluri de tipul cernoziom. 

În partea de vest și est a teritoriului se întâlnește un relief deluros fragmentat de 

pâraie locale – afluenți ai Amaradiei.  

                                                           
4
 Monografia Comunei Goiești, 2006, Prof.Ilie Zamfir, Prof.Dumitru Zamfir, Prof.Traian Sovăilă 
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Partea centrală a zonei este ocupată de Valea Amaradiei cu lunca și terasele 

acesteia unde s-au dezvoltat cele 11 sate, în contact cu zona dealurilor de podiș (sat 

Gruița).  

Orizontul acvifer se interceptează la adâncimi de 16,0 – 18,0 m sub nivelul 

solului.  

Terenurile se încadrează în categoria a II-a, teren mijlociu. 

Unitățile morfologice ale văii, respectiv terasele și lunca consemnează 

reflexul tectonicii și neotectonicii, în desfăsurarea treptelor de terasă, dar mai ales în 

dimensionarea și funcționalitatea unor elemente morfografice și morfologice (podul și 

fruntea teraselor). 

Văile sunt principalele forme de relief care caracterizează zona comunei Goiești. 

Terenul deluros este străbătut de numeroase văi: Valea Lungă, Valea Tesluiului, 

Valea Corbului, Valea Balaurului, Valea Vladimirului, Valea Muierii, Valea boierească, 

Valea Mogoșești, Valea Bârcaciului, Valea Popesei, Valea Țandărei, Valea Ursoaiei, 

Valea Brebinii, Valea Adâncatei, Valea Pioreștiului, Valea Manoviței, Valea Gioroceanu.  

 Substratul este alcătuit din roci moi, tinere, în parte neconsolidate: argile 

roșcate, nisipuri, pietrișuri și depozite loessoide, dispuse în orizonturi relativ omogene și 

cu geodeclivitate slabă ori moderată. 

Lunca și terasa de luncă a Amaradiei și Tesluiului prezintă depozite 

aluvionare nisipoase și mâloase, pe care sunt amplasate localitățile periurbane: Goiești 

și Pielești. 

Din punct de vedere geologic comuna este situată în subunitatea sudică a 

Podișului Getic dintre râurile Jiu și Olt, cunoscută și sub denumirea de Dealurile 

Amaradiei.  
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Figura nr.5 - Harta geomorfologică generală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: www.primariacraiova.ro 
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3.1.3. Geologie 

Din punct de vedere geomorfologic, arealul bazinului Teslui se suprapune pe 

două mari unități geomorfologice: Piemontul Getic (în partea de nord spre amonte) și 

Câmpul înalt Leu-Rotunda.  

Întreg teritoriul comunei Goiești se încadrează în zona sudică a Podișului Getic 

numită Dealurile Amaradiei, care are aspect de platformă cu suprafețe largi văluite și 

fragmentate în culmi deluroase netede, aproape paralele, prelungite de la nord la sud, 

care scad în înălțime treptat pierzându-se în câmpia din sud5.  

Fragmentarea în zonă este determinată de apele curgătoare, râul Amaradia și 

afluenții săi.  

Conform P.U.G. Comuna Goieşti, jud. Dolj, proiect 8136/2009 întocmit de S.C. 

PROIECT S.A., terenul este reprezentat de vechi argile, nisipuri și pietrișuri de vârstă 

levantină, acoperite de depozite noi de acumulare de vârsta cuaternară. S-au interpretat 

următoarele: formaţiuni interceptate de vârstă pleistocen mediu / superior, alcătuite din 

strat vegetal pe primii 20 cm, umplutură stabilizată din prafuri nisipoase negricioase cu 

elemente de pietriş până la 0,6 – 0,8 m, prafuri nisipoase gălbui îndesare medie / 

compresibilitate medie / umede până la 1,3 – 1,5 m, nisipuri fine prăfoase cafenii gălbui 

îndesare medie / compresibilitate medie / umede sub 1,5 m. 

 

3.1.4. Hidrologia 

Comuna Goiești face parte din Bazinul hidrografic Jiu și este străbătută de la 

nord la sud de râul Amaradia pe o distanță de 6-7 km, râu care are un bazin hidrologic 

cu o suprafață de 826 km2 și 106 km lungime. Pe partea dreaptă a râului de la nord la 

sud sunt așezate satele: Pometești, Popeasa, Țandăra, Adâncata, Piorești, Malăiești, 

iar pe partea stângă satele Muereni, Vladimir, Goiești, Mogoșești, Fântâni. Tot 

aici,dincolo de drumul Muierii este satul Gruița (Cruci). Apele freatice sunt situate la o 

adâncime de 15-30 m.  

Apele de adâncime și cele freatice sunt cantonate în pachete groase de roci 

sedimentare ce alcătuiesc treptele de relief (interfluvii, terase, conuri de dejecție, lunci 

ale râurilor), în care apele subterane sunt lipsite de presiune hidrostatică. De aceea, 

pânzele de apă subterană au, în general, debite mici și constante.  

Comuna este inclusă și în Bazinul hidrografic al Tesluiului6, amplasat pe partea 

dreaptă a Oltului, la sud de bazinul Oltețului și înglobează terenuri aflate în partea de 

nord-est a județului Dolj și terenuri din partea de vest a județului Olt. Bazinul are o 

formă alungită, cu orientare nord-vest la sud-est, este străbătut prin zona centrală de 

râul Teslui. In bazinul hidrografic al Tesluiului sunt incluse teritoriile următoarelor 

                                                           
5
 P.U.G. al comunei Goiești, 2009, S.C. PROIECT S.A., pag.3 

6
 Sinteza cercetărilor din contractul de cercetare nr.118/27.07.2010, Universitatea din Craiova 
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comune: Goiești, Mischii, Șimnicu de Sus, Ghercești, Pielești, Robănești, Dragotești și 

Teslui.  

Rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Amaradia (afluent al Jiului), și 

afluenții săi direcți și indirecți care în general au caracter temporar, cu apă în special în 

timpul ploilor sau la topirea zăpezilor. Alături de acesta, comuna este traversată și de 

râurile Teslui și Brebina. 

Râul Amaradia7 afluent pe partea stânga a râului Jiu izvorăște din zona de contact a 

regiunii Subcarpatice cu Depresiunea Getică, pe care o străbate în întregime în partea 

ei centrală pe direcția nord-sud. Însumează o suprafață de aproximativ 826 km2, o 

altitudine medie de 241 m și o pantă medie a bazinului de 43 m/km. Valea este adâncă 

cu maluri evidente pe întreg cursul, cu pante relativ mici cuprinse între 11 ‰ la izvor și 

3,9 ‰ la vărsarea în Jiu, fapt ce explică meandrarea accentuată în cadrul unei lunci 

dezvoltate nediferențiat. 

Râul Teslui este afluent al râului Olt și traversează comuna Goiești prin satul Gruița.   

Râul Brebina8 este afluent al Motrului în amonte de satul Apa Neagră. Are o lungime de 

19 km, iar bazinul său hidrografic ocupă 77 km2. Râul traversează comuna Goiești prin 

satul Pometești.  

În comună nu sunt înregistrate lacuri  naturale și  bălți. 

Pe raza comunei au fost identificate 2 heleștee aflate în proprietate privată.  

 

Figura nr.6 - Bazinul hidrografic Jiu 

 
Sursa: http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ 

                                                           
7
 Planul de management al bazinului hidrografic Jiu, www.rowater.ro 

8
 Újvari, Iosif - Geografia apelor României, Ed. Științifică, București, 1972, pag.380 
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3.1.5. Clima 

Clima este temperat-continentală de câmpie cu ierni reci și veri calde și uscate, 

iar temperatura medie anuală este de 10,8o C. Temperatura medie a lunii celei mai reci 

(ianuarie) este de – 2o C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 21-

22oC. 

În intervalul 2010-2013 au fost înregistrate următoarele valori ale temperaturii 

pentru comuna Goiești: 

Tabel nr.3 – Valori ale temperaturii înregistrate în perioada 2010-2013 

o
C 

Indicator 2010 2011 2012 2013 

Temperatura medie anuală 11.2 11.0 12.2 11.9 

Temperatura maximă anuală 36.29 35.9 39.8 37.7 

Temperatura minimă anuală -19.010 -13.811 -22.612 -10.013 
Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 

 

Evoluția temperaturii în ultimii 4 ani este redată mai jos: 
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Temperatura aerului 

În regiunile deluroase și de podiș temperatura medie anuală variază în limitele de 

9,5 oC și 10,8oC.  Amplitudinea medie anuală (între ianuarie și iulie) prezintă variații 

mari, fără a depăși valoarea de 25oC. Cel mai cald an a fost înregistrat în 2000 fiind 

considerat unul dintre cei mai calzi ani la nivelul țării, continental și chiar al planetei 

(Marinică I.). În același an s-a înregistrat în regiunea noastră cel mai mare număr de 

zile tropicale cu temperaturi mai mari de 30oC: 46 zile, din totalul de 92 zile ale 

anotimpului de vară14. Cea mai caldă iarnă în regiunea noastră a fost în perioada 2000-

2011, iar cea mai timpurie instalare a iernii a fost la data de 04.11.1995.  

În ultimii 4 ani cel mai cald a fost în anul 2012 când temperatura aerului a 

înregistrat o valoare de 39.8 oC. 

Iarna cu cea mai lungă durată a stratului de zăpadă compact a fost iarna 1995-

1996.  

Datorită variațiilor neperiodice ale temperaturii aerului în cursul unui an se 

înregistrează mai multe categorii de nopți și zile, a căror frecvență și variație temporală 

și spațială prezintă o deosebită importanță științifică și practică.  

Astfel, la nivelul regiunii noastre au fost înregistrate următoarele variații:  

-Nopțile geroase (temperaturi minime ≤ - 10oC) sunt generate de advecțiile de 

aer rece, polar și arctic. Numărul lor crește odată cu altitudinea și variază de la un an la 

altul, dar în medie se produc într-o iarnă între 10-20 nopți; 

-Zilele de iarnă (temperaturi maxime ≤ 0,0o C) totalizează 20-25 în zonă (Craiova 

24,7 zile); 

- Zilele de îngheț (temperaturi minime ≤ 0,0o C)  se produc în zonă începând de 

la sfârșitul lunii Septembrie/ începutul lunii Octombrie și pot continua până la sfârșitul 

lunii Aprilie, înregistrând în medie 94,6 zile pe perioada multianuală de peste 108 ani; 

- Zilele de vară (temperaturi maxime ≥ 25,0oC ) se produc din Martie și până în 

Octombrie (la Craiova s-au înregistrat în medie 104,40 zile/an). Numărul lor scade 

anual în regiunile de podiș și dealuri; 

- Zilele tropicale (cu temperaturi maxime ≥ 30,0oC) se înregistrează din luna Mai 

până în Septembrie în număr de până la 50 de zile (Craiova 45 zile) în zonele de 

câmpie și până la 20-30 zile în celelalte zone; 

- Nopțile tropicale (temperatura minimă ≥ 20,0oC) se înregistrează numai în lunile 

de vară, mai rar în Mai și Septembrie.  

În unii ani excepționali, în lunile Iulie și August se pot înregistra canicule 

prelungite, caracterizate în totalitate de nopți și zile tropicale.  

Primul îngheț apare după 25 octombrie, iar ultimul în prima decadă a lunii Aprilie, 

rezultând un interval de peste 200 zile fără îngheț.  

Numărul zilelor de îngheț înregistrate în perioada 2010-2013 au fost: 2010 – 83 

zile, 2011- 106 zile, 2012 – 93 zile, 2013 – 89 zile.  

                                                           
14

 Râurile din Oltenia, Savin C., vol. 1 Dinamica scurgerii apei, Editura Sitech, Craiova 
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Tabel nr.4 – Număr zile de îngheț (T.min≤ 0,0o C) 

zile 

Indicator 2010 2011 2012 2013 

Nr.zile de îngheț (T.min≤ 0,0o C) 83 106 93 89 
Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 

 

Anul cu cel mai mare număr de zile de îngheț este 2011 (106 zile), iar cel mai 

mic număr de zile de îngheț, din perioada 2010-2013, s-a înregistrat în 2010 (83 zile).  

 

Figura nr.7 -  Evoluția numărului zilelor de îngheț în perioada 2010-2013 

 
 

Grosimea stratului de zăpadă în perioada 2010-2013 a înregistrat în luna 

februarie 2012 valori de 47 cm, comparativ cu aceeași lună din anii anteriori, când în 

2013 grosimea stratului era de 0 cm.  

Cel mai mare număr de ore de strălucire a soarelui s-au înregistrat în anul 2012 

de 326.6 ore.  

Tabel  nr.5 - Durata lunară de strălucire a soarelui (ore și zecimi) 

Luna 2010 2011 2012 2013 

I 73.5 76.3 142.2 81.8 

II 103.1 119.2 152.4 40.3 

III 193.6 188.2 252.5 117.3 

IV 201.0 204.0 223.8 226.8 

V 233.5 229.6 196.9 271.9 

VI 240.5 257.5 317.0 236.8 

VII 258.1 277.6 326.6 287.3 

VIII 285.4 304.6 316.6 265.2 

IX 197.9 266.6 251.4 229.4 

X 113.6 187.8 179.5 169.5 

XI 96.1 108.7 87.6 96.3 

XII 76.5 76.7 85.4 93.1 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 
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Temperatura solului 

Temperatura la suprafața solului este înregistrată la stația Tg.Jiu pentru zona 

deluroasă și de podiș.  

Temperatura medie anuală la suprafața solului este de 12,2oC. Temperatura 

minimă absolută înregistrată pe sol în ultimii 40-50 ani este de până la - 33,5oC, în timp 

ce valorile maxime absolute pe solul terenurilor agricole au fost cuprinse în limitele 

termice de 67oC. 

Precipitațiile anuale sunt de cca 550 ml/an. Valorile înregistrate la stația 

meteorologică Craiova în intervalul 2010-2013 au fost:  

 

Tabel nr.6 – Cantitatea de precipitații anuală 

l/mp 

Indicator 2010 2011 2012 2013 

Total anual de precipitații 826.9 489.9 533.3 652.6 

Total precipitații (maxima zilnică) 53.8 41.1 51.1 40.2 

Total precipitații (maxima lunară) 132.5 141.4 110.4 124.2 
Sursa: Centrul Meteorologic Regional Oltenia 

 

 

Radioactivitatea factorilor de mediu  

Radioactivitatea factorilor de mediu este determinată în stația Craiova, de către 

SSRM Craiova, fiind aplicabilă și localităților învecinate, inclusiv comuna Goiești. În luna 

octombrie 2014, valorile înregistrate se încadrează în limitele de variaţie ale fondului 

natural.   

Figura nr.8 - Variația radioactivității beta globală a aerosolilor 

 – măsurători imediate 

 
Sursa: Raport privind evoluția radioactivității factorilor de mediu în Craiova, 

 în luna octombrie 2014 
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Figura nr.9 - Variația debitului echivalentului de doză gamma 

 
Sursa: Raport privind evoluția radioactivității factorilor de mediu în Craiova 

 în luna octombrie 2014 

 

 

Figura nr.10 – Variația radioactivității radonului și toronului 

 

 
 

Sursa: Raport privind evoluția radioactivității factorilor de mediu în Craiova, 

în luna octombrie 2014 
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Figura nr.11 – Varianția radioactivității beta globale a depunerilor  

atmosferice și a precipitațiilor 

 

 

 

Sursa: Raport privind evoluția radioactivității factorilor de mediu în Craiova, 

 în luna octombrie 2014 

 

 

Umezeala relativă a aerului  

Valorile medii anuale ale umezelii relative scad de a nord la sud, de la 86% 

înregistrate pe culmile Retezatului15, la 76% la limita de sud a Piemontului Getic și apoi 

la 74% în zona de podiș și câmpie a Olteniei. Bazinele de apă și suprafețele acoperite 

masiv cu vegetație (în special pădurile) constituite principalele surse de evaporație și 

evapotranspirație, care asigură un grad ridicat de umezeală în atmosfera joasă.  

Pentru comuna Goiești au fost înregistrate următoarele valori medii anuale ale 

umezelii relative a aerului: 2010 – 78%, 2011 – 72%, 2012 – 69% și 2013 – 75%.  

Vânturile aduc mase de aer cald din sud-vest și mase de aer rece din est. Vântul 

dominant are direcția E/N.E – V/N.V. 

Viteza medie a vântului pe direcția N.E. înregistrată în perioada 2010-2013 a fost 

de: 2010 – 2.6 m/s, 2011 – 2.3 m/s, 2012 – 2.2 m/s, 2013 – 2.9 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Râurile din Oltenia, Savin C., vol. 1 Dinamica scurgerii apei, Editura Sitech, Craiova 
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Figura nr.12 - Variația vitezei medii a vântului pe direcția N.E. 2010-2013 

 

 
 

Din punct de vedere topoclimatic în zonă predomină topoclimatul de dealuri 

joase și topoclimatul de terase și câmpie înaltă (figura nr.13).  

Topoclimatul de terase şi câmpii înalte are o extindere mare în sudul județului şi 

este favorabil culturilor agricole. La rândul său, este alcătuit dintr-un mozaic de 

microclimate ce se suprapun peste areale cu diferite expoziţii şi înclinări, cu 

favorabilitate pentru un anumit mod de utilizare a terenului (culturi anuale, culturi 

perene, viticultură). 

Topoclimatul de dealuri joase predomină în jumătatea nordică a județului şi se 

suprapune peste un mod mixt de utilizare a terenului (culturi agricole, păşuni, păduri 

etc.). 
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Figura nr.13 - Topoclimatul regiunii 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sursa: www.primariacraiova.ro 
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3.1.6. Vegetația 

Vegetația comunei Goiești este formată în principal din păduri izolate de cer 

(Quercus cerris) și gârniță (Quercus frainetto), în vestul comunei, pajiști stepizate (cu 

ierburi). 

Quercus cerris, denumit popular cer, este un arbore deciduu, 30 - 35 m înălțime. 

Tulpina este dreaptă, cilindrică; trunchiul poate ajunge până la 1.5 m diametru; scoarța 

gri, netedă în primii ani, brăzdată longitudinal, printre care se vede zona de creștere 

cărămizie. Coroana este îngustă și rară, lujeri mai mult sau mai puțin pubescenți; 

muguri înconjurați de stipele lineare, subulate, tomentoase și persistente, 1-2 cm 

lungime. Frunzele sunt oblong-obovate, baza subcordată sau rotundă, 4-7 perechi de 

lobi, subglabre pe fața superioară, pubescente sau subglabre pe fața inferioară; pețiol 

8-15 mm. Florile mascule sunt reunite în amenti cilindrici, penduli, 5-8 cm lungime; 

florile femele sunt reunite în spice de 1-5 flori. Arbustul înflorește în aprilie-mai. Fructul 

pseudoachena (ghinda), este scurt pedunculată, truncată, vârf mucronat, culoare brun-

roșietică, ajunge la maturitate în al doilea an; ghinda este protejată de un involucru 

lemnos (cupa) până la jumătate, cu solzi lungi liberi de 1 cm lungime, bruni, tomentoși.  

Rata de creștere este repede, fiind rezistent la secetă și mai puțin rezistent la 

gerurile puternice. Preferă solurile grele, compacte, brun-roșcate, luto-argiloase până la 

argiloase. Arbustul este o specie originară din sud-estul Europei, crește în asociație cu 

Quercus frainetto. 

Quercus frainetto16, denumit popular și gârniță, este, la origine mediteranean, cu 

frunzele mari, subsesile, pe dos pufoase. Este răspândit mai mult în sudul şi în părţile 

mai calde ale ţării. Are rămurele anuale păroase. Ghindele cu solzii cupei alipiți au 

maturaţie anuală.  

În subarboret apare frecvent lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), păducelul 

(Crataegus monogyna), dârmozul (Viburnum lantana), cornul (Cornus mas), sângerul 

(Cornus sanguinea), porumbarul (Prunus spinosa), măceșul (Rosa canina). În stratul 

ierbos se găsesc spânzul (Helleborus odorus) și untul pământului (Tamus communis), 

iar în partea superioară a versantului, câteva grupuri de liliac (Syringa vulgaris) în 

amestec cu carpinița (Carpinus orientalis) și mojdrean (Fraxinus ornus). 

Zăvoaiele de luncă sau șleaurile de luncă sunt alcătuite dominant din specii de 

salcie albă (Salix alba), răchită (Salix fragilis), plop alb (Populus alba), plop negru 

(Populus nigra) alături de care apar frecvent aninișurile alcătuite din alunul negru 

(Alunus glutinosa) și mai izolat, salcâmul. Ca subarbuști se asociază păducelul 

(Crategus monogyna), lemnul câinelui (Ligustrum vulgare). Aria de răspândire cuprinde 

luncile Jiului, Amaradiei, a unor pâraie mai mici sau canale, pe soluri aluviale cu 

umiditate mare. 

                                                           
16

 Pădurile României, Studiu monografic, C.Chiriță, N.Doniță, D.Ivănescu, I.Lupe, I.Milescu, V.Stănescu, 

I.Vlad, Editura Academiei Republicii  Socialiste România, București, 1981 
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Asociațiile ierboase s-au dezvoltat pe suprafețele poienite din pădurile de cer și 

gârniță, pe fruntea teraselor și văilor. Frecvent apar grupări de păiușuri formate din 

Festuca sulcata, Festuca valesiaca, Andropogon ischaemum. 

Terenurile nefavorabile pentru culturi (pe versanții văilor care fragmentează 

podurile teraselor) sunt acoperite de asociații secundare de Cynodon dactylon, 

Poabulbosa, Bromus tectorum, Andropogon ischaemum, Chrysopogon gryllus etc. 

Vegetația ierbacee de pe nisipurile necultivate vegetează primăvara, ceapa ciorii 

(Gagea pratensis), rocoina (Stellaria media), holera (Xanthium spinosum), Centaurea 

arenaria. 

Pe malul râurilor și lacurilor ca și în spațiile umede din luncă vegetează grupări 

hidrofile și higrofile. 

 

Flora medicinală 

În comună se întâlnesc plante medicinale folosite în terapeutica umană precum: 

mușețelul (Chamomilla recutita), gălbenele (Calendula Officinalis), busuioc (Ocimum 

basilicum), brusture (Arctium lappa), cimbru (Satureja hortensis), cireș (Prunus avium), 

coada calului (Equisetum arvense L), coada șoricelului (Achillea millefolium), dovleac 

(Cucurbita maxima), dud (Morus nigra/alba), izmă (Mentha longifolia), iarbă mare (Inula 

helenium), mac (Papaver rhoeas), măceș (Rosa canina), păpădie (Taraxacum 

officinale), pelin (Artemisia absinthium), pir (Agropyron), porumbar (Prunus spinosa), 

rostopască (Chelidonium majus L), salcie (Salix), sunătoare (Hypericum perforatum), 

troscot (Polygonum aviculare), urzică moartă (Lamium album), volbură (Convolvulus 

arvensis). 

Specii de ciuperci din floră spontană semnalizate în pădurile din comună: hribi 

(Boletus edulis), ghebe (Cantharellus cibarius), gălbiori (Cantharellus cibarius). 

 

Specii din flora sălbatică de importanţă internaţională, conform Directivei 

Habitate 92/43/CEE şi Directivei Păsări 79/403/CEE, semnalate în comuna Goiești 

sunt: 

- cod: 1866 Galanthus nivalis (ghiocelul) 

 

Specii din flora sălbatică de importanţă naţională, semnalate în comuna 

Goiești: 

- Caledula oficinalis (gălbenele) 

- Narcisus stelatus (narcisa) 

 

Arbori, arbuşti şi subarbuşti identificaţi/semnalați în comuna Goiești: 

Cer - Querqus cerris 

Cireş - Cerasus avium 

Dud negru - Morus nigra 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Chelidonium


 
38 

Gârniţă - Querqus frainetto 

Ghimpe – Ruscus aculeatus 

Iasomie - Jasminum officinale 

Lemn câinesc - Ligustrum vulgare 

Măceş - Rosa canina  

Măr pădureţ - Malus silvestris 

Nuc - Junglas regia 

Păr pădureţ - Pyrus pyrastes 

Pin - Pinus sylvestris 

Plop alb - Populus alba 

Plop negru - Populus nigra 

Porumbar - Prunus spinosa 

Răchită - Salix viminalis 

Salcie - Salix alba 

Salcâm - Robinia pseudacacia  

Scoruş de deal - Sorbus domestica 

Soc - Sambucus nigra 

Tei cu frunză mare - Tilia platyphillos 

Viţa sălbatică - Vitis sylvestris 

Zălog, Răchită puturoasă, Salcie sălbatică - Salix cinerea 

 

 

Silvicultura 

Suprafața cu păduri din aria comunei Goiești este administrată de Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Amaradia aflat în subordinea 

Direcției Silvice Dolj. Ocolul Silvic Amaradia administrează o suprafață de 7301 ha 

situate în forma de relief de deal.  

Situația fondului forestier din comuna Goiești  se prezintă astfel (2009): 

- hectare păduri aflate în proprietate privată =161 ha; 

- hectare păduri aflate în proprietatea statului=804 ha; 

- metri cubi de masă lemnoasă tăiată în ultimii trei ani = 12600 mc 

 

La nivelul anului 2014 suprafața totală a fondului forestier este de 959 ha, din 

care 143 ha pădure sunt aflate în proprietate privată și 814 ha pădure în proprietate 

statului.  
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3.1.7. Fauna 

În pădurile din comună trăiesc: lupul (Lupus canis), căprioara (Capreolus 

Capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), șoarecele de câmp (Microtus arvalis), porcul 

mistreț (Sus scrofa), iepurele de câmp (Lepus europaeus), veverița (Sciurus vulgaris), 

șopârla de câmp (Lacerta agilis), cârtița (Talpa europea), liliacul comun (Myotis myotis), 

popândăul (Citellus citellus), șoarecele de pădure (Arodemus sylvaticus), melci (Helix 

pomatia), fazan (Phaseanus colchicus), dihor (Putorius eversmanni), arici (Erinaceus 

europaeus). 

Pe raza localității au fost semnalate și speciile: șoarecele de casă (Mus 

musculus), șobolanul de casă (Rattus rattus), șopârla de câmp (Lacerta agilis), șarpele 

de casă (Natrix  natrix), șarpele de apă (Natrix  tessellata), gușterul (Lacerta viridis). 

Dintre păsările care populează zonele din comună amintim: rândunica (Hirundo 

rustica), vrabia de casă (Passer domesticus), cucuveaua (Athene noctua), guguștiucul 

(Streptopelia decaoctus), bufnița (Bubo bubo), ciocănitoarea (Dendrocopus major), 

barza albă (Ciconia ciconia), graur (Turuns vsulgaris ), cioara de semănătură (Corvus  

frugilegus ), coțofana (Pica  pica), gaița (Garrulus glandaruis), vrabia de câmp (Passer 

montanus), cinteză (Fringila coelebs), privighetoare (Luscinia  megarhynchos brehm), 

potârniche (Perdix perdix). 

În apa râului Amaradia nu au fost semnalate specii de pești, doar specii de 

broaște (Bombina). 

 

Păsări din Anexa 1 a Directivei Păsări 79/409/CEE semnalate în comuna 

Goiești: 

- cod: A215-Bubo bubo (bufnița) 

- cod: A031-Ciconia ciconia (barza albă) 

 

Păsările, conform anexelor Ordonanţei 57/2007, modificată prin O.U.G. 

154/2008, Legea nr.49/2011, care au fost semnalate pe teritoriul comunei Goiești 

sunt: 

Ciconia ciconia l  - Barza albă 

Vanelus vanellus l. - Nagâţ 

Perdix perdix l. - Potârniche 

Coturnix coturnix l. - Prepeliţa 

Phaseanus colchicus  l. - Fazan 

Columba  palumbus  l. - Porumbel gulerat 

Columba  oenas l. - Porumbel de scorbură 

Streptopelia   decaoeto friv  - Guguştiuc 

Streptopelia  turtur   l. -  Turturică 
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Accipiter gentilis l. - Uliu porumbar 

Atene noctua scop. - Cucuvea 

Tyto alba guttata  - Strigă   

Cuculus canorus  l. - Cuc 

Dendrocopos major  l. - Ciocănitoarea pestriţă mare  

Dendrocopos syriacus ehre.- Ciocănitoarea pestriţă de grădină 

Lusciniola melanogopon tem. - Privighetoare de baltă   

Phylloscopus collybita vieil - Pitulice mică 

Luscinia  megarhynchos brehm.- Privighetoare 

Hirundo  rustica  l. - Rândunica 

Passer domesticus l. - Vrabie de casă  

Passer montanus   l. - Vrabie de câmp 

Alauda arvensis  l. - Ciocârlie de câmp 

Garrulus glandaruis  l. – Gaiţa 

Pica  pica l. – Coţofana 

Corvus  frugilegus  l. - Cioară de semănătură 

Turuns vsulgaris  l. – Graur 

Specii de mamifere de importanţă internaţională, conform Directivei 

Habitate 92/43/CEE şi Directivei Păsări 79/403/CEE semnalate în comuna Goiești: 

 -cod:1352-Canis lupus (lupus) 

 -cod:2644-Capreolus capreolus (căprioara) 

 -cod:1324-Myotis myotis (liliacul comun) 

  

Mamifere de interes naţional, conform anexelor Ordonanţei nr. 57/2007, 

modificată prin O.U.G. nr. 154/2008, Legea nr.49/2011 semnalate în comuna 

Goiești :                          

 

Ordinul  insectivorelor   

 

Familia  TALPIDELOR - CÂRTIŢELOR 

Cârtiţa - Talpa europea 

 

Familia  ERINACEIDELOR  - ARICILOR 

Ariciul -  Erinaceus europaeus  

 

Ordinul   chiropterelor -  liliecilor 

 

Familia  VESPERTILIONIDAE 

Liliacul comun - Myotis myotis 
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Ordinul carnivorelor  -  fissipedia 

 

Familia  LUPILOR, CÂINILOR  -  CANIDELOR  

Lupul - Canis lupus 

Vulpea roşie - Vulpes vulpes crucigera  

Vulpea negricioasă - Vulpes melanogaster 

 

Familia JDERILOR - MUSTELIDELOR 

Dihorul pătat - Vormela peregusna 

Jderul de copac - Martes martes 

Nevăstuica - Mustela nivalis 

 

Ordinul  copitatelor - artiodactyla 

 

Familia MISTREȚILOR - SUIDELOR  

Mistreţul - Sus scrofa 

 

Familia CERBILOR - CERVIDELOR 

Căpriorul - Capreolus capreolus 

 

Ordinul rozătoarelor 

Familia IEPURILOR  LOPORIDELOR 

Iepurele - Lepus europaeus 

Iepurele de câmp - Lepus campensis 

Iepurele de vizuină - Oryctolagus cuniculus 

 

Familia VEVERIŢELOR ȘI A POPÂNDĂILOR 

Veveriţa - Sciurus vulgaris 

Veveriţa roşiatică - Sciurus vulgaris fuscoater 

Veveriţa cafenie întunecată - Sciurus vulgaris carpathieus 

Popândăul - Citellus citellus 

 

Familia ȘOARECILOR  MURIDELOR 

Şoarecele de grădină - Mus musculus spicilegus 

Guzganul - Rattus norvegicus 

Şobolanul de casă - Rattus rattus 

Şoarecele de casă - Mus musculus 

Şoarecele de pădure - Arodemus sylvaticus 
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Familia ŞOARECILOR SCURMĂTORI - MICRTIDELOR 

Şoareci de câmp - Microtus arvalis  

Şoarecele de câmp - Microtus angularis 

 

Familia TINCILOR PĂMÂNTULUI  SPALACIDELOR 

Popândăul - Citellus citellus 

 

Familia HIRCIOGILOR  CRICITIDELOR  

Hârciogul - Cricetus cricetus 

 

Specii de Amfibieni de interes internaţional conform Directivei Habitate 

92/43/CEE şi Directivei Păsări 79/403/CEE semnalate în comuna Goiești: 

- cod:1188-Bombina bombina  

 

Specii de Amfibieni de interes naţional, conform anexelor Ordonanţa nr. 

57/2007, modificată prin O.U.G. nr. 154/2008, Legea nr. 49/2011, semnalate în 

comuna Goiești:                                                                                              

 

Ordinul  anurelor 

Familia RANIDELOR 

Rana ridibunda - broasca de baltă 

Rana esculenta - broasca verde 

Rana dalmatina - broasca de pădure 

 

Familia HYLIDELOR - BROTĂCEILOR 

Hyla arborea - brotăcelul 

 

Familia PELOBATIDELOR - BROAŞTELOR GHEBOASE 

Pelobates fuscus - broasca de câmp 

Pelobates syriacus - broasca de pământ 

 

Familia DISCOGLOSSIDELOR - BUHAII DE BALTĂ 

Bombina bombina – broasca râioasă 

 

Specii de Reptile de interes internaţional conform Directivei Habitate 

92/43/CEE şi Directivei Păsări 79/403/CEE , semnalate în comuna Goiești:  

- cod:1263-Lacerta viridis (Gușter) 

- cod:2469-Natrix natrix (Șarpele de casă) 

- cod:1292-Natrix tessellata (Șarpele de apă) 
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Specii de Reptile de interes naţional, conform anexelor Ordonanţa nr. 

57/2007, modificată prin O.U.G. nr.154/2008, Legea nr.49/2011, semnalate în 

comuna Goiești: 

 

Ordinul squamatelor - şerpii şi şopârlele 

 

Familia LACERTIDELOR  -  şopârlelor 

Guşterul - Lacerta viridis 

Şopârla de câmp - Lacerta agilis 

 

Familia COLUBRIDELOR  - şerpii 

Şarpele de casă - Natrix  natrix 

Şarpele de apă - Natrix  tessellata 

 

 

 

3.1.8. Resursele de sol și subsol 

Tipurile de sol predominante în zonă, conform Sistemului Român de Taxonomie 

a Solurilor (la nivel de clasă şi tip de sol), sunt solurile brune, regosolurile, aluviuni și 

soluri aluviale frecvent gleizate.  

 

CLASA PROTISOLURI 

Protisolurile apar în cadrul unor suprafeţe discontinui, pot ocupa suprafeţe mari 

sau reduse în regiunile cu relief puternic fragmentat, pe versanţi sau culmi, în aria de 

răspândire a nisipurilor şi în luncile râurilor. În această clasă sunt incluse solurile tinere, 

aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare. Din clasa protisoluri, pe teritoriul comunei 

Goiești se identifică aluviosolurile.  

Aceste soluri ocupă cele mai întinse suprafețe în lunca Jiului, precum și în lungul 

altor cursuri de apă ce brăzdează teritoriul. 

Aceste soluri au textură diversă, ce variază de la nisipolutoasă la argiloasă, dar 

predomină cele cu textură lutoasă – lutoargiloasă. Textura lor variază atât pe profil, cât 

și de la un subtip la altul. Ele au, în general, conținut redus de humus și substanțe 

nutritive. Datorită aluvionărilor repetate, aceste soluri nu sunt debazificate, multe dintre 

ele prezentând la suprafață carbonați de calciu, astfel că reacția lor este, în general, 

neutră sau slab alcalină. 

La nivel de subtip au fost deosebite un număr de 6 subdiviziuni: aluviosoluri 

calcarice, aluviosoluri entice-calcarice, aluviosoluri gleice (separate la nivel de varietate 

în două unități, unele cu gleizare moderată și altele cu gleizare puternică), aluviosoluri 

molice-gleice, aluviosoluri coluvice și aluviosoluri sodice-gleice. 
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CLASA LUVISOLURI 

Preluvosolurile 

Preluvosolurile sunt cele mai răspândite soluri din regiune, ocupând areale 

importante atât în regiunea piemontană cât și în cea de câmpie. 

Preluvosolurile tipice (US. 12) sunt întâlnite pe terasa joasă a Jiului, prezentă pe 

teritoriul localităților Isalnița și Almăj, precum și pe teritoriul comunei Goiești. Aceste 

soluri au textură lutoasă și prezintă caracter slab luvic. Ele sunt soluri moderat 

debazificate, astfel că reacția este slab-moderat acidă. 

Preluvosolurile stagnice sunt întâlnite pe unele din suprafețele plane – slab 

înclinate ale Piemontului Bălăciței și Piemontului Oltețului. Le găsim distribuite pe 

suprafețe relativ restrânse pe teritoriile comunelor Breasta, Coțofeni, Goiești, Ghercești 

și Robănești. Aceste soluri sunt formate pe depozite argiloase, astfel că acumularea de 

argilă în orizontul Bt determină o înrăutățire a însușirilor hidrofizice și apariția în 

perioadele umede ale anului a excesului de umiditate provenit din precipitațiile 

atmosferice. Preluvosolurile stagnice sunt slab-moderat debazificate, au conținut redus 

de humus și reacție slab-moderat acidă. 

 

Luvosolurile 

Luvosolurile sunt răspândite pe un relief ce prezintă altitudini mai mari, 

comparativ cu cele ale preluvosolurilor. Formele de relief sunt reprezentate prin câmpii 

netede, terase,versanţi slab înclinaţi, piemonturi, podişuri şi dealuri, de obicei areale 

predominant orizontale sau slab–moderat înclinate, fiind constituite din luturi, nisipuri, 

argile, depozite loessoide, conglomerate, gresii, roci magmatice şi metamorfice 

(Grigoraş et all., 2006, p.231). 

Luvosolurile, sunt soluri moderat sau puternic diferenţiate textural, ceea ce 

determină însușiri aerohidrice nefavorabile pe profil. Din toamnă până în primăvară se 

constată o încărcare a solului cu apă, ce percolează în adâncime, depăşind baza 

profilului de sol. 

Luvosolurile au un humus de calitate inferioară, în cantitate de 2-10% în orizontul 

Ao și sub 1% în orizontul E. Ele sunt mai puternic debazificate decât preluvosolurile, 

astfel că au o reacție moderat sau chiar puternic acidă (pH=4,5-5,8). 

Luvosolurile stagnice (US. 21) apar în partea nordică a teritoriului județului Dolj 

pe unele din podurile de piemont. 

Ele sunt întâlnite în aria comunelor Breasta, Coțofenii din Față, Șimnicu de Sus 

și Goiești. Formate pe depozite argiloase, la fel ca cele roșcate-stagnice, aceste soluri 

prezintă un exces moderat de umiditate stagnantă. 
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CLASA PELISOLURI 

Vertosolurile 

Vertosolurile sunt răspândite doar în regiunea piemontană, ocupând suprafețe 

mai importante în Piemontul Oltețului, de o parte și alta a râului Teslui și un mic areal în 

Piemontul Bălăciței.  

Vertosolurile sunt soluri formate pe materiale parentale cu textură fină (depozite 

argiloase de origine lacustră sau fluvio-lacustră), care, din punct de vedere mineralogic, 

sunt constituite din minerale argiloase, mai ales smectice. Aceste soluri se întâlnesc în 

regiunea de câmpie, podiş şi deal, pe un relief plan sau slab înclinat. 

În perioadele secetoase, primii centimetri de la suprafaţa solului se fărâmiţează 

foarte ușor la presare în agregate colţuroase. În perioadele umede, apa pătrunde prin 

crăpături, umezind solul. Prin umezire agregatele solului gonflează, fisurile sunt 

astupate şi apa nu mai pătrunde în sol, umezind numai suprafaţa solului sau 

scurgându-se la suprafaţă. 

Procesele de vertisolaj determină distribuirea humusului pe o grosime mare a 

profilului de sol, constatându-se că ele au un conținut redus de humus în orizontul A (2-

3%), acesta scăzând la valori de 1-2 % către 100 cm adâncime. Vertosolurile au 

capacitatea de schimb cationic mare (40-60 me/100 g sol), reacția este neutră – slab 

acidă, iar gradul de saturație în baze coboară uneori până la 70-80 %. 

Vertosolurile tipice (US. 22) apar într-un areal pe teritoriul comunei Bucovăț și 

mai multe areale pe teritoriile comunelor Goiești, Mischii, Ghercești, Pielești și 

Robănești. 

Vertosolurile tipice, erodate slab până la puternic (US. 23) se găsesc distribuite 

pe versanții văilor ce brăzdează teritoriul, fiind prezente în zona comunelor Goiești, 

Mischii, Ghercești, Pielești și Robănești. 

Vertosolurile stagnice (US. 24) se întâlnesc pe suprafețe orizontale cu drenaj 

superficial foarte slab. Acest aspect determină apariția sezonieră a excesului moderat 

de umiditate stagnantă. Ele sunt întâlnite în două areale situate pe teritoriile comunelor 

Goiești și Mischii. 

 

CLASA HIDRISOLURI 

Gleiosolurile 

Gleiosolurile sunt puțin răspândite în teritoriul zonei Craiova și localităților 

periurbane, ele ocupând câteva areale depresionare, ce determină prezența stratului 

acvifer freatic la foarte mică adâncime, frecvent între 0 și 50 cm. În cadrul acestui tip au 

fost separate două unități de sol. 

Gleiosolurile aluvice ocupă câteva din foste albii minore, așa numitele belciuge, 

ale Jiului și Amaradiei. Prezența stratului acvifer freatic la foarte mică adâncime 
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determină gleizarea excesivă a solului, uneori chiar de la suprafață, solul fiind 

înmlăștinit. Textura lor este lutoargiloasă. 

Aceste soluri sunt răspândite în lunca Jiului, în sectorul de confluență cu râul 

Amaradia și în aval de municipiul Craiova. 

Gleiosolurile psamice sunt formate pe un relief depresionar, alcătuit din materiale 

nisipoase, situate în zona de contact a luncii Jiului cu terasa inferioară. Datorită unui 

aflux de apă dinspre terasă, nivelul apei freatice se menține la mică adâncime, astfel că 

solul este intens gleizat. 

 

Resursele naturale 

Terenurile arabile sunt valorificate prin diverse culturi agricole. Suprafața arabilă 

cultivată în comuna Goiești este de 5638 ha. Principalele culturi agricole sunt: grâu 

comun de toamnă, porumb, floarea soarelui, orz, ovâz.  

 

Resursele subsolului 

Albia, dar și terasele Jiului și Amaradiei, cantonează depozite importante de pietrișuri și 

nisipuri ce pot fi valorificate în industria materialelor de construcții. 

 

 

3.2. Populația 

 

Fenomenele demografice (natalitatea, mortalitatea, migrația) au un important 

impact asupra dezvoltării unei comunitați, în special asupra comunitaților rurale, care 

pot conduce la depopularea totală a unui sat. Este cazul satului Gruița care are 

înregistrat un sigur locuitor.  

Din punct de vedere statistic aceste fenomene se analizează raportându-ne la 

umătoarele categorii de indicatori: 

- numărul și creșterea populației; 

- distribuția populației pe categorii de vârstă și pe sexe; 

- natalitatea și mortalitatea; 

- migrația. 

 

Evoluția numărului de locuitori în intervalul 2010-2013 

În anul 2011 a fost efectuat ultimul recensământ al populației comunei Goiești, 

rezultând o populație de 3113 locuitori, în scădere față de anul 2002 când numărul 

locuitorilor era de 3221 persoane și anul 2008 (3390 locuitori). 

 Conform datelor statistice oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, se 

poate observa că populația totală stabilă  la data de 1 iulie a comunei Goiești este 

constantă, fiind înregistrate atât ușoare creșteri (2012 față de 2011) cât și ușoare 

scăderi (2013 față de 2012).  
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Figura nr.14 - Evoluția numărului de locuitori în intervalul 2010-2013 

 
 

Analiza pe sexe a populației arată că în anul 2013 circa 48,87% din total erau 

bărbați și 51,13 % erau femei. Ca tendință se observă că populația de sex masculin 

este în creștere comparativ cu anul 2010 (48,49% bărbați). 

 

Piramida populației pe categorii de vârste relevă faptul că populația tânără (15-

19 ani) reprezenta 6,20 % din totalul populației la nivelul anului 2013, comparativ cu 

6,04% în anul 2010, observându-se o creștere. Categoriile de vârstă 30-34 ani, 35-39 

ani, 55-59 ani, sunt în scădere la nivelul anului 2013 comparativ cu anul 2010.  

 Se remarcă o ușoară creștere a categoriei de vârstă 80-84 ani, de la 95 

persoane (2010) la 117 persoane (2013).  

 

Figura nr.15 - Evoluția populației pe categorii de vârste 2010/2013 
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Populația stabilă la 1 iulie a înregistrat cea mai mare creștere în anul 1991 când 

numărul locuitorilor era de 3713, iar cel mai mic număr a fost în anul 2011 – 3066 

locuitori. În perioada 1990-2013 populația stabilă a comunei Goiești a înregistrat un 

trend descendent.  

 

Figura nr.16 -  Evoluția populației stabile la 1 iulie în comuna Goiești 1990-2013 

 

 
 

 

 

Populația după categoriile etnice 

În ceea ce privește categoriile etnice în comuna Goiești populația este formată în 

procent de 97,46 % din români. În comună trăiesc și alte naționalități, dar în proporție 

mică 3,54% persoane de etnie romă.  

 

Tabel nr.7 - Populația după naționalitate la recensământul din anul 2011 

 

Comuna Populația stabilă 
Total 

Etnia 

Români Romi 

GOIEȘTI 3113 3034 20 
Sursa: www.recensamantromania.ro 
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Repartiția populației după religie 

În baza rezultatelor recensământului din octombrie 2011 în comuna Goiești, din 

totalul de 3113 locuitori un procent de 96,76% sunt de religie Ortodoxă, 12,21% sunt de 

religie Adventistă de ziua a șaptea, pentru 19,27% informația nu este disponibilă, iar 

pentru 0,09% (mai puțin de 3 persoane) – Martorii lui Iehova și Creștină după 

evanghelie.  

 

Tabel nr.8 -Populația după religie la recensământul din anul 2011 

Comuna Populația 
stabilă 
Total 

Religia 

Ortodoxă Adventistă 
de Ziua a 
Șaptea 

Martorii lui 
Iehova 

Creștină 
după 
Evanghelie 

Informație 
indisponibilă 

GOIEȘTI 3113 3012 38 * * 60 
* -Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3) 

Sursa: www. recensamantromania.ro 

 

Mișcarea naturală a populației 

Principalii indicatori analizați la nivelul comunei Goiești pentru intervalul 2010-2013 

sunt: număr născuți vii, număr persoane decedate, număr căsătorii, număr divorțuri.  

 

Tabel nr.9 - Principalii indicatori demografici la nivelul comunei Goiești 

 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 

Născuți vii 28 17 24 21 

Decedați-total 59 52 58 56 

Căsătorii 12 10 14 10 

Divorțuri 1 - - - 
Sursa: www.insse.ro, Tempo Online 

 

Se remarcă o creștere a mortalității, comparativ cu natalitatea pentru întreg 

intervalul 2010-2013, de cca 37,50%, ceea ce conduce la constatarea procesului de 

îmbătrânire demografică. Nupțialitatea înregistrează o scădere față de anul 2010 și 

2012 când s-a înregistrat un total de 12, respectiv 14 căsătorii. Divorțialitatea 

înregistrează o scădere față de anul 2010, până în anul 2013 nu s-au înregistrat 

divorțuri în comună.  

Rata natalității la nivelul anualui 2013 este de 6,7%, iar rata mortalității este de 

17,99%.  

 

 

 

 

 

http://www.insse.ro/
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Figura nr.17 - Evoluția principalilor indicatori demografici la nivelul Comunei Goiești  

pentru anii 2010-2013 

 

 
 

 

Mișcarea migratorie a populației  

Mobilitatea teritorială a comunei Goiești este constantă, nefiind înregistrate 

mișcări migratorii semnificative.  

În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 15 stabiliri de reședință în comună, 

în ușoară creștere față de anii anteriori, însă se observă o creștere a numărului de 

persoane care au plecat din localitate, 19 persoane în 2013.  

 

Tabel nr.10 - Situația statistică privind stabilirile de reședință în comuna Goiești 

 

Județ Localitate Ani 

2010 2011 2012 2013 

DOLJ 72677 
GOIEȘTI 

10 6 13 15 

Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 

 

Numărul plecărilor cu reședința din comuna Goiești este în scădere în 2013 (19 

persoane) față de anii anteriori (2010-2012).  
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Tabel nr.11 - Situația statistică privind plecările cu reședința în comuna Goiești 

 

Județ Localitate Ani 

2010 2011 2012 2013 

DOLJ 72677 
GOIEȘTI 

26 22 20 19 

Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 

 

În ceea ce privește migrația după domiciliu se observă o creștere a numărului de 

persoane care și-au stabilit domiciliul în comuna Goiești, în perioada 2006-2009, față de 

numărul persoanelor care au plecat din comună.  

 

Tabel nr.12 - Situația statistică privind stabilirile/plecările cu domiciliul  

(inclusiv migrația externă) 

Indicator Localitate Ani 

2006 2007 2008 2009 

Stabiliri cu 
domiciliul 

72677 
GOIEȘTI 

65 113 92 74 

Plecări cu 
domiciliul 

47 33 48 54 

 
Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 

 

La nivelul comunei nu au fost înregistrați emigranți sau imigranți. 

 

 

Populația și activitatea economică 

Populația activă reprezintă persoanele de 14 ani şi peste, apte de muncă, care, 

într-o anumită perioadă, furnizează forţa de muncă disponibilă (utilizată/neutilizată) 

pentru realizarea de bunuri și servicii în economia locală.  

Populația comunei Goiești reprezintă o importantă resursă pentru activitatea 

economică a comunei. Populația activă este superioară celor inactive. 

 

Tabel nr.13 - Numărul mediu al salariaților din comuna Goiești 

 în intervalul 2010-2013 

Județ Localitate 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

92 92 99 97 

Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 

 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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Numărul mediu al salariaților din comuna Goiești s-a menținut constant între anii 

2010-2011 și înregistrează o ușoară scădere în 2013 comparativ cu 2012.  

 

Figura nr.18 – Evoluția numărului de salariați în perioada 2010-2013  

comuna Goiești 

 

 
 

 

 Referitor la numărul de șomeri înregistrați în comuna Goiești, potrivit surselor de 

date statistice în perioada 2010-2014, acesta este în scădere la nivelul anul 2014 

comparativ cu anii anteriori.  

 

Tabel nr.14 - Șomeri înregistrați la nivelul 2010-2014 în comuna Goiești 

 

Sexe Județ Localitate 

Perioade 

Anul 
2010 

Luna 
Decemb. 
2010 

Luna 
Decemb. 
2011 

Luna 
Decemb. 
2012 

Luna 
Decemb. 
2013 

Luna 
Sept. 
2014 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Total Dolj 
72677 
GOIESTI 

80 80 64 87 101 64 

Masculin Dolj 
72677 
GOIESTI 

48 48 28 48 52 35 

Feminin Dolj 
72677 
GOIESTI 

32 32 36 39 49 29 

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date 

semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii  

 

Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 
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Numărul șomerilor înregistrați este în creștere în rândul populației de sex 

masculin la nivelul lunii septembrie 2014, însă numărul total al șomerilor este în scădere 

față de anul 2013, când a fost înregistrat cel mai mare număr pentru perioada 2010-

2014.  

Figura nr.19 – Evoluția numărului de șomeri înregistrați pentru comuna Goiești 

 

 
 

 

În anul 2013 populația ocupată (angajați) a Comunei Goiești era de 97 persoane, 

reprezentând un procent de 3,12 % din totalul populației stabile înregistrate. 

Ponderea cea mai mare a populației este în sectorul agricultură, urmat de 

servicii.  

Scăderea populaţiei, înregistrată la nivelul comunei, s-a datorat atât diminuării 

sporului natural, cât şi migraţiei forţei de muncă spre alte zone, ca urmare a procesului 

de restructurare economică. În paralel cu acest fenomen a avut loc şi un proces de 

îmbătrânire a populaţiei la nivelul acestei categorii de localităţi. Aceste două tendinţe 

demografice, scăderea şi îmbătrânirea populaţiei, au contribuit la reducerea rolului şi 

funcţiilor acestora și au afectat potenţialul de dezvoltare economică al comunei, 

diminuând, totodată, capacitatea de a face faţă efectelor crizei economice. 

 

Profilul educațional al populației 

Potrivit datelor existente prin recensământul din 2011, la nivelul comunei Goiești 

nivelul educațional este crescut în rândul populației stabile de peste 10 ani la categoria 

învățământ secundar (1975 absolvenți), format din liceu – 548 absolvenți și școala 

profesională și de ucenici – 465 absolvenți, învățământul gimnazial cu un număr de 962 
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absolvenți. În comună se înregistrează un număr de 109 persoane fără școală 

absolvită, din care 35 persoane analfabete. Procentul persoanelor care au studii 

universitare de licență este de 2,81%. Se remarcă un număr crescut de absolvenți și în 

rândul învățământului primar, 631 persoane. 

 

Tabel nr.15 – Profilul educațional al populației stabile din comuna Goiești 

 

Populația 
stabilă 
de peste 
10 ani 

NIVELUL INSTITUȚIEI DE ÎNVÂȚÂMÂNT ABSOLVITE 
Superior  Postliceal 

și de 
maiștri 

Secundar Primar Fără școală 
absolvită 

Total Din care Total Superior Inferior 
(gimnazial) 

Total Din care 

 Universitar 
de licență 

Liceal Profesional 
și de 
ucenici 

Persoane 
analfabete 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2843 87 80 41 1975 548 465 962 631 109 35 

1387 48 43 23 1060 295 345 420 222 34 6 

1456 39 37 18 915 253 120 542 409 75 29 

 

Legendă:   Bărbați                Femei 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

 Astfel la ultimul recensământ s-a înregistrat următoarea situație: 

- 69,47 % din populația stabilă de peste 10 ani este încadrată la nivelul educațional 

secundar format din liceu și școală profesională și de ucenici, gimnaziu; 

- 22,19% din populația stabilă de peste 10 ani este încadrată la nivelul educațional 

învățământ primar; 

- 3,83 % din populația stabilă de peste 10 ani nu are studii, din care 32,11 % sunt 

persoane analfabete; 

- 2,81% din populația stabilă de peste 10 ani are studii universitare de licență. 

 

Se remarcă numărul crescut de persoane care nu au studii, față de persoanele care au 

studii superioare. Numărul persoanelor care nu au studii reprezintă un procent de 

3,50% din totalul populației comunei.  
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Figura nr.20 - Nivelul de pregătire al populației comunei Goiești în anul 2011 

 

 
 

Câștigul salarial mediu  

La nivelul județului Dolj câștigul salarial mediu net lunar pe activități ale 

economiei naționale în anul 2013 a fost de 880 RON (activități de servicii administrative 

și activități de servicii suport) și 730 RON (hoteluri și restaurante). Valoarea cea mai 

mare este înregistrată în sectorul industrie extractivă cu 3198 RON. Pentru alte 

sectoare al economiei naționale situația se prezintă astfel: 

- agricultură, silvicultură și pescuit – 1120 RON; 

- industria prelucrătoare – 1543 RON; 

- producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat – 2815 RON; 

- distribuirea apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 

1420 RON; 

- construcții – 1097 RON; 

- comerț cu ridicata și amănuntul, reparația autovehiculelor și motocicletelor – 1049 

RON; 

- transport și depozitare – 1543 RON; 

- informații și comunicații – 2555 RON; 

- intermedieri financiare și asigurări – 2653 RON; 

- tranzacții imobiliare – 1212 RON; 

- activități profesionale, științifice și tehnice – 1692 RON; 

- administrația publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public – 2332 RON; 

- învățământ – 1504 RON;  

- sănătate și asistență socială – 1474 RON, 

- activități de spectacole, culturale și recreative – 1161 RON; 

- alte activități de servicii – 1094 RON. 
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La nivelul comunei Goiești câștigul salarial mediu net lunar pe activități ale 

economiei naționale în anul 2013 a fost de 1376 RON pentru activități ale administrației 

publice locale. Pentru activități de comerț și servicii s-a înregistrat salariul minim pe 

economie.  

 

 

3.3. Aspecte sociale 

 

3.3.1. Învățământul 

Comuna Goiești dispune de o structură educațională formată din structuri de 

învățământ care acoperă ciclurile preșcolar, primar și gimnazial. Unele dintre instituții se 

remarcă printr-o tradiție îndelungată și recunoaștere la nivel național datorită calității 

actului educațional. Cea mai importantă realizare s-a obținut în anul 1972 când Școala 

Goiești a primit premiul I pe țară pentru cea mai bună bază sportivă, pistă aplicativ 

militară17.  Ansamblul folcloric “Amaradia” , înființat la nivelul școlii și format din 67 elevi 

ai claselor II-VIII, a obținut în anul 1975 locul I pe țară la festivalul “Cântarea României”.  

De asemenea, menționăm și contribuția elevilor de la Școala Țandăra (aparține 

de comuna Goiești din anul 1968), care au obținut locul I pe țară pentru strângerea de 

plante medicinale.  

Infrastructura aferentă ciclului preșcolar se prezintă astfel în comuna Goiești: 

există un număr de 6 grădinițe funcționale care au un număr total de 85 preșcolari 

(conform datelor statistice disponibile la nivelul anului 2013).Numărul total de 

educatoare este de 6 persoane. 

În comună nu sunt înregistrate grădinițe private.  

Grădinile sunt repartizate astfel – satul Goiești – 1, satul Mogoșești -1 , satul 

Țandăra - 1 , satul Piorești -1 , satul Mălăești -1, satu Popeasa -1 .  

Învățământul este reprezentat în anul școlar 2013-2014 de următoarele unități 

școlare: Școala Gimnazială Goiești (ciclul preșcolar, primar și gimnazial) care are 

arondate 6 unități de învățământ fără personalitate juridică - Școala Primară Mogoșești 

(ciclul preșcolar și primar), Școala Primară Muereni (ciclul primar), Școala Gimnazială 

Țandăra (ciclul preșcolar, primar, gimnazial), Școala Primară Piorești (ciclul preșcolar și 

primar), Școala Primară Mălăești (ciclul preșcolar, primar), Școala Primară Popeasa 

(ciclul preșcolar și primar).  

Învățământul primar este reprezentat în satele Goiești, Mogoșești, Muereni, 

Țandăra, Mălăești, Popeasa.  

 

 

 

 

                                                           
17

 Monografia Comunei Goiești, 2006, Prof.Ilie Zamfir, Prof.Dumitru Zamfir, Prof.Traian Sovăilă 
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Tabel nr.16 - Populația școlară pe niveluri de educație în comuna Goiești 

 

Niveluri de instruire  Județ Localitate 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Copii înscriși în grădinițe Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

113 104 85 85 

Elevi înscriși în învățământul 
preuniversitar 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

272 262 257 227 

Elevi înscriși în învățământul primar 
și gimnazial (inclusiv învățământul 
special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

272 262 257 227 

Elevi înscriși în învățământul primar 
(inclusiv învățământul special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

138 134 137 123 

Elevi înscriși în învățământul 
gimnazial (inclusiv învățământul 
special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

134 128 120 104 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO Online 

 

În ceea ce privește învățământul primar și gimnazial la nivelul anului 2013 în 

comuna Goiești sunt înregistrați un număr total de 227 elevi, din care 123 elevi sunt 

înscriși în învățământul primar, iar 104 sunt înscriși în învățământul gimnazial.  

Comparativ cu anul 2012 numărul elevilor înscriși este în scădere.  

 

Figura nr.21 - Evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul  

primar și gimnazial 
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Personalul didactic angajat în ciclurile primar și gimnazial este de 21 persoane, 

din care 10 încadrate în învățământul primar și 11 în cel gimnazial, ceea ce înseamnă 

în medie 12,3 elevi la un învățător și 9,45 elevi la un profesor. 

Programul after-school implementat reprezintă o oportunitate de dezvoltare a 

sistemului educațional al comunei Goiești. Beneficiarii sunt 70 de copii care provin din 

familii cu venituri mici, familii în care unul dintre părinţi nu lucrează, familii 

monoparentale, familii în care alcoolul reprezintă o problemă, familii divorțate, familii cu 

probleme în ceea ce privește igiena, educația copiilor, familii în care există abuz fizic 

sau emoțional. 

Acest program oferă activități zilnice de recreere/socializare, consiliere, 

dezvoltarea abilităților, orientare profesională, meditaţii, activități de valorizare a 

identității culturale, cursuri de igienă și sănătate, activități de suport şi consiliere pentru 

părinți. Activitățile sunt organizate și desfășurate de către cadre didactice specializate 

de luni până vineri, dupa orele de clasă, între orele 14.00-16.00. 

 

Tabel nr.17-  Personalul didactic pe niveluri de educație în comuna Goiești 

 

Niveluri de instruire Județ Localitate  

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Invățământ preșcolar Dolj 
72677 

GOIEȘTI 
7 7 6 6 

Invățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

27 29 26 21 

Invățământ primar 

(inclusiv învățământul 
special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

15 17 11 10 

Invatățământ gimnazial 
(inclusiv învățământul 
special) 

Dolj 
72677 
GOIEȘTI 

12 12 15 11 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO Online 

 

În comună se remarcă faptul că s-a încercat menținerea unităților școale în 

fiecare sat în pofida scăderii numărului de elevi, s-au igienizat și modernizat o parte din 

spațiile școale, au fost amenajate spații adecvate de recreere, s-a dezvoltat programul 

after-school.  

Școlile din învățământul primar și gimnazial din comuna Goiești au la nivel anului 

2013 următoarele dotări:  
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Tabel nr. 18- Infrastructura de învățământ în comuna Goiești 

 

Dotări 2010 2011 2012 2013 

Săli de clase și cabinete școlare - - - 16 

Laboratoare școale - - - 2 

Săli de gimnastică - - - 1 

PC - - - 43 
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO Online 

 

  

Numărul absolvenților învățământului primar și gimnazial este în scădere la 

nivelul anului 2012, cu 1 elev față de anul 2011.  

 

Tabel nr.19 - Situația absolvenților din comuna Goiești pe niveluri de educație 

 

Niveluri de instruire Județ Localitate  

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Unități de măsură 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Primar și gimnazial (inclusiv 
special) 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

41 31 30 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO Online 

 

Învățământul liceal, nu este prezent la nivelul comunei, însă absolvenții școlilor 

din comuna Goiești pot opta pentru continuarea studiilor la liceele și școlile de arte și 

meserii din Craiova sau din comuna Melinești.  

Oferta educațională la nivelul Municipiului Craiova este foarte diversificată, aici 

existând licee de mare tradiție, de referință la nivel național. Este acoperită, prin oferta 

educațională, întreaga pleiadă de specializări. Dintre acestea enumerăm: Colegiul 

Național “Carol I”, Colegiul Național “Elena Cuza”, Colegiul Național “Frații Buzești”, 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu”, Colegiul Național “Ștefan Velovan”, Colegiul 

Național Economic “Gheorghe Chițu”, Colegiul tehnic de Arte și Meserii “Constantin 

Brâncuși”, Grupul Școlar “Costin D. Nenițescu”, Liceul de Informatică “Ștefan Odobleja”, 

Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Grupul Școlar “Traian Vuia”, Liceul cu program sportiv 

“Petrache Triscu” etc .  

Pe lângă instituțiile liceale menționate mai sus, sub autoritatea Inspectoratului 

Școlar Județean Dolj funcționează și un număr de instituții centrate pe probleme 

educaționale speciale, precum: Centrul Școlar pentru elevii cu deficiențe auditive, 

Clubul Sportiv Școlar Universitatea, Școala specială „Sfântul Vasile”, Școala specială 

„Sfântul Mina” etc. Statutul special al acestora constă în existența unor module diferite 

de pregătire școlară. 
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La nivelul municipiului Craiova sunt prezente trei instituții post-liceale (Școala 

Postliceală Ecologică, Școala Postliceală Sanitară „Christiana” și Școala Postliceală 

Sanitară Romano-Catolică „Sf. Iosif”). Se mai adaugă un număr de trei școli post-liceale 

private. 

Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” din comuna Melinești aflată la 10 km 

de comuna Goiești, are o ofertă educațională axată pe profilul teoretic (matematică-

informatică) și profilul tehnic (tehnician instalații electrice și tehnician electromecanic). 

Liceul oferă și clasă de seral pentru profilul tehnic- tehnician electronist.  

Învățământul superior. Absolvenții din Goiești care doresc să urmeze o instituție 

de învățământ superior se pot orienta către municipiul Craiova, aflat la 20 km de 

comuna Goiești, care dispune de o ofertă educațională diversificată, atât învățământ de 

stat cât și universități particulare. Prezentăm mai jos câteva universități. 

Universitatea din Craiova, instituție de învățământ superior acreditată, în cadrul 

căreia funcționează următoarele facultăți: Facultatea de Agricultură și Horticultură, 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Drept și Științe 

Sociale, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educație 

Fizică și Sport, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Litere, Facultatea de 

Matematică și Științe ale Naturii, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Teologie, 

Facultatea de Științe Sociale.  

 

Tabel nr.20 – Lista facultăților pe specializări din cadrul Universității din Craiova 

 

Crt. Facultatea Specializarea 

1 Facultatea de Agricultură și 
Horticultură 

Agricultură 

Montanologie 

Horticultură 

Peisagistică 

Biologie 

Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură 

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole 

Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 

Măsurători Terestre și Cadastru 

Silvicultură 

2 Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică 

Ingineria Sistemelor (cu 2 specializări 
Automatică şi Informatică Aplicată ; Ingineria 
Sistemelor Multimedia) 

Ingineria Electronică şi Telecomunicaţii cu 
programul Electronică Aplicată 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei cu 2 
programe de studii: Calculatoare cu predare 
în limba română și în limba engleză 

Mecatronică şi Robotică cu două programe – 
Mecatronică și Robotică 
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Crt. Facultatea Specializarea 

3 Facultatea de Drept și Științe 
Sociale 

Drept 

Administrație Publică 

Științe politice 

Istorie 

Relații  internaționale și studii europene 

Asistență socială 

Filozofie 

4 Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 

management  

Marketing 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Informatică Economică 

Statistică și Previziune Economică 

Finanțe și Bănci 

Economie și afaceri internaționale 

5 Facultatea de Educație Fizică și 
Sport 

Educație fizică și sportivă 

Kinetoterapie și motricitate specială 

6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică (Sisteme electrice, 
Electromecanică, Inginerie elecrică și 
calculatoare) 

Inginerie energetică (Termoenergetică, 
Ingineria sistemelor electroenergetice) 

Științe Inginerești Aplicate (Informatică 
aplicată în inginerie electrică) 

  Inginerie aerospațiala  (Echipamente și 
instalații de aviație) 

Ingineria mediului (Ingineria și protecția 
mediului în industrie) 

7 Facultatea de Litere Limbă și literatură (Limba și literatura română/ 
franceză/engleză/latină 

Științe ale educației  (Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar) 

Limbi moderne aplicate (Traducere și 
interpretare –limba franceză și limba engleză) 

Științe ale comunicării (Comunicare și relații 
publice, Jurnalism) 

Muzică (Pedagogie muzicală, Interpretare 
muzicală-canto, Interpretare muzicală –
instrumente) 

Teatru (Artele spectacolului) 

8 Facultatea de Matematică și 
Științe ale Naturii 

Matematică 

Informatică 

Geografie 

Fizică 
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Crt. Facultatea Specializarea 

Chimie 

9 Facultatea de Mecanică Inginerie industrială (Tehnologia Construcțiilor 
de Mașini) 

Inginerie și Management (Inginerie 
Economică în domeniul Mecanic) 

Ingineria Autovehiculelor (Autovehicule 
rutiere) 

Ingineria Transporturilor (Ingineria 
Transporturilor și Traficului) 

Construcții Civile (Construcții Civile Industriale 
și Agricole) 

10 Facultatea de Teologie Artă Sacră 

Teologie pastorală 

11 Facultatea de Științe Sociale Geografie 

Geografia turismului 

Jurnalism 

Filosofie 

Științe Politice 

Sociologie 

Asistență Socială 
Sursa: www.ucv.ro 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie, instituție de învățământ superior 

acreditată, oferă 4 facultăți – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, 

Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moașe și Asistență medicală. 

Universitatea Spiru Haret, instituție de învățământ superior particulară, 

acreditată, în cadrul căreia funcționează facultățile – Facultatea de Management 

Financiar Contabil, Facultatea de Drept și Administrație Publică.  

 

 

3.3.2. Sănătatea 

 

În comuna Goiești asistența medicală primară este asigurată prin 3 cabinete 

medicale de familie, 1 farmacie.  

În perioada 2010-2013 numărul cabinetelor medicale de familie a fost același, 

respectiv 3 cabinete – C.M.I. Dr. Cherciu Maria, C.M.I. Dr.Danciulescu Doina, C.M.I. Dr. 

Mihăilescu Luminița. Cele 3 cabinete medicale se află în incinta Dispensarului uman, 

aflat în domeniul public al Primăriei Goiești. 

Farmacia AL SHEFA FARM S.R.L. are punct de lucru în comuna Goiești, sat 

Goiești și are contract cu Casa Județeană de Sănătate Dolj.  

Serviciile de medicină dentară sunt asigurate de către 2 cabinete private (C.M.I. 

Dr.BALUTA ANCA are contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dolj 

http://www.ucv.ro/
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conform datelor înregistrate la data de 01.07.2014). În comună funcționează 2 cabinete 

stomatologice.  

Serviciile de medicină veterinară sunt asigurate în comuna Goiești prin cabinetul 

veterinar al Dr.Cismaru Gheorghe. 

Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu sunt asigurate de 2 furnizori privați.  

 

Tabel nr.21 - Unități sanitare în comuna Goiești 

Categorii de unitati sanitare Forme de proprietate  Judete Localitati  

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar 

Cabinete medicale de familie Proprietate publica Dolj 72677 GOIESTI 3 3 3 3 

Farmacii Proprietate privată Dolj 72677 GOIEȘTI 1 1 1 1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO Online 

 

După cum se poate observa serviciile medicale nu acoperă o paletă largă și nu 

sunt asigurate toate serviciile medicale către populație. Sectorul public nu este 

reprezentat la nivelul comunei, iar sectorul privat este slab reprezentat printr-o farmacie 

la o populație de 3113 locuitori și 3 cabinete medicale de familie.  

Analizând repartiția personalului medical pe cele două sectoare în comună sunt 

un număr de 9 angajați la cele două unități sanitare, din care 2 angajați la farmacie și 7  

angajați la cabinetele medicale de familie.  

Totalul angajaților din sectorul medical este estimat la un număr de 13 persoane.  

Pe raza comunei sunt înregistrați doi furnizori de servicii medicale de îngrijiri la 

domiciu, S.C. OM-MED SERV S.R.L și S.C. LUCKY MED SERV S.R.L. 

 

Tabel nr. 22 – Distribuția furnizorilor de servicii medicale din comuna Goiești 

 

MEDIC DE FAMILIE 

Denumire Nume doctor Adresa 

DR. MIHĂILESCU LUMINIȚA DR.MIHĂILESCU LUMINIȚA GOIEȘTI 

DR.DĂNCIULESCU DOINA DR.DĂNCIULESCU DOINA GOIEȘTI 

DR. CHERCIU MARIA DR.CHERCIU MARIA GOIEȘTI 

   

FARMACIE 

Denumire Nume doctor Adresa 

AL SHEFA FARM S.R.L.  GOIEȘTI 

   

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 

Denumire Specialitate Adresa 

S.C. OM-MED SERV S.R.L. Îngrijiri la domiciliu Goiești, nr.378 

S.C. LUCKY MED SERV 
S.R.L 

Îngrijiri la domiciliu Goiești, nr.376 

Sursa: www.cnas.ro 

http://www.cnas.ro/
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Cetățenii comunei pot beneficia și de serviciile medicale aflate în comuna 

Melinești, care la nivelul anului 2013 înregistra următoarele unități sanitare: 1 unitate 

medico-socială, 3 cabinete medicale de familie, 1 cabinet stomatologic, 1 cabinet 

medical de specialitate, 4 farmacii (GORGHEO FARM situată în satul Negoiești, 

com.Melinești, în incinta Dispensarului Medical negoiești; AL SHEFA FARM în comuna 

Melinești; A.D.B. PHARM S.R.L. situată la parterul blocului din Melinești; FARMACIA 

MAGDA JUGASTRU AND CO S.N.C. în comuna Melinești), 1 punct farmaceutic, 1 

laborator medical.  

De asemenea, se pot orienta către Mun.Craiova care dispune de servicii 

medicale specializate, atât asistență primară cât și asistență ambulatorie de specialitate 

și asistență medicală în unități medicale cu paturi (spitale clinice universitare, spitale 

județene, clinici, policlinici etc). 

 

 

3.3.3. Protecția și asistența socială 

Sistemul naţional de asistenţă socială – conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei 

sociale - reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin 

pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor 

situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, 

grupurilor ori comunităţilor. Este un sistem non-contributiv, susținut din bugetul de stat şi 

bugetele locale ce îşi propune ca, prin serviciile sociale şi beneficiile sociale acordate, 

să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau comunităţilor pentru soluţionarea 

propriilor nevoi sociale, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea 

principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Persoanele care au nevoie de asistență socială din partea autorităților locale din 

comuna Goiești au fost grupate de categorii, astfel: 

Copii și tinerii aflați în dificultate sunt copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate și care au în primul rând nevoie de asistență psihologică. Pe raza comunei 

Goiești nu sunt înregistrați oficial părinți care sunt plecați la muncă în străinătate, însă 

există copii care se află în grija bunicilor sau altor rude apropiate.  

Persoane cu dizabilități reprezintă o altă categorie vulnerabilă, care are, de 

asemenea nevoie de consiliere. În comuna Goiești sunt înregistrate cca. 20 persoane 

cu dizabilități.  

Persoanele vârstnice reprezintă un grup vulnerabil deoarece, de obicei, rămân 

singure și nu mai pot să se descurce pe cont propriu. Ele trebuie asistate, având nevoie 

de un însoțitor. În comuna Goiești există nu există înregistrați asistenți personali care 

ajută persoanele în vârstă. De asemenea, una din disfuncționalitățile pe care le 
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remarcăm este inexistența unui cămin de bătrâni aparținând sistemului de stat sau 

privat. 

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat sunt ajutate de autoritățile 

locale prin asigurarea unui venit lunar. Pe raza comunei sunt înregistrați la nivelul anului 

2014 un număr de 46 persoane care trăiesc din venitul minim garantat. 

Persoane de etnie romă reprezintă 3,54% din populația comunei, conform 

datelor ultimului recensământ al populației și locuințelor (2011). Nu au fost semnalate și 

înregistrate cazuri de marginalizare socială. 

Victime ale violenței în familie au, de asemenea nevoie de sevicii de consiliere 

psihologică și de un centru de adăpost, pentru a nu fi nevoite să se întoarcă și să 

suporte în continuare abuzurile, sau să aleagă viața pe stradă. În comuna Goiești nu 

sunt înregistrate victime ale violenței în familie. 

 

Compartimentul de Asistență Socială 

La nivelul comunei Goiești funcționează în cadrul Primăriei Goiești un 

Compartiment de Asistență Socială în baza H.C.L. nr.7/28.02.2007, format dintr-un 

asistent social, care asigură locuitorilor servicii și prestații sociale în domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor 

persoane, grupuri sau comunități aflate în stare de risc social.  

Primăria Comunei Goiești este acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru 

servicii sociale primare de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale 

Dolj prin decizia nr.79/25.06.2012. 

Funcția acestui compartiment este de identificare și soluționare a nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, de informare și consiliere cu caracter primar din 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu handicap, precum și altor 

persoane aflate în nevoie, de a preveni, limita sau înlătura temporar situații de dificultate 

ori vulnerabilitate în care se pot afla la un moment dat o persoană sau o familie, situații 

care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.   

Compartimentul de Asistență Socială este coordonat de Secretarul comunei 

Goiești, iar activitatea acestuia este controlată de Agenția Județeană Pentru Plăți și 

Inspecție Socială Dolj. 

Se are în vedere protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură 

economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, 

să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 

În acest sens au loc activități de: 

- întrevedere, prin realizarea unei anchete sociale de către angajata 

compartimentului de Asistență Socială, la domiciliul persoanei care este în 

dificultate, în urma căreia sunt culese informații și date necesare stabilirii gradului 

de nevoie; 
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- consiliere, metoda prin care se intervine pentru a ajuta beneficiarul să devină 

independent de serviciile sociale.  

- informare, prin care membrii comunității sunt informați asupra nevoilor sociale 

identificate, a numărului de persoane aflate în nevoie socială, a rezultatelor 

obținute până în prezent, a strategiei pentru viitor și a oportunităților.  

- consultare, membrilor comunității li se solicită părerea asupra unor probleme de 

interes public care urmează a fi dezbătute de autoritățile publice locale, cu 

incidență în domeniul asistenței și protecției sociale, precum și asupra proiectelor 

de acte normative care își propun reglementarea acestor activități. Există un 

colectiv de sprijin format din persoane competente din diverse sectoare de 

activitate (Consiliul Comunitar Consultativ); 

- implicarea membrilor comunității, Compartimentul de Asistență Socială împreună 

cu alte instituții locale și cu profesioniști –medici, profesori, preoți, medici, polițiști, 

vecini, rude, acționează în vederea identificării și soluționării situațiilor de risc. 

 

Serviciile sociale acordate persoanelor aflate în nevoie socială contribuie la: 

- stabilirea de relații sociale noi, ceea ce stimulează personalitatea persoanei 

asistate; 

- asigurarea integrării cu șanse egale în viața socială a persoanelor cu nevoi sociale 

prin accesul liber și egal în orice instituție, activitate socială și economică; 

- îndeplinirea rolului administrației publice locale în sensul funcționării administrației 

publice la nivelul comunei Goiești, în scopul soluționării în numele și în interesul 

colectivităților locale a problemelor publice. 

 

 

3.3.4. Pensiile și asigurările sociale de stat  

La nivelul comunei Goiești și al întregului  județ gestionarea sistemului de pensii 

și asigurări sociale de stat revine Casei Județene de Pensii Dolj. În atribuțiile Casei 

Județene de Pensii Dolj intră și eliberarea biletelor de tratament și de odihnă. 

Casa Județeană Dolj este organizată și funcționează în baza prevederilor H.G.nr. 

13/2004 privind aprobarea statutului CNPP, modificată și completată prin H.G. 

nr.73/2008, H.G. nr.227/2009, H.G. nr.662/2010, și prevederilor Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice.  

În perioada 2010-2014 în comuna Goiești au fost înregistrați un număr de 704 

pensionari, din care un număr de 78 pensionari au beneficiat de bilete de tratament18. 

 

 

 

                                                           
18

 Răspunsul Casei Județene de Pensii Dolj la adresa nr.15577/02.12.2014 
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3.3.5. Societatea civilă 

Societatea civilă este organizată pe principiul voluntariatului, fiind independentă 

de autoritățile de stat. Organizațiile neguvernamentale-asociații sau fundații, sindicatele, 

uniunile patronale sunt actori ai societății civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, 

pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le influența, în sensul apărării drepturilor și 

intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă. Societatea civilă este formată din 

cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și care își dedică timpul, 

cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra aceste drepturi și interese. 

La nivelul comunei Goiești societatea civilă este reprezentată de organizațiile 

non-guvernamentale care își desfășoară activitatea în zonă sau care susțin dezvoltarea 

economică și socială a comunității.  

Fundația “Adina Stiftelsen” România, înființată în anul 2004 în Craiova de către 

fundația umanitară norvegiană Adina Stiftelsen. Misiunea fundației este de a sprijini 

copii și tinerii aflaţi în dificultate, ajutându-i să-şi dezvolte propriile abilități şi 

competențe, pentru a putea duce o viață decentă, autonomă. Beneficiarilor li se acordă 

sprijin fizic, moral, social sau cultural pentru o perioadă limitată de timp până când îşi 

găsesc resursele economice, sociale, psihologice, pentru a putea duce o viaţă 

independentă19.  

În comuna Goiești Fundația a derulat programul Atfer School în parteneriat cu 

Primăria Goiești și Școala Gimnazială Goiești. Beneficiarii sunt 70 de copii care provin 

din familii cu venituri mici, familii în care unul dintre părinţi nu lucrează, familii 

monoparentale, familii în care alcoolul reprezintă o problemă, familii divorțate, familii cu 

probleme în ceea ce privește igiena, educația copiilor, familii în care există abuz fizic 

sau emoțional. 

Acest program oferă activități zilnice de recreere/socializare, consiliere, 

dezvoltarea abilităților, orientare profesională, meditaţii, activități de valorizare a 

identității culturale, cursuri de igienă și sănătate, activități de suport şi consiliere pentru 

părinți. Activitățile sunt organizate și desfășurate de către cadre didactice specializate 

de luni până vineri, după orele de clasă, între orele 14.00-16.00. 

Tot în cadrul fundației este înființat Ansamblul Folcloric Sălcioara din care fac 

parte și copii ai Școlii din Goiești. 

Clubul Sportiv AS Goiești înființat în anul 2010 prin hotărârea judecătorească 

nr.108/29.06.2010 are ca scop promovarea și dezvoltarea activităților sportive pentru 

comunitatea din Goiești. În cadrul  acestui club a funcționat  o echipă de fotbal. 

Asociația NORDDJ înființată în anul 2009 este formată din 11 unități 

administrative: Goiești, Șimnicu de Sus, Melinești, Făcaș, Tălpaș, Almăj, Brădești, 

Fliași, Murgași, Mischii și Bulzești (Anexa nr.12 -Asocieri existente între localități din 

județul Dolj). 
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Asociația SPERANȚĂ PENTRU ANIMALE20 înființată în anul 2008 își desfășoară 

activitatea în principal în municipiul Craiova dar și în comunitatea locală din Goiești și 

nu numai. Activitățile asociației au ca scop îmbunătățirea condiției animalelor, prin 

organizarea de campanii de sterilizare, marcare și înregistrare a animalelor fără stăpân, 

colaborarea cu clinicile și cabinetele veterinare pentru sănătatea animalelor fără stăpân, 

organizarea activităților de adoptare a animalelor fără stăpân, salvarea animalelor fără 

stăpân etc. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” 

cu care Primăria Goiești are încheiat contract de asociere pentru implementarea 

proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dolj”, finanțat prin 

POS Mediu Axa 2. Asociația este formată din cele 112 unități administrativ teritoriale din 

județul Dolj, inclusiv comuna Goiești. Prin acest proiect comuna Goiești este inclusă în 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor beneficiind de un program organizat de 

colectare și gestionare a deșeurilor de pe raza localității. Conform propunerilor din 

proiect comuna Goiești este arondată stației de tranfer a deșeurilor Filiași. În prezent 

proiectul este în derulare și urmează a se distribui echipamentele și dotările necesare 

gestionării corecte a deșeurilor. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, al cărui membru este și comuna 

Goiești. Asociația este constituită în scopul reglementării, înființării, organizării, 

finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, 

precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare. 

Grupul de Acțiune Locală Amaradia-Jiu, înființat pe raza a zece comune din 

cadrul a două județe, inclusiv comuna Goiești, este o asociație care reprezintă un 

parteneriat public-privat, constituit din reprezentanți ai sectorului public și privat, 

desemnați dintr-un teritoriu rural omogen și care va implementa o strategie integrată 

pentru dezvoltarea teritoriului. G.A.L. Amaradia-Jiu a finanțat o serie de proiecte 

implementate în comuna Goiești, dintre care amintim:  

- Măsura 322.1.Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 

pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale în anul 

2014 proiectul “Reparații și consolidare, extindere grupuri sanitare Școala 

Gimnazială Goiești-structura Mălăești, comuna Goiești, județ Dolj”, cu o valoare 

totală de 148.501 EURO.  

- Măsura 112.Instalarea tinerilor fermieri, a finanțat proiectul “Instalarea tânărului 

fermier Rombu Mariana pentru prima dată ca șef de exploatație în comuna Goiești, 

județul Dolj”, cu o valoare totală de 40.000 EURO; 
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- Măsura 112. Instalarea tinerilor fermieri, a finanțat proiectul “Instalarea tânărului 

fermier Tirba Radu Cristian pentru prima dată ca șef de exploatație în comuna 

Goiești, județul Dolj”, cu o valoare totală de 40.000 EURO; 

- Măsura 112. Instalarea tinerilor fermieri, a finanțat proiectul “Instalarea tânărului 

fermier Tudor Mihai Liviu pentru prima dată ca șef de exploatație în comuna 

Goiești, județul Dolj”, cu o valoare totală de 40.000 EURO; 

- Măsura 121. Modernizarea exploatațiilor agricole, a finanțat proiectul “Investiție 

nouă în ferma vegetală din comuna Goiești, jud.Dolj a domnului Militaru Dumitru 

prin achiziția de utilaje agricole”, cu o valoare totală de 265.500 EURO. 

 

 

3.3.6. Cultura și arta 

Din punct de vedere cultural comuna Goiești nu este animată de o viață culturală 

activă și diversificată.  

Evenimente 

La nivelul comunei au fost identificate două evenimente majore sub formă de 

sărbători locale, Ziua Eroilor și Întâlnire cu Fiii Satului. La acestea se adaugă și Ziua 

Comunei Goiești (luna august). Conform informațiilor primite în ultimii ani aceste 

sărbători nu au fost organizate. 

În cadrul școlilor din comuna Goiești se organizează de către profesori în 

colaborare cu Primăria și alți parteneri o serie de activități, printre care enumerăm 

acțiunile aferente anului școlar 2014/201521: 

- “Comemorarea Holocaustului”,Octombrie, prin care se organizează o expoziție de 

fotografii și prezentare referate de către elevi; 

- “Ziua Mondială a Mării Negre”, Octombrie, în cadrul căreia se susțin dezbateri și se 

prezintă referate ale elevilor; 

- “Halloween”, Octombrie, se organizează un concurs de măști și de desene și se 

vizionează un film; 

- “Cu Lizuca prin dumbravă….”, în cadrul căreia se comemoreză prozatorul român 

Mihail Sadoveanu, se prezintă datele biografice, referate, dramatizări, expoziție de 

carte; 

- “Din frumusețile toamnei”, Noiembrie, se organizează un concurs de pictură și 

creații literare și o expoziție cu lucrări ale elevilor; 

- “Unire-n cuget și-n simțiri”, activități educative dedicate Zilei Naționale a României, 

ce presupun un moment literar de creație patriotică în versuri și proză, moment 

folcloric; 

                                                           
21

 Programul activităților educative extrașcolare și extracurriculare an școlar 2014-2014, Școala 

Gimnazială Goiești 



 
70 

- “Spirit de sărbătoare zugrăvit prin lumină și culoare”, Decembrie, organizare 

concurs de pictură și expoziție cu lucrările elevilor; 

- “Bucuria Nașterii Domnului”, Decembrie, organizarea de programe artistice 

(colinde, tradiții și obiceiuri), împodobirea sălilor de clasă, serbări în jurul bradului, 

amenajarea unei expoziții, împărțirea de cadouri copiilor de către Primărie; 

- “Puterea cuvântului eminescian”, Ianuarie, moment aniversar care include 

prezentarea datelor biografice, recital din poezia eminesciană, expoziție de carte; 

- “Fantezii și armonii realizate de copii”, Ianuarie, expoziție cu lucrările elevilor; 

- “Valentine’s day”, februarie, concurs de creației în limbile franceză și engleză, 

amenajarea unei expoziții cu felicitări; 

- „1 Martie –Ziua Mărțișorului”, Martie, amenajarea unei expoziții cu mărțișoare; 

- „Poezii alese-medalion aniversar Elena Farago”, Martie, prezentare date 

biografice, recital de poezie, expoziție de carte; 

- „Paștele la români”, Aprilie, activitate care prezintă tradițiile și obiceiurile laice și 

religioase, expoziție de ouă încondeiate, acțiuni caritabile; 

- „Independență și uniune”, Mai, activități educative dedicate Zilei de 9 Mai, 

prezentarea evenimentului istoric, moment literar de creație patriotică în versuri și 

proză, moment folcloric; 

- „În mijlocul naturii”, Mai, organizarea unor drumeții, sesiune de referate, panouri, 

mape tematice, portofolii, expoziție de desene; 

- „1 Iunie- Ziua Internațională a Copilului”, Iunie, creații ale elevilor, concursuri 

școlare, competiții sportive; 

 

Biblioteci 

În comună există o bibliotecă la nivel comunal situată în incinta Căminului 

Cultural, la această dată nefiind funcțională din lipsa personalului. 

În cadrul școlilor funcționează 2 biblioteci pentru elevi și cadrele didactice. 

Conform datelor statistice la nivelul comunei în perioada 2010-2013 în comuna 

Goiești funcționează 3 biblioteci, având un număr de 1 persoană angajată (2011). 

Numărul de volume existente în biblioteci este în creștere în anul 2013 

comparativ cu anul 2012. 

 

Tabel nr.23 – Indicatori statistici Biblioteci comuna Goiești 

Indicator 
2011 2012 

2013 
 

Volume existente în 
biblioteci 

15265 14965 15365 

Volume eliberate 
cititorilor 

6458 4690 6324 

Cititori activi 307 300 286 
Sursa: www.insse.ro, TEMPO Online 

 

http://www.insse.ro/
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Numărul de volume liberate a fost de 6324 în anul 2013, în creștere față de anul 

2012 când au fost eliberate 4690 volume. 

În ceea ce privește numărul de cititori activi, acesta este în scădere în anul 2013 

cu 14 persoane comparativ cu anul 2012. 

 

Căminul cultural 

Evenimentele importante se organizează în Căminul cultural al comunei Goiești, 

dat în folosință în anul 1935. Construcția, aflată în sat Goiești, este din cărămidă, are 8 

camere, o suprafață de 2100 mp și este dotată cu scenă și scaune. În incinta Căminului 

este situată și biblioteca. 

O altă construcție cu funcțiune de Cămin cultural este în comuna Țandăra, cu o 

suprafață de 150 mp, formată din 6 camere, dată în folosință din anul 1952.  

În prezent clădirile nu funcționează.  

 

Arta 

În comuna Goiești arta este reprezentată prin colajele realizate de scriitorul 

Alexandru Ioan, pe teme precum religie, politică, viață socială. Colecția impresionantă 

de colaje conține opere în care sunt reprezentate personaje celebre și de notorietate 

(politicieni, actori, pictori etc).  

În comună au crescut 2 interpreți de muzică populară Bălmău Camelia și Dică 

Liviu, acesta din urmă fiind și solist al ansamblului folcloric “Maria Tănase” din Craiova.   

În satul Popeasa se găsește Casa memorială “Alexandru Macedonski”, 

monument istoric, datează de la 1821 fiind declarată monument istoric. Casa a aparținut 

poetului Alexandru Macedonski și se află într-o avansată stare de degradare. Poetul a 

copilărit pe moșia de la Amaradia, nostalgia și a peisajelor regăsindu-se în ciclul 

poemelor amărăzene: 

“Cînd mergi spre munți dinspre Craiova, urcând pe apa Amărezei, 

De la Murgaș în Adâncata și la Vocna-n Pometești 

Junincele-așteptând gonacii mugesc la gardurile-ogrăzei, 

Și-n lunca dintre două dealuri, din Gura-Ploești în Goiești...” 

 

Publicații 

Principalele publicații de presă care ajung la nivelul comunei Goiești sunt cele 

achiziționate din Mun.Craiova, precum Gazeta de Sud, Cuvântul Libertății (cotidiene 

regionale) și alte ziare și publicații naționale. Abonamentele sunt distribuite de către 

Oficiul Poștal Goiești. Nu există o publicație locală. 
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Posturi radio și televiziuni 

Nu există înregistrat un post de radio în comuna Goiești, pe frecvențele comunei 

se pot recepționa posturile locale din Craiova – Radio Oltenia Craiova, România 

Actualități, KissFM, Europa FM, s.a. posturi.  

 

3.3.7. Sportul și agrementul 

 

Sportul este practicat la nivel de școală unde există 1 sală de gimnastică. Fiind 

zonă rurală locuitorii sunt ocupați cu practicarea agriculturii, creșterea animalelor și nu 

au în planul activităților zilnice practicarea sportului sau a agrementului.  Tinerii sunt 

însă receptivi și atrași de posibilitățile de recreere și sport oferite de Municipiul Craiova 

(Parcul Romanescu, Grădina Zoologică, Complexe sportive și de agrement, Grădina 

Unirii-English Park, Grădina Centrală-Sfânta Treime etc). În comună nu există zonă de 

spații verzi, sport și agrement.  

 

Deşi există numeroase posibilităţi de recreere şi prin sport în general, practicarea 

lui în masă este dependentă de diverse condiţionări cum ar fi: 

- insuficienţa fondurilor financiare alocate pentru întreţinerea sau modernizarea 

dotărilor existente, ca de altfel şi a personalului însărcinat cu curăţenia şi 

supravegherea păstrării ei; 

- inexistența unor investitori care să creeze complexuri sportive și de agrement în 

comună. 

 

3.3.8. Ordinea publică 

Respectarea ordinii și liniștii publice este asigurată de Postul local de Poliție din 

comuna Goiești. Poliția Comunei Goiești apără drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, 

respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. 

Postul Local de Poliție Goiești este în subordinea Secției de Poliție nr.1 Rural 

Craiova și funcționează în clădirea situată în satul Goiești, dată în folosință în anul 

1988. Efectivul de personal la nivelul anului 2014 este de 4 persoane, iar ca dotări 

există echipamente de birotică, calculatoare, 1 autoturism, bicicletă, internet ș.a. 

În cursul anului pe raza comunei Goiești au fost semnalate un număr de 50 de 

fapte constând în: furt, tulburări de posesie, violări de domiciliu, loviri și alte violențe, 

tulburarea liniștii publice etc. 
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3.4. Economia 

 

3.4.1. Contextul economic recent 

La momentul actual România trece printr-un proces de redresare economică 

generat de criza economică declanșată în anul 2008. Ca urmare a destabilizării 

economiilor statelor europene, efectele s-au reflectat și în țara noastră prin reducerea 

investițiilor, creșterea numărului de șomeri, destabilizări și fluctuații mari ale monedei 

Euro, scăderea populației în anumite zone, migrația populației către alte state/zone 

urbane etc. 

 

3.4.2. Dezvoltarea actuală a activităților economice din comuna Goiești 

Dezvoltarea economică a comunei Goiești este condiționată de gradul de 

atractivitate. În comparație cu orașele, a căror influenţă se exercită în raport cu 

multiplele facilităţi pe care le oferă (infrastructură, locuri de muncă, unităţi şcolare, 

sanitare, de cultură etc.), comunele au o influenţă limitată în teritoriu, în funcție de  

posibilitățile locale.  

O altă particularitate a comunei este faptul că include, din punct de vedere 

administrativ, sate a căror dezvoltare socio-economică este redusă sau chiar 

inexistentă. Ori această dezvoltare inegală a teritoriului reflectă slăbiciuni economice ale 

întregii comunități, care devin în timp piedici în dezvoltarea comunei. 

Economia comunei Goiești s-a concentrat pe sectorul primar, reprezentat de 

agricultură, urmat de sectoarele secundare și terțiare (industria și serviciile). În domeniul 

agricol, zona este valorificată prin cultura legumelor, a cerealelor, creșterea animalelor.  

 

Agricultura 

Dezvoltarea și modernizarea agriculturii reprezintă o prioritate și o necesitate în 

același timp pentru locuitorii din mediul rural.  

Suprafața agricolă a comunei Goiești reprezintă 79,96 % din suprafața totală a 

comunei. Pe categorii de folosință situația este următoarea: 

- Teren arabil – 3692 ha; 

- Pășuni – 1971 ha; 

- Vii – 155 ha; 

 

La nivelul anului 2013 au fost identificate un număr de 1514 persoane 

fizice/exploatații agricole individuale și 29 persoane juridice.  

Din categoria persoanelor juridice enumerăm: S.C. NATURAL CEREAL S.R.L, 

S.C. DOMINO S.R.L (culturi de grâu, orz, porumb, plante oleaginoase, floarea soarelui, 

rapiță pentru ulei, plante de nutreț pentru sămânță), S.C. EUROSANTIS S.R.L. (culturi 

de grâu, porumb, floarea soarelui), S.C. MEFIN AGRO S.R.L. (culturi de floarea 
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soarelui, coriandru, legume în câmp, plante pentru producerea de semințe, flori, plante 

ornamentale și dendrologice în câmp, legume în sere și solarii), S.C. AGRI TERENURI 

SR.L., PAROHIA ADÎNCATA (culturi de grâu, porumb), S.C. BLUE DAWN S.R.L, S.C. 

CASA MAZON AGRICULTURA S.R.L. (culturi de grâu, orz, orzoaică, floarea soarelui, 

pășuri), S.C. AZIENDA AGROFORTUNA S.R.L, S.C. FANROM OIL S.R.L. (culturi de 

grâu), S.C. SANTANDERI  AGRI S.R.L. (culturi de grâu, floarea soarelui), S.C. DELTA 

INVEST BERCENI S.R.L., S.C. AGROTRANS S.R.L. (culturi de grâu, orz, alte plante 

oleaginoase), S.C. AVALON AGRICULTURA S.E.L. (culturi de floarea soarelui), S.C. 

TREI&UNU MEREU S.R.L. (culturi de grâu, porumb, floarea soarelui, plante de nutrț 

pentru semințe), S.C. AGROIND WALMER AGROLACT S.R.L, S.C. FENOV S.R.L s.a. 

 

Figura nr.22 - Modul de folosire a terenului agricol în comuna Goiești 

 

 
 

 

Cea mai mare pondere o deține suprafață arabilă, urmată de pășuni și vii.  

 

Producția agricolă la nivelul comunei este în creștere la porumb în anul 2014, 

comparativ cu anii anteriori, la grâu se menține constantă, la floarea soarelui este în 

scădere.  

La nivelul anului 2014 producția agricolă este predominată de culturile de 

porumb 27%, urmată de grâu 22% și de orz și ovâz 20%. Situația se prezintă astfel: 
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Figura nr.23 – Producția agricolă în comuna Goiești 

 

 
 

 

Analizând trendul producției agricole în perioada 2010-2014 se constată că 

producția cea mai ridicată s-a înregistrat în anul 2010, iar cea mai scăzută în anul 2012. 

 

Tabel nr.24 – Situația centralizatoare cu producția agricolă din comuna Goiești 

kg/ha 

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

Grâu 1500 1500 950 1500 1500 

Orz 1500 1000 1000 1500 1400 

Porumb 2000 1499 850 1500 1821 

Floarea soarelui 1200 606 600 1100 750 

Ovăz 1600 1900 900 1450 1400 
Sursa: Primăria Comunei Goiești 

 

 

 Cele mai ridicate culturi au fost: porumb (2010 și 2014), ovăz (2011 și 2010), 

grâu (2010-2011, 2013-2014), orz (2010 și 2013), floarea soarelui (2010).  

 

 

 

 

 

 

22% 

20% 

27% 

11% 

20% 

Producția agricolă 2014 

Grâu Orz Porumb Floarea soarelui Ovăz



 
76 

Figura nr.24 - Evoluția producției agricole în perioada 2010-2014 

 

 
 

 

Parcul de tractoare și principalele mașini agricole (2009) este format din : 

- tractoare agricole fizice – 65 buc 

- pluguri pentru tractor – 56 buc 

- cultivatoare mecanice -13 buc  

- semănători mecanice – 36 buc  

- mașini de împrăștiat îngrășăminte chimice – 5 buc  

- mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică – 6 buc  

- combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase – 17 buc  

- vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje – 1 buc  

- prese pentru balotat paie și fân – 1 buc  

- suprafața arabilă ce revine pe un tractor fizic – 56,3 ha. 

 

În anul 2013 parcul de utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură era format din: 

- tractoare – 64 buc 

- motocositoare – 16 buc 

- pluguri pentru tractoare – 58 buc 

- cultivatoare – 10 buc 

- grape cu tracțiune mecanică – 39 buc 

- combinatoare – 5 buc 

- semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase – 23 buc 

- mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice – 7 buc 
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- mașini pentru erbicidat – 13 buc 

- combine pentru recoltat cereale păioase – 14 buc 

- cositori mecanice – 4 buc 

- vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje – 1 buc 

- prese pentru balotat paie și fân – 3 buc 

- remorci pentru tractor – 45 buc 

- autovehicule pentru transportat mărfuri (capacitate până la 1,5 tone) – 1 buc 

- care și căruțe – 60 buc 

 

Construcții agricole 

În comuna Goiești sunt un număr de 14.360 construcții agricole înregistrate la 

nivelul anului 2013, defalcate astfel: 

- grajduri – 11.500 

- pătule – 300 

- magazii, hambare pentru cereale – 1.260 

- șură, fânar – 300 

- remize, șoproane – 1.000. 

 

Efectivul de animale 

În anul 2013 a fost înregistrat următorul efectiv de animale:  

 

Tabel nr.25 – Efectivul de animale comuna Goiești 

Crt. Categorii de animale Gospodăriile 
populației 

2013 

1 Bovine  500 

2 Porcine 800 

3 Ovine 200 

4 Caprine 305 

5 Cabaline 170 

6 Măgari și catâri 2 

7 Păsări 30000 

8 Albine familii 270 
Sursa: Primăria Comunei Goiești 

 

 Se observă că numărul cel mai mare din total efectiv îl reprezintă păsările, urmat 

de porcine, bovine și caprine. Numărul cel mai mic de unități este dat de măgari și 

catâri.  
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Figura nr.25 – Efectivul de animale în comuna Goiești, 2013 

 

 
 

Producția animală obținută de gospodăriile populației pentru principalele produse 

agricole animale în anul 2013 este: 

 

Tabel nr.26 – Producția animală în comuna Goiești 

 

Crt Principalele produse agricole 
animale 

Unități de măsură Valori înregistrate 

A Producția de carne   

1 Numărul de animale sacrificate capete  

 -bovine capete 50 

 -porcine capete 800 

 -ovine capete 100 

 -caprine capete 20 

2 Greutatea medie la sacrificare kg greutate vie  

 -bovine  250 

 -porcine  160 

 -ovine  25 

 -caprine  22 

3 Greutatea totală a animalelor 
sacrificate 

tone greutate  

 -bovine  13 

 -porcine  128 

 -ovine  3 

 -caprine  1 

Efectivul de animale 

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Cabaline

Măgari și catâri 

Păsări

Albine familii
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B Producția de lapte   

1 Lapte de vacă și bivolițe   

 Numărul mediu de vaci și bivolițe capete 250 

 Producția medie de lapte litri 3000 

 Producția totală de lapte muls hectolitri 7500 

2 Lapte de oaie   

 Numărul de oi mulse capete 150 

 Producția medie de lapte litri 68 

 Producția totală de lapte hectolitri 102 

3 Lapte de capră   

 Numărul de capre mulse capete 275 

 Producția medie de lapte litri 150 

 Producția totală de lapte hectolitri 412 

C Producția de lână   

 Numărul de ovine tunse capete 200 

 Producția medie de lână obținută de 
la o ovină tunsă 

kg 25 

 Producția totală de lână tone 0,5 

D Producția de ouă   

 Numărul păsărilor care au ouat în 
cursul anului  

capete 25000 

 Producția medie de ouă obținute de 
la o pasăre care a ouat 

bucăți 150 

 Producția totală de ouă mii bucăți 375 

E Producția de miere   

 Numărul familiilor de albine de la 
care s-a extras mierea 

familii 270 

 Producția medie de miere obținută 
de la o familie de albine 

kg 30 

 Producția totală de miere tone 8 
Sursa: Primăria Comunei Goiești 

 

 În comună sunt înregistrate 17 unități de vânzare cu amănuntul de produse de 

origine animală, din care 3 sunt centre de prelucrare lapte în cadrul exploatației și 17 

stupine.  

 Sectorul agriculturii a fost dezvoltat cu ajutorul finanțărilor europene primite 

pentru înfiintarea de ferme și exploatații agricole, achiziția de utilaje specifice și 

subvenții acordate pentru cultivarea terenurilor agricole.  
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 Industria 

Sectorul industrial din comuna Goiești este reprezentat de: 

- Industria de energie regenerabilă reprezentată de societățile S.C. MULBACH S.R.L. 

SIBIU și S.C. IZVOR DE LUMINA S.R.L. 

- Industria de fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a 

aparatelor de distribuție și control a electricității, reprezentată de societatea S.C. 

MASINI ELECTRICE S.R.L. 

 

S.C. MULBACH S.R.L. SIBIU a obținut în anul 2013 autorizație de construire a 

unui Parc fotovoltaic amplasat în extravilanul comunei Goiești, 29,0 MW, T17-

P:A2+A4+A5+A7+A8 și T21– P258/3, pe o suprafață de 654000 mp. Proiectul prevede 

construirea de panouri fotovoltaice care să transforme energia solară în energie 

electrică în curent continuu. Aceasta din urmă este transformată în energie alternativă 

prin intermediul unor invertoare la tensiunea de 380 V. Centrala fotovoltaică va produce 

energie electrică care va fi introdusă în Sistemul Energetic Național (SEN), printr-o 

rețea electrică de 110KV care va fi proiectată ulterior.  

S.C. IZVOR DE LUMINA S.R.L. București a obținut autorizația de construire în 

anul 2013 pentru proiectul Construire centrală fotovoltaică 14 MW, amplasată în 

comuna Goiești, T18 pe o suprafață de 285000 mp.  

 

Avantajele investițiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile 

sunt: 

- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea 

schimbărilor climatice; 

- reducerea dependenței de importurile de resurse de energie primară 

(combustibilii fosili) și îmbunătățirea siguranței în aprovizionare; 

- crearea posibilității de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, 

care va conduce, de asemenea, la creșterea numărului de locuri de muncă; 

 

Construcțiile 

Lucrările de construcții de la nivelul comunei Goiești au fost reprezentate de: 

modernizări de clădiri, infrastructuri edilitare (distribuție apă potabilă și canalizare, 

modernizare drumuri), construire locuințe.  

 Activitatea de construcții reprezintă o activitate creatoare de locuri de muncă 

pentru comună și de plus valoare economică. 

În ceea ce privește valoarea arhitecturală și materialul din care sunt construite 

locuințele 50% dintre acestea sunt din cărămidă, chirpici sau paiantă. Fondul construit 

este format din locuințe individuale construite pe parcele individuale, cu regim de 
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înălțime predominant parter. În satul Gruița există o singură gospodărie, celelalte fiind 

dezafectate iar terenul este redat culturilor agricole.  

 În anul 2013, conform datelor statistice, a fost construită și finalizată o singură 

locuință privată.  

 

Locuințe 

Numărul total de locuințe înregistrate în comună la sfărșitul anului 2013 este de 

1472, în creștere față de anii 2011-2012. 

 

Tabel nr.27 - Locuințe existente la sfârșitul anului în comuna Goiești 

 

Forme de proprietate Județ Localitate  

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr 

Număr Număr Număr Număr 

Total Dolj 72677 GOIEȘTI 1517 1470 1471 1472 

Proprietate publică Dolj 72677 GOIEȘTI 2 : : : 

Proprietate privată Dolj 72677 GOIEȘTI 1515 1470 1471 1472 

Legendă -  : date lipsă 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online 

 

Suprafața locuibilă din comuna Goiești, la sfârșitul anului 2013, era de 60903 mp, 

în creștere față de anii anteriori.  

 

Tabel nr.28 - Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului în comuna Goiești 

 

Proprietate Județ Localitate  

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: M.p. arie desfășurată 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

Metri pătrați arie 
desfășurată 

Total Dolj 
72677 
GOIESTI 

51058 60753 60852 60903 

Proprietate 
publică 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

77 : : : 

Proprietate 
privată 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

50981 60753 60852 60903 

Legendă -  : date lipsă 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online 

 

 În perioada 2010-2013 au fost emise un număr total de 17 autorizații de 

construire în comuna Goiești.  
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Tabel nr. 29 - Autorizații de construire eliberate în comuna Goiești 

 

Categorii de 
construcții  

Județ Localitate  

Ani 

Anul 
2010 

Anul 2010 
Anul 
2011 

Anul 2011 
Anul 
2012 

Anul 2012 
Anul 
2013 

Anul 2013 

UM: Număr, mp suprafată utilă 

Număr 

Metri 
pătrați 
suprafață 
utilă 

Numar 

Metri 
pătrați 
suprafață 
utilă 

Număr 

Metri 
pătrați 
suprafață 
utilăa 

Număr 

Metri 
pătrați 
suprafață 
utilă 

Clădiri 
rezidențiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivități) 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

4 558 6 1065 : : 7 700 

Clădiri pentru 
comerțt cu 
ridicata și cu 
amănuntul 

Dolj 
72677 
GOIESTI 

: : 1 58 : : : : 

Alte clădiri Dolj 
72677 
GOIESTI 

: : 1 69 3 645 7 633 

Legendă -  : date lipsă 

Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online 

 

Evoluția construcțiilor înregistrează o ușoară creștere în anul 2013 comparativ cu 

2012 și 2011.  

 

 

 Sectorul serviciilor 

Activitatea de comerț este reprezentativă la nivelul comunei, existând un număr 

de 6 agenți economici (24% din numărul total al agenților economici înregistrați la 

nivelul anului 2014).  

În sectorul serviciilor intră comerțul, activitățile financiare, bancare, de asigurări, 

administrative, imobiliare, informațiile, telecomunicațiile, turismul, serviciile profesionale 

și tehnice etc. 

Comuna beneficiază de servicii financiare în domeniul asigurărilor private, prin 

firma de brokeraj SAFE INVEST ROMÂNIA SRL, care prin cei 2 reprezentanți oferă 

locuitorilor posibilitatea a încheia polițe RCA, asigurare de locuință și asigurare de viață.  

Serviciile de frizerie și coafură sunt asigurate prin salonul deschis în comuna 

Mogoșești. 

Serviciile profesionale sunt reprezentate de persoane care prestează servicii 

tehnice sau profesionale pentru meserii care necesită o anumită pregătire profesională 

și autorizare din partea instituțiilor abilitate. În comuna Goiești sunt autorizați de către 

A.N.R.E (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) un număr de 5 

electricieni.  
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Tabel nr.30 - Listă electricieni autorizați A.N.R.E comuna Goiești 

 

Crt. Nume și prenume Nr.Registru Nr.autorizare Calitate 
Autorizare 

Autorizație 

1 Andrei Ștefan 37426 24743 Tarif I Autorizare 
Electricieni 

2 Dumitru Marian 48629  Tarif II B –
prelung.valab 

Autorizare 
Electricieni 

3 Iova Marian 52255  Tarif II B Autorizare 
Electricieni 

4 Pană Constantin 47584 29994 Tarif II B-
prel.valab 

Autorizare 
Electricieni 

5 Troanca Marian 32473 22757 Tarif I Autorizare 
Electricieni 

Sursa: www.anre.ro 

 

 

 

3.5. Agenții economici 

 

La nivelul comunei în anul 2014 sunt înregistrați un număr de 29 agenți 

economici cu sediul profesional în comuna Goiești, dintre care una este în întrerupere 

activitate și 3 au fost radiate. Un număr de 11 agenți economici au puncte de lucru în 

comună.  

 

Tabel nr.31 - Lista agenților economici cu punct de lucru pe raza comunei Goiești 

 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă Obiect de activitate Punct de 
lucru 

1 CURTEANU DANIEL 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

0149-Creșterea altor animale Sat Goiești 

2 DUVAL TEODOR MIHNEA 
PERSOANA FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

Sat Goiești 

3 BORCEA ELENA 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

0149-Creșterea altor animale Sat Goiești 

4 SC CAMIBOG S.R.L. 4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie și produselor 
zaharoase, în magazine specializate 
4723-Comerț cu amănuntul al peștelui, 
crustaceelor și moluștelor, în 
magazine specializate 
4722-Comerț cu amănuntul al cărnii și 
al produselor din carne, în magazine 

Sat Goiești 
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Nr. 
crt. 

Denumire firmă Obiect de activitate Punct de 
lucru 

specializate 
4719-Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzarea 
predominantă de produse 
nealimentare 
4711- Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzarea 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun 
4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, 
semințelor, furajelor și tutunului 
neprelucrat 

5 STANCIU IONUȚ-MADĂLIN 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

4711- Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzarea 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun 
5630 – Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor 

Sat Goiești 

6 OM-MED SERV S.R.L. 8690 – Alte activități referitoare la 
sănătatea umană 
8621 – Activități de asistență medicală 
generală 

Sat Goiești 

7 NITULESCU IRINA-CAMELIA 
PERSOANA FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

0150 – Activități în ferme mixte 
(cultura vegetală combinată cu 
creșterea animalelor) 
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

Sat Goiești 

8 MIHĂILĂ CARMEN-MIHAELA 
PERSOANA FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

0145- Creșterea ovinelor și caprinelor 
0142 – Creșterea altor bovine 
0141 – Creșterea bovinelor de lapte 
0150–Activități în ferme mixte  (cultura 
vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

Sat Goiești 

9 D.I.C NOEL S.R.L. 3312 – Repararea mașinilor Sat Goiești 

10 WINNERS BET CLUB S.R.L. 5630 – Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor 

Sat Goiești 

11 LUPU ELENA-GABRIELA 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

4779 – Comerț cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute prin 
magazie 

Sat Goiești 

 
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj 

 

Sectorul antreprenorial joacă un rol deosebit, influenţând evoluţia şi dezvoltarea 

la nivel local a acelor sectoare cu potenţial ridicat şi cu pieţe de desfacere asigurate.  
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Astfel în comună au fost înființate unități economice de către tineri întreprinzători 

cu ajutorul finantăților obținute prin PNDR. De asemenea, au fost înregistrate și unități 

de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală. 

 Pe raza comunei figurează înregistrate un număr de 17 unități de vânzare cu 

amănuntul de produse de origine animală, din care 3 sunt centre de prelucrare lapte în 

cadrul exploatației și 17 stupine.  

 

Tabel nr.32 - Unități de stupină înregistrate în comuna Goiești 2007-2014 

Crt. Denumirea unității Adresa Categorie 
unitate 

Numărul de înregistrare și 
data înregistrării 

1 CURTEANU DANIEL GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.1327/19.12.2007 

2 NEAMȚU MIHAI GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.902/ 28.10.2010 

3 PFA CURTEANU DANIEL GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR. 1045/29.12.2010 

4 DRAGOMIR ELENA GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.389/ 11.05.2011 

5 CARAMIDA CONSTANTIN GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.411/ 16.05.2011 

6 VASILOIU SEVASTIAN GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.422/ 17.05.2011 

7 SUTU VALENTINA GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.629/ 22.06.2011 

8 MARCULESCU VIOREL GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.959/13.10.2011 

9 PFA PIORASCU N LUCIAN GOIEȘTI, 
POMETEȘTI 

STUPINĂ VA DJ NR.699/ 20.07.2012 

10 PFA GHENEA E ANDREIA GOIEȘTI, 
VLADIMIT 

STUPINĂ VA DJ NR.1101/ 18.12.2012 

11 PFA DOBROMIR M ELENA GOIEȘTI, 
MĂLĂEȘTI 

STUPINĂ VA DJ NR.221/ 13.03.2013 

12 PFA MARCULESCU 
CĂTĂLIN 

GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.1366/ 28.04.2014 

13 PFA BORCEA ELENA GOIEȘTI STUPINĂ VA DJ NR.1695/ 31.07.2014 

14 PFA STOCITA BOGDAN GOIEȘTI, 
MĂLĂEȘTI 

STUPINĂ VA DJ NR.1751/ 21.08.014 

Sursa: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj 

 

 

Tabel nr.33 – Centre de prelucrare lapte în cadrul exploatației comuna Goiești 2007-2014 

 

Crt. Denumirea unității Adresa Categorie unitate Numărul de înregistrare 
și data înregistrării 

1 PISTOL GHEORGHE GOIEȘTI CENTRU PRELUCRARE 
LAPTE 

VA DJ NR.47/03.02.2009 

2 ROȘU TUDORIȚA GOIEȘTI CENTRU PRELUCRARE 
LAPTE 

VA DJ NR.956/19.11.2010 

3 TEMELIE MIHAI GOIEȘTI CENTRU PRELUCRARE 
LAPTE 

VA DJ NR. 1835/8.10.2014 

Sursa: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj 
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Investiții străine în comuna Goiești 

Investițiile străine importante la nivelul comunei au venit din partea a 2 societăți 

care administrează terenul agricol și anume: 

S.C. CASA AMAZON AGRICULTURA S.R.L, care deține o suprafață de 851,73 

ha, pe care sunt cultivate următoarele: grâu comun de toamnă (20,27 ha), orz (49,94 

ha), orzoaică (10,40 ha), floarea soarelui (141,04 ha), pășuni (337,45 ha). 

S.C. SANTANDERI  AGRI S.R.L, care are cultivate grâu comun de toamnă (90 

ha), floarea soarelui (54,95 ha).  

 

 

3.6. Turismul 

Turismul ocupă în prezent un rol important în economia națională a României, 

încercându-se afirmarea turistică a țării noastre prin diferite politici de stimulare a 

dezvoltării acestui sector. Turismul ecologic, cultural și mai nou, cel balnear reprezintă 

principalele forme de turism pe care țara noastă le promovează pentru atragerea 

turiștilor. 

Dezvoltarea turistică a comunei ar trebui să se facă în corelație cu posibilitățile 

turistice existente, cu specificul zonei și cu investiții importante în infrastructură și 

reabilitatea obiectivelor de interes turistic. 

 

3.6.1. Patrimoniul turistic natural 

Poziția geografică a comunei situează zona în arealul de dealuri joase și văi, cu 

o climă temperat continentală, ce conduce la o succesiune a celor patru anotimpuri. 

Prin metomorfoza peisagistică aferentă fiecărui anotimp se creează un peisaj 

care poate fi valorificat și creat un cadru turistic care să atragă turiștii în zonă. 

Peisajul comunei este reprezentat de dealurile joase și văile cu pajiștile cu 

elemente de spectaculozitate. Se pot crea locuri speciale pentru petrecerea timpului 

liber, organizarea unui tur al comunei pentru turiștii din alte zone, schimb de experiență 

între diferite autorități.  

Pădurea reprezintă un element de atracție pentru turiști. Covorul vegetal și fauna 

existentă pot fi valorificate în plan științific prin practicarea ecoturismului și turismului 

cinegetic. Pot fi organizate excursii cu copii sau adulții în pădurile din zonă pentru 

cercetare științifică – recunoașterea plantelor, parcurgerea unui traseu, acțiuni de 

împădurire, acțiuni ecologice  – ca formă de practicare a turismului sezonier. 

Picnicul este o activitate răspândită și poate fi încurajată prin amenajări speciale 

– mese, scaune, coșuri de gunoi, locuri special amenajate pentru grătare etc. 

Rețelele hidrografice din comună pot contribui la desfășurarea turismului prin 

funcția sa recreativă. Se poate încuraja turismul de weekend, orientat spre malurile 
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râurilor, prin crearea cadrului specific – mese amenajate pe malul râului, cabane, 

curățarea și înlăturarea vegetației inutile, activități comerciale etc. 

În comuna există posibilități de diversificare a formelor de practicare a turismului 

însă este nevoie de implicarea autorităților publice și a partenerilor privați.  

 

3.6.2. Patrimoniul antropic 

La nivelul comunei patrimoniul antropic cuprinde: 

Obiective religioase 

- Biserica “Sfântul Nicolae” din satul Adâncata, datează de la 1866 și se află pe lista 

monumentelor istorice; 

- Biserica “Sf. Pantelimon” din satul Goiești, datează de la 1816 și se află pe lista 

monumentelor istorice. Construcția are un stil arhitectonic tradițional muntenesc,  

- Ruinele Bisericii din Vocna, din comuna Goiești (fostul sat Vocna), construite la 1824, 

a avut hramul Sf.Treime; 

- Biserica “Înălțarea Domnului” din satul Gruița (fostul sat dezafectat Crucile) datare 

1751-1753, este monument istoric. În prezent biserica se află în stare avansată de 

degradare, monumentul este profund distrus, întreaga navă a bisericii este înclinată 

(prezintă inclusiv stâlpi din lemn masiv cu rol de sprijin pe latura de sud) prin scufundare 

spre drepta (sud) , acoperișul este complet distrus, iar cele două turle prezintă fenomen 

de “forfecare”, extrem de înclinate, una către alta. Pridvorul a fost demolat (probabil 

după prăbușire). Intregul monument prezintă armături vechi din fier masiv. Pereții 

bisericii sunt foarte bogat ornamentați cu picturi religioase în registrii multipli, cu imagini 

de ctitori, sfinți, inclusiv macheta bisericii la înălțarea ei, oramente vegetale și motive 

geometrice, repetate. În interiorul și exteriorul monumentului se află numeroase 

artefacte (piese de mobilier bisericesc, feronerie fragmentată, pupitre și sfeșnice, 

abandonate la întâmplare și în diverse stadii de degradare. 

- Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul Mălăești, datează de la 1823 și se află 

pe lista monumentelor istorice. Construcția are un stil arhitectonic tradițional muntenesc, 

- Biserica “Adormirea Maicii Domnului” sat Muereni, datează de la 1743-1746 și se află 

pe lista monumentelor istorice. Construcția are un stil arhitectonic tradițional muntenesc. 

- Biserica “Sf. Dumitru” sat Pometești, datează din sec.XVIII și se află pe lista 

monumentelor istorice. În apropiere se află ruinele Vechii Biserici Sf. Dumitru din 

secolul XVIII. 

- Ruinele Bisericii din cimitir, satul Vladimir, construită în zona de deal, datează din 

secolul XIX și în prezent se află în stare avansată de degradare.  

 

 

 

 



 
88 

 

 

Figura nr. 26 -  Hartă obiective religioase comuna Goiești 

 

 
Sursa: Institutul de Memorie Culturală 

 

 

Lucrări de artă monumentală/grupuri statuare 

Piatra funerară din satul Mălăești, localizată în cimitirul satului, datând de la 1823 este  

declarată monument istoric.  

Monumentul eroilor 1917 aflat în satul Mălăești în față Bisericii “Adormirea Maicii 

Domnului”, a fost ridicat pentru comemorarea eroilor din Mălăești căzuți la datorie în 

războiul 1916-1919. 

 

Case memoriale 

Casa memorială “Alexandru Macedonski”, monument istoric, situată în satul Popeasa, 

datează de la 1821 fiind declarată monument istoric. Casa a aparținut boierului Misu 

Berlescu și se află într-o avansată stare de degradare. Clădirea a fost, în perioada 

1961-1990, școală, cămin cultural și muzeu.  

Casa Economu  este un fost conac boieresc construit în secolul al XIX-lea, actualmente 

dezafectat și aflat în ruină. Se află în satul Țandăra, pe culmea unui deal. Casa a 

aparținut ministrului de finanțe Economu, 1900. 
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Evenimentele 

În comună sunt menționate evenimentele locale la care participă în principal locuitorii și 

personalități invitate de autoritățile locale: Ziua eroilor și Fiii Satului. 

Manifestările dedicate Crăciunului și Anului Nou, sunt organizate cu sprijinul profesorilor 

de la Școala din Goiești și a autorităților publice locale cu implicarea elevilor.  

 

Obiceiuri și tradiții populare 

Obiceiurile au contribuit în trecut la închegarea unei colectivități, la păstrarea formelor 

tradiționale de viață22. Obiceiurile, ceremoniile și riturile reflectă, ca orice fapt de folclor, 

concepția despre lume a oamenilor, contextul socio-cultural în care trăiesc. La nivelul 

comunei Goiești obiceiurile și tradițiile populare au dăinuit peste ani și sunt practicate și 

în prezent. Dintre acestea enumerăm câteva: 

Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou au ca principală acțiune colindatul. În ajunul 

Crăciunului fete și băieți pornesc pe ulițele satelor cântând o varietate de colinde, legate 

de nașterea Domnului.  

Împodobirea bradului este un obicei preluat de pe vremea egiptenilor. La români 

împodobirea bradului a început din sec. al XIX-lea și continuă până în zilele noastre. 

Impodobirea bradului și așteptarea de către copii a "Moșului", numit, în sud-estul 

Europei, Crăciun, care vine cu daruri multe, este un obicei occidental care a pătruns de 

la oraș la sat, începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Steaua este un obicei care are loc în ajunul Crăciunului. Copii merg la colindat cu o stea 

mare, împodobită cu hărtie colorată sau crenguțe de brad, cântând pe la fiecare 

gospodărie.  

Capra, obicei care are legătură cu sporul de animale și aducerea de roade mai bogate 

în anul care vine. Grupuri de copii costumați colindă fiecare gospodărie. Jocul "caprei" 

(omorârea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial 

grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să 

aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul 

recoltelor - invocat și evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul 

"caprei". 

Aceasta se pare că își are originea în obiceiurile românilor și elinilor: fie în jocurile și 

cântecele desfășurate în jurul altarelor păgâne de preoții sau cântăreții travestiți în 

dobitoace cu ocazia sărbătorilor date pentru cinstea zeilor, ori în versurile satirice contra 

generalilor ce repurtau vreun triumf, fie în amintirile vagi despre dansurile cunoscute la 

greci sub numele unor păsări răpitoare. Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul 

din flăcăi apropiindu-se de masa unde sunt membrii familiei, începe să vornicească. 
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Plugușorul este un alt obicei de Crăciun străvechi, în care cete de flăcăi pornesc cu 

plugul, semnificând un ritm de fertilitate, constând într-o urare care să aducă recolte mai 

bogate în anul care vine. Acest obicei de Crăciun aduce veselie și culoare sărbătorilor 

de iarnă, amintindu-ne și de ocupația strămoșilor noștri care era agricultura. 

Sorcova, este un obicei care are loc de Anul Nou și constă într-o urare pe care o fac 

copii gazdelor cu ajutorul unei crengi de brad împodobite cu hârtie colorată. Urările care 

se adresează sunt pentru sănătate, bogăție și prosperitate. 

Ignatul este divinitatea solară care a preluat numele și data de celebrare a Sf. Ignatie 

Teofanul (20 decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii 

zilei de Ignat se taie porcul de Crăciun. Animalul sacrificat în această zi este substitut al 

zeului care moare și renaște împreună cu timpul, la solstițiul de iarnă. In antichitate, 

porcul a fost simbol al vegetației, primavara, apoi sacrificiul lui s-a transferat în iarnă. 

Crăciunul (Nașterea Domnului)23 se sărbătorește în data de 25 Decembrie a fiecărui an. 

Sărbătoarea de Crăciun îmbină o mulțime de obiceiuri. Dominantă este componenta 

creștină care marchează nașterea lui Hristos și ea se vede în colindele religioase 

"Steaua" și "irozii" s.a. Crăciunul marchează însă și un nou ciclu de viață, începutul unui 

nou an român. Obiceiurile au semnificații multiple. Pe de o parte, se întrevede urarea 

menită a prevedea, a provoca îndeplinirea dorințelor omului și ale comunității, dar și 

protejarea față de forțele răului. Colindul, în acest context, începe nu întâmplător seara 

și după reguli bine stabilite. Ceata de colindători se organizează pe vecinătăți și merge 

din casă în casă pentru că urarea lor este socotită de bun augur. Arsenalul lor format 

din clopoței, bețe, bice are menirea ca, prin zgomotul făcut, să alunge forțele malefice. 

In același cadru trebuie amintite jocurile cu măști: capra cu variantele sale - cămila și 

chiar girafa, ursul, căluții, dar și ceata de mascați. Din costum nu lipsește niciodată 

șiragul de zurgălăi, care are aceeași menire - de a îndepărta forțele răului. Crăciunul 

este marcat și printr-o masă bogată, din care nu trebuie să lipsească colacii, cornurile, 

fructele, peștele, dulciurile și, bineînțeles, băutura. Tot ce se pune pe masă are o 

trimitere clară la ocupațiile tradiționale ale comunității românești. Sărbătorile de iarnă, 

începute de Crăciun odată cu Nașterea lui Iisus, se încheie abia la Bobotează când în 

lumea satului au loc alte petreceri. 

Boboteaza (Botezul Domnului) se sărbătorește pe data de 6 ianuarie a fiecărui an, 

printr-o procesiune organizată spre un lac, râu sau vreun izvor, pentru slujba Sfințirii 

Apelor. La Bobotează se sfințesc toate apele de către preotul satului.  

Dragobetele, sărbătorit pe data de 24 februarie, era unul dintre cele mai frumoase 

obiceiuri străvechi ale poporului român. Dragobetele are rădăcini foarte vechi, fiind 

sărbătorit chiar de pe timpul dacilor, pentru care acestea era o divinitate asemeni lui 
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Cupidon (al romanilor) și Eros (al vechilor daci).Dragobetele, numit și Natvalnicul sau 

Logodnicul Păsărilor, fecior chipeș și puternic, aduce iubirea în casă și în suflet. 

Mărțișorul reprezintă o tradiție românească ce datează din cele mai vechi timpuri.Firele 

de lână, de ață, de mătase-alb și roșu sunt împletite împreună. Simbolistica mărțisorului 

cunoaște diverse interpretări, cea mai răspândită fiind bazată pe faptul că, în folclorul 

nostru anotimpurile sunt simbolizate cromatic: primăvara este roșie, vara este verde, 

toamna este neagră, iar iarna este reprezentată prin culoarea albă. 

În prima parte a lunii Martie sunt zilele Babelor (zilele Martei sau Dochiei) și există o 

mulțime de povești despre aceste zile, ilustrând lupta dintre iarnă și primăvară, dintre 

întuneric și lumină. Vremea capricioasă din această perioadă este pusă pe seama 

caracterului Babei Dochia, iar dacă se încălzește treptat, se spune că ,,Baba Dochia își 

dezbracă cojoacele’’. Fiecare cojoc este luat de celelalte babe numite după ziele 

săptămânii: Lunica, Martica, Marcuriana, Joița, Virita, Sitita și Domnica. Primele 3 zile 

ale lui martie se mai numesc și ,,baba de primăvară,,(1 martie)’’, ,,baba de vară’’ (2 

martie)’’, ,,baba de toamnă’’(3 martie) și se spune că așa cum vor fi aceste zile, așa vor 

fi și cele trei anotimpuri. 

Paștele se sărbătorește prin slujbe bisericești și masă îmbelșugată. Ouăle se ciocnesc 

după un anumit ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocnește cu capătul 

mai ascuțit al oului aceeași parte a ouălui celuilalt, în timp ce rostește cunoscuta 

formulă: Hristos a Inviat!, la care se răspunde cu: Adevărat a Inviat!. Specific acestei 

sărbători este înroșirea ouălelor, care semnifică sănătate. Mai demult, ouăle se colorau 

în galben și roșu, culori ale răsăritului și apusului de soare. Românii le vopsesc și în alte 

culori: verde, albastru sau le încondeiază. Tradiția spune că de la Paște, porțile Raiului 

stau deschise până la Rusalii. 

Călușul, este sărbătorit în luna Iunie în sâmbăta de Rusalii și considerat cea mai 

importantă manifestare folclorică tradițională. Ritualul Căluşului a fost înscris pe Lista 

capodoperelor (devenită ulterior Lista valorilor reprezentative) ale patrimoniului imaterial 

al umanităţii alcătuită de UNESCO. Formele în care Căluşul este astăzi practicat sunt 

diferite: există localităţi în care a existat Căluş şi în care astăzi obiceiul a dispărut sau a 

intrat într-un fond pasiv, altele în care acesta se manifestă în datele lui tradiţionale, cu 

toate secvenţele şi particularităţile rituale şi, în fine, aşezări unde forma genuină 

coexistă cu cea de reprezentare scenică, fie că ambele sunt performate de acelaşi grup 

(ceată), fie că, prin efortul instituţiilor de învăţământ sau şcolare, se asigură 

transmiterea în formă spectaculară prin iniţierea tinerilor şi copiilor 24 .Căluşul are o 

multitudine de semnificaţii rituale: de fecunditate, de fertilitate, de vindecare de luatul 

căluş şi încă multe altele. Căluşul, în ansamblu, este alcătuit dintr-o suită de acte rituale 

ce se succed în desfăşurarea concretă a obiceiului. Constituirea cetei de căluşari, 
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confecţionarea steagului şi a recuzitei ce-i este aferentă, jurământul căluşarilor ce avea 

loc odinioară la hotar sau între hotare, dar al cărui text propriu-zis nu se cunoaşte, 

actele rituale mimico-dramatice din timpul colindatului gospodăriilor, îngroparea 

steagului şi spargerea căluşului prezintă o deosebită importanţă în definirea obiceiului.  

Sânzienele, sărbătoare câmpenească suprapusă peste sărbătoarea religioasă nașterea 

Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea marchează începutul verii, pentru că în jurul 

datei de 21 iunie este solstițiul de vară sau vara astronomică. 

Sânpetru de vară denumit popular și sărbătoarea lupilor, marchează miezul verii agrare 

și perioada secerișului. Acum se ,,calcă’’ ceapa și usuroiul. In data de 29 iunie,Biserica 

îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.Unul numit ,,piatra de temelie’’ a 

credinței, iar celălalt ,,vas al alegerii’’ dumnezeiești, ei sunt prăznuiți în aceeași zi 

deoarece amândoi au murit în 29 iunie, la Roma, din porunca împăratului Nero. 

Moșii de toamnă sunt prilej de mare sărbătoare pastorală la care participă tot satul. 

Pomenirile, rugurile aprinse pe coamele dealurilor, la răspântii, în mijlocul satului, lângă 

ape (,,locurile propice adunării spiritelor’’), alături de veghea rituală, țin de credința că la 

Samedru, morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi. În ajun de Sf.Dumitru are loc, în fiecare 

an, sărbătoarea numită ,,Focul lui Samedru’’. 

 

3.6.3. Infrastructura și circulația turistică 

Comuna Goiești nu dispune de dotări și infrastructură turistică, nu sunt 

înregistrate structuri de cazare turistică în comună iar infrastructura către posibilele 

obiectivele turistice este deficitară. În ultimii ani au fost realizate modernizări ale 

drumurilor comunale.  

În ceea ce privește structurile de cazare cele mai apropiate unități cu funcțiuni de 

cazare sunt: 

-  Municipiul Craiova la 20 km de comuna Goiești care dispune de unități de 

cazare diversificate, începând de la hostel și până la hoteluri de 5 stele; 

- comuna Almăj, sat Sitoaia, la 35 km (pe DN6B și E70) dispune de 1 pensiune 

de 3 stele – Pensiunea Scorpionul Negru; 

- comuna Ișalnița, la 28 km de comună, dispune de 2 pensiuni – AKARSU 

SELKA 2* și EYYUP HAN 2*. 

 

Comuna este traversată de drumul național DN6B Craiova-Melinești care creeză 

premisele încurajării turismului în comună.  
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3.7. Infrastructura tehnică 

Confortul oferit de localități este dat de existența unor servicii de gospodărire 

comunală oferite populației respective, servicii care determină calitatea vieții. Cea mai 

mare parte a serviciilor se referă la alimentarea cu apă rece și apă caldă, canalizare, 

alimentarea cu agent termic și energie electrică. 

Vom prezenta mai jos serviciile de gospodărire comunală de care beneficiază 

locuitorii comunei Goiești.  

 

 

3.7.1. Căile de comunicație 

Căile de comunicație care străbat comuna Goiești sunt:  

 

Rețeaua de căi rutiere 

Teritoriul administrativ al comunei este traversat de DN6B Craiova-Melinești, de 

drumuri comunale și drumuri agricole de exploatare. 

Figura nr.27 -  Harta drumuri naționale care traversează comuna Goiești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.cnadr.ro 
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DN6B Craiova-Melinești asigură legătura între comuna Goiești și restul localitaților din 

județul Dolj, inclusiv Municipiul Craiova.  

Drumurile comunale. În interiorul satelor componente circulația se face atât inelar, cât și 

liniar, pentru 5 sate circulația se face prin DN6B, iar pentru restul există o serie de 

drumuri interioare locale ce asigură legături atât între zonele de locuit cât și cu zonele 

economice. 

Lungimea totală a drumurilor comunale este de 12,13 km. Acestea sunt:  

Goiești-Muereni – 1,5 km, Goiești-Vladimir – 0,8 km, Agrorpod-Goiești – 0,7 km, 

Mogoșești – 0,5 km, Fântâni – 0,5 km, Goiești-Mălăești – 2,7 km, Goiești-Pometești – 

1,25 km, Goiești –Popeasa – 1,0 km, Goiești – Adâncata – 1,0 km, Goiești-Țandăra – 

0,88 km, Goiești-Piorești – 1,3 km. 

Ulițele comunale au o lungime totală de 12,25 km. 

Tabel nr.34 - Drumurile de exploatare la nivelul comunei 

Drumuri de exploatare  

DE1504, intersecția DE1067-limita 
intravilan, Lungime=400 ml; 
DE1067, intersecția DE1084-limita 
intravilan, Lungime=380 ml; 
DE1084, intersecția DE 992 – DE 1531, 
Lungime=906 ml; 
DE 1531, DE 1084- limita intravilan 
Piorești, Lungime=415 ml; 
DE 1527, intersecția DE1084-limita 
intravilan Adâncata, Lungime=100 ml; 
DE 52, Drum Școala Muiereni-Drum 
Vladimir, Lungime=908 ml; 
DE 777, Drum Vladimir-intersecția cu DE 
778, Lungime=440 ml; 
DE 807, intersecția cu DE 778 – canal HC 
827, Lungime=525 ml; 
DE 63, canal HC 827 – Canal HC 831, 
Lungime=439,5 ml; 
 

DE 830, Canal HC 831- Drum sătesc 
Goiești, Lungime = 180,5 ml; 
DE 665, Drum sătesc Vladimir-intersecția 
cu DE 582, Lungime=932 ml; 
DE 582, intersecția cu DE 665-intersecția 
cu DE 539, Lungime=1144 ml; 
DE 539, intersecția cu DE 582-intersecția 
cu DE 432, Lungime=503 ml; 
DE 432, intersecția cu DE 539-intersecția 
cu DE 358, Lungime=1624ml; 
DE358, intersecția cu DE 432-limita cu 
Melinești, Lungime=337 ml; 
DE 440/1, T18, Lungime = 1145 m; 
DE440, T18, Lungime = 918 m; 
DE358, T13, Lungime=596 m; 
DE 307, T12, Lungime =326 m; 
DE 829, T44, Lungime=630 m. 
 

Sursa: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Goiești 

Drumuri vicinale: 

- drumul vicinal DN6B Goiești – Murgași S=31200 mp, T11; 

- drumul vicinal Goiești sat – Drumul Dealului, T35, S=5000 mp, T35. 
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În comună sunt 4 stații de călători: Goiești (Sălcii), Goiești (Dispensar), Goiești 

(Agroprod), Goiești (Mogoșești). 

Legătura dintre localitățile situate în partea de est a râului Amaradia și cele 

situate în partea de vest, se realizează prin intermediul celor 3 poduri construite.  

Rețeaua de cale ferată. În comuna Goiești nu există stație CFR, cea mai 

apropiată fiind la 20 km de localitate în Municipiul Craiova.  

 

 

3.7.2. Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă al comunei are o lungime de 22.928 m 

și asigură resursele de apă pentru 2031 locuitori. Sursa de alimentare cu apă o 

reprezintă captarea apei din subteran, cu realizarea unei surse de apă, reabilitarea 

surselor de apă şi a gospodăriei de apă existentă. Au fost construite 2 surse de apă din 

2 foraje, o gospodărie de apă în comuna Goieşti, care conţine: staţie hidrofor, rezervoar 

de înmagazinare – 200 mc, grup de pompare şi staţie de tratare. 

Stația de tratare a apei este complet contaneizată pentru reducerea amoniului 

pentru un debit Q=8l/s, fiind compusă din instalaţie dozare hipoclorit pentru oxidare, 

instalaţie dozare hipoclorit pentru dezinfecție. 

Necesarul de apă și debitele au fost calculate pentru 2031 consumatori luând în 

calcul norme de consum conform P 66/2001 pentru echipare numai cu cismele stradale. 

La calculul debitelor se mai adaugă un număr de 255 persoane (muncitori, funcţionari, 

personal medical, salariaţi, elevi, copii, etc.), un număr de 3025 animale şi 15250 

păsări. 

Sistemul de alimentare cu apă deservește următoarele sate aparținătoare 

comunei Goiești: Goiești, Vladimir, Muereni, Mogoșești, Fîntîni. Lungimea totală a a 

rețelei de alimentare cu apă (transport și distribuție) este de 22 km.   

Rețeaua de canalizare are o lungime de 14120 m și include un sistem de 

colectare, transport, epurare ape uzate menajere. Concomitent cu rețeaua de 

canalizare a fost construită și o stație de epurare apă uzată menajeră, cu funcționare 

automată. Staţia de epurare proiectată în aval de întreaga comună, va asigura 

evacuarea în râul Amaradia, a unei ape epurate ai cărei parametri calitativi vor respecta 

prevederile normativelor în vigoare, cu privire la condiţiile de evacuare a apelor uzate 

epurate în emisari naturali, în aşa fel încât să se asigure categoria de calitate impusă. 
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Colectarea apelor uzate menajere printr-un sistem centralizat prevede un control 

riguros al calităţii apei uzate deversate, ceea ce va elimina posibilitatea apariţiei 

îmbolnăvirilor. 

Populaţia care va beneficia de canalizare a fost estimată la un număr de 2031 

locuitori şi cca. 852 gospodării, reprezentând populaţia echivalentă, a satelor Goieşti, 

Vladimir, Muereni, Mogoşeşti şi Fântâni.  

În prezent, numărul gospodăriilor care sunt racordate la rețeaua de alimentare cu 

apă și canalizare este de 327, din care 142 sunt racordate la alimentare cu apă și 185 

alimentare cu apă și canalizare.  

Evoluția branșamentelor la rețelele de alimentare cu apă și canalizare pentru 

perioada 2011-2014 este prezentată mai jos: 

Tabel nr.35 – Situația branșărilor la sistemul de alimentare cu apă și canalizare 

Satul 2011 2012 2013 2014 

GOIEȘTI 155 43 

-Alimentare cu apă și canalizare 107 33 

-Alimentare cu apă 48 10 

MOGOȘEȘTI 31 8 

-Alimentare cu apă și canalizare 11 6 

-Alimentare cu apă 10 2 

FÎNTÎNI 21 10 

-Alimentare cu apă și canalizare - 7 

-Alimentare cu apă 21 3 

MUIERENI - 4 

-Alimentare cu apă și canalizare - - 

-Alimentare cu apă - 4 

VLADIMIR 27 7 

-Alimentare cu apă și canalizare - - 

-Alimentare cu apă 27 7 

Total:  255 72 
  Sursa: Primăria Comunei Goiești 

 

3.7.3. Rețeaua de alimentare cu energie electrică 

Energia electrică este necesară pentru: 

- iluminat și uz casnic; 

- iluminatul și funcționarea echipamentelor electrice în instituții și alte clădiri 

publice și private; 

- iluminatul spațiilor publice: străzi, parcuri, spații de recreere și sport; 

- procesul de producție industrial. 
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De la producători la consumatori, energia electrică se transportă prin intermediul 

liniilor electrice aeriene (LEA). Centrala electrică (CE), rețeaua de transport și distribuție 

(RTD) și consumatorii de energie electrică formează așa-zisul sistem electro-energetic 

(SEE). 

 Comuna Goiești este racordată la sistemul energetic național25 prin LEA 20 KV 

Almăj-Melinești. Posturile de transformare existente sunt construite aerian, pe unul sau 

doi stâlpi din beton armat și echipate cu transformatoare 20/0,4 KV de 63 la 250 KVA. 

Racordurile de medie tensiunea sunt construite aerian pe stâlpi din beton armat 

cu conductori funie din QL-AL. 

Teritoriul comunei este străbătut și de rețele de transport de înaltă tensiune și 

anume LEA 110KV între stația 110/20 KV Almăj și stația 110 KV Stoina.  

Rețelele de distribuție de joasă tensiune sunt construite pe stâlpi, pe care sunt 

montate rețele pentru iluminatul stradal ce alimentează corpurile de iluminat cu vapori 

de mercur, sodiu, fluorescente și incandescente. Satul Gruița nu este electrificat.  

 În prezent distribuția energiei electrice se face de către SC CEZ Distribuție S.A.26 

succesorul legal al Electrica Oltenia din 15 martie 2007, continuând desfăşurarea 

exclusivă a activităţii de distribuţie a energiei electrice în calitate de proprietar al 

activelor necesare derulării activităţii în urma separării activităţilor impusă prin cerinţele 

legale europene (Unbundling). 

CEZ Distribuţie asigură alimentarea cu energie electrică a 1.409.782 clienţi din 7 

judeţe din regiunea Olteniei: Dolj, Argeş, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi şi Teleorman. 

Activităţile serviciului de distribuţie includ exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 

echipamentelor electrice, cu scopul de a distribui energia electrică de la producători la 

consumatori, în condiţii de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice, siguranţă în 

funcţionare, asigurare a parametrilor de calitate şi reducerea costurilor de întreţinere şi 

de reparaţii. 

 

 Rețeaua de iluminat public 

Comuna dispune de iluminat public la nivelul a 11 sate componente (cu excepția 

satului Gruița) din anul 2007. Lungimea totală a drumurilor locale deservite de iluminatul 

public este de 46,5 km.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

 P.U.G. Comuna Goiești, 2009, S.C. PROIECT S.A. 
26

 www.cez.ro 
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3.7.5. Telecomunicații 

Comuna este racordată la CTA din satul Goiești, prin rețele telefonice aeriene pe 

stâlpi din lemn, pe traseu independent și comune cu instalații electrice aeriene. 

Comuna Goiești este racordată la rețelele de telecomunicații ce aparțin 

societăților Romtelecom, Mediasat.  

Comuna are acoperire GSM pentru toate rețelele de telefonie mobilă din țară 

(Orange, Vodafone, Cosmote). 

 

Rețeaua de internet 

Internetul este furnizat de către furnizorii Mediasat, Romtelecom. În anul 2011 

erau conectate la internet un număr de cca 400 de locuințe. Firma Mediasat furnizează 

servicii de cablu TV și internet.  

 

 

3.8. Serviciile edilitare 

 

Sunt asigurate în principal de Primăria Goiești care asigură serviciul de curățenie 

stradală, inclusiv deszăpezirea și întreținerea spațiilor verzi. 

 

Transportul  

În comună nu există transport public de persoane. Transportul este asigurat de 

operatorii privați care desfășoară curse din oră în oră. BORTRANS S.R.L. firmă 

specializată în transportul de persoane asigură transportul pe ruta Craiova- Goiești (via 

Șimnicu de Sus). Alte firme de transport care tranzitează comuna sunt: MT Tomis 

S.R.L., IRIMIR S.R.L, S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. 

Serviciul de salubritate 

Colectarea deșeurilor stradale, întreținerea drumurilor și a rețelei de canalizare, a 

spațiilor publice și deszăpezirea se desfășoară cu un parc auto format din: 1 tractor cu 

remorcă, 1 buldoexcavator, 1 vidanjă achiziționate în anul 2014.   

Buldoexcavatorul este prevăzut cu 1 cupă de excavare cu lățimea de minim 300 

mm, o cupă de excavare cu lățimea de minim 600 mm, lamă pentru deszăpezire 

hidraulică cu 6 grade de libertate, cupă trapeziodală, cupă taluzare. Cabina este dotată 

cu aer condiționat, trusă scule, sistem de alarmă avertizare la deplasarea cu spatele, 

scaun cu suspensie și reglare pneumatică, sistem de ventilație și încălzire, comenzi și 

indicatoare de bord ergonomice, lumini și semnalizatoare pentru deplasare. 

Tractorul este omologat pentru România, însoțit de remorcă basculantă în 3 părți 

pe 1 axă. Vidanja este dotată cu rezervor zincat pe ambele părți de minim 6000 l, 

chepeng spate cu deschidere hidraulică, cârlig inferior pentru cuplare la tractor, furtun 

aspirare, pompe de apă, robinete etc. 
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Comuna Goiești este partener al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” care implementează un proiect de gestionare al 

deșeurilor la nivelul județului Dolj. La momentul întocmirii strategiei, comuna Goiești 

urma să primească o parte din echipamentele achiziționate prin acest proiect, și anume 

1018 buc cutii de compost care să deservească pentru cca 1500 de gospodării.  

Serviciile poștale sunt asigurate locuitorilor prin intermediul Oficiului Poștal 

Goiești. Serviciile oferite populației sunt: serviciul corespondență în țară sau străinătate, 

distribuire abonamente la reviste, ziare, publicații, transport colete intern și internațional, 

transfer bani, încasarea contravalorii facturilor aferente serviciilor de televiziune, 

internet, utilităţi şi altele prin intermediul subunităţilor poştale, distribuirea pensiilor și 

ajutorului de șomaj.  

Serviciile de evidența populației sunt asigurate prin intermediul S.P.C.L.E.P. 

Melinești în cadrul căruia sunt arondate comunele: Melinești, Goiești, Tălpaș, Șimnicu 

de Sus. În comuna Goiești pesonalul S.P.C.L.E.P. Melinești se deplasează câte 1 zi pe 

săptămână la sediul Postului Local de Poliție Goiești pentru asigurarea eliberării actelor 

de identitate și a cărților de alegător. 

 

 

3.9. Protecția mediului 

 

3.9.1. Calitatea aerului 

Calitatea aerului este monitorizată la nivelul județului Dolj în 5 stații de 

monitorizare automată a calității aerului localizate, 4 stații în Craiova și 1 în Ișalnița. 

Stațiile de monitorizare sunt dotate cu echipamente automate pentru măsurarea 

concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 

(NO2/NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 si PM2.5), 

benzen (C6H6) metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen, mercur), hidrocarburi 

aromatice policiclice. 

 Valorile indicilor de calitate ai aerului, monitorizaţi în Craiova la nivelul lunii 

Octombrie 2014, au fost influenţate de emisiile de la surse: procesele de ardere 

industriale din activitatea termocentralelor, alte procese industriale, precum şi de trafic 

şi de condiţiile climatice variabile. Temperaturile au fost variate, vântul a fost prezent în 

mai mică măsură, la fel şi precipitaţiile. Toate valorile înregistrate pentru oxizi şi pulberi 

sunt apropiate faţă de luna precedentă. 

Principalii poluanți atmosferici27 sunt: 

Dioxid de sulf SO2 - gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzator care irită 

ochii și căile respiratorii.Surse naturale: erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, 

fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf 

rezultat din descompunerea biomasei. 

                                                           
27

 www.calitateaer.ro 
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 Surse antropice: (datorate activităților umane): sistemele de încălzire a 

populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale 

(siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei și, în 

măsura mai mică, emisiile provenite de la motoarele diesel. 

Efecte asupra sănătății populației. In funcție de concentrație și perioada de 

expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o 

concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca 

dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, 

vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o 

concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale 

tractului respirator. Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului. 

Efecte asupra plantelor. Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, 

efectul negativ asupra structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. 

Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roșii și negre, 

frasinul alb, lucerna, murele. 

Efecte asupra mediului. In atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu 

efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf 

accelerează coroziunea metalelor, din cauza formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda: 

piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice. 

 Concentraţiile de SO2 în atmosferă au înregistrat medii lunare între 4-6 μg/mc la 

staţiile urbane; ca şi în luna precedentă, nu s-au înregistrat depăşiri ale VL orare şi nici 

depăşirea VL la 24 ore la nici una dintre staţii28. 

 

Oxizi de azot NOx (NO / NO2). 

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în 

cantități variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.  

Surse antropice: oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când 

combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul 

traficului rutier, activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt 

responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, 

efectului de seră, reducerea vizibilității în zonele urbane. 

 Efecte asupra sănătății populației. Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz 

foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de 

azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentrații 

ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. 

Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații 

ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o 

concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. 

Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii. 

                                                           
28

 Raport privind starea mediului luna octombrie 2014, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Dolj 
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Efecte asupra plantelor și animalelor. Expunerea la acest poluant produce 

vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, 

reducerea ritmului de creștere a acestora. Expunerea la oxizii de azot poate provoca 

boli pulmonare animalelor. 

Alte efecte. Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide și favorizează 

acumularea nitraților la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic 

ambiental. De asemenea, poate provoca deteriorarea țesăturilor și decolorarea 

vopselurilor, degradarea metalelor. 

 Pentru evoluţia oxizilor de azot, din motive tehnice datele obţinute la stațiile de 

monitorizare sunt insuficiente pentru obţinerea unei medii lunare. 

 

Ozon O3 

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în 

stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent 

la nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic".  

Ozonul, indicator monitorizat la staţia urbană Billa (Craiova), a avut o evoluţie a 

concentraţiilor la nivele ceva mai scăzute faţă de cele din septembrie 2014. Media 

lunară a fost mai scăzută faţă de luna septembrie - 27 μg/mc. 

 

Figura nr.28 – Medii mobile la 8 ore Ozon, octombrie 2014 

 

Sursa: Raport privind starea mediului octombrie 2014 
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Monoxid de carbon CO 

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, 

inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se 

formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. 

Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice. 

Surse antropice: se formează în principal prin arderea incompletă a 

combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea oțelului și a fontei, rafinarea 

petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar. 

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în 

perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil 

din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili 

atinge un maxim. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede 

dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană. 

 

Benzen C6H6 

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din cantitatea de 

benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din 

evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia. 

Efecte asupra sănătății. Substanța este cancerigenă, încadrată în clasa A1 de 

toxicitate, cunoscută drept cancerigena pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra 

sistemului nervos central. 

 

Pulberile in suspensie PM10 și PM2.5 

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și 

picături de lichid. Surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și 

dispersia polenului. 

Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, 

centralele termoelectrice.Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de 

pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete. 

Concentraţiile de PM10 gravimetric măsurate la staţia de trafic Calea Bucureşti 

(Craiova) s-au situat în jurul valorilor de 21 μg/mc, foarte apropiate faţă de datele 

înregistrate pentru luna precedentă, cu o depăşire a VL la 24 ore. La staţia DJ-3, în 

schimb, valorile obţinute din monitorizare au fost mai ridicate, iar media lunară este de 

34 μg/mc şi s-au înregistrat 3 depăşiri ale VL la 24 ore. 

 

Plumb și alte metale toxice Pb, Cd, As, Ni și Hg 

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor 

menajere și din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de 

particule (cu excepția mercurului care este gazos). Metalele se acumulează în organism 
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și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată. In cazul expunerii la concentrații 

ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii. 

 

Hidrocarburi aromatice policiclice HAP 

Hidrocarburile aromatice polinucleare HAP sunt compuși formați din 4 până la 7 

nuclee benzenice. Acești compuși rezultă din combustia materiilor fosile (motoarele 

diesel) sub formă gazoasă sau de particule. Cea mai studiată este benzo(a)pirenul. 

Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt cunoscute drept cancerigene pentru om. 

 

3.9.2. Calitatea apei 

 

Apa a fost și va rămâne un factor primordial pentru existența și evoluția materiei 

vii, sub toate formele sale și o componentă valoroasă pentru activitățile umane, fără de 

care nu se poate concepe dezvoltarea economică și socială.  

În comuna Goiești principala sursă de apă a locuitorilor o reprezintă fântânile. 

Autoritățile publice locale au realizat lucrări de alimentare cu apă și canalizare pentru o 

parte din satele componente, urmând a extinde sistemul și pentru restul satelor. 

Rețelele de captare/puțuri de captare apă potabilă au o suprafață de 1400 mp.  

La nivelul comunei sunt 33 fântâni publice: Goiești (8), Muereni (4), Vladimir (2), 

Fântâni (1), Mogoșești (1), Mălăești (2), Piorești (1), Adâncata (3), Țandăra (2), 

Popeasa (4), Pometești (4), Gruița (1).  

Fântânile sunt instalații locale de aprovizionare individuală sau publică din care 

apa este consumată prin extracție direct din sursă. Pentru a evita contaminarea apei 

este important ca fântâna să fie construită și amplasată astfel încât să fie protejată de 

orice sursă de poluare şi să asigure accesul utilizatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să 

se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de 

gunoi sau deşeuri de animale, coteţe etc., pe cât posibil mai sus sau la acelaşi nivel cu 

acestea. Adâncimea stratului de apă folosit trebuie să fie de minim 4 m. Pereţii fântânii 

trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiţi 

din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton și 

prevăzuţi cu ghizduri. Fântâna trebuie să aibă capac pentru a o feri de impurităţi, iar 

deasupra ei să fie construit un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor 

atmosferice. Modul de scoatere a apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem 

care să împiedice poluarea ei: găleata proprie sau pompa. Găleata trebuie să atârne în 

timpul nefolosirii şi lanţul /cablul să aibă limitator pentru ca găleata să nu ajungă la 

fundul fântânii şi să tulbure apa. În jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de 

protecţie de 1,5 metri, amenajat în pantă, cimentat sau pavat, impermeabilizat contra 

infiltraţiilor. Fântâna trebuie curăţată şi dezinfectată, cel puţin o dată pe an, primăvara 

sau toamna, şi obligatoriu ori de câte ori a fost impurificată prin cadavrul vreunui animal, 

prin pătrunderea de ape murdare de la suprafaţă sau atunci când consumul apei 
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respective a produs o boală infecţioasă29. Dezinfecţia se face după ce fântâna a fost 

curăţată, când apa a ajuns din nou la nivelul obişnuit. Dezinfecţia fântânii se face cu 

substanţe clorigene sau orice altă substanţă dezinfectantă care are aviz sanitar de 

folosire în acest scop. 

 Apa trebuie să fie sigură pentru sănătatea consumatorilor și se recomandă ca 

anual apa din fântână să fie verificată prin analize de laborator. 

Alimentarea cu apă potabilă din rețeaua publică are avantajul că asigură 

permanent cerințele de trai și gospodărești ale navei cu apă potabilă. Sistemele de 

alimentare cu apă furnizează apa potabilă și industrială, dar și apă necesară pentru alte 

scopuri: irigații, stingerea incendiilor, curățarea străzilor. 

Poluarea apei reprezintă o alterare a calității fizice, chimice, biologice, 

bacteriologice, radioactive, peste o limită admisibilă stabilă, produsă în mod direct sau 

indirect de o activitate umană. Apele poluate devin improprii pentru utilizarea normală 

ca apă de băut, industrială, agrement, agricultură. 

În comuna Goiești nu sunt înregistrate surse de poluare a apei. 

La nivelul Mun. Craiova în laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, se 

pot efectua pentru factorul de mediu apă determinări ale următorilor indicatori: pH, Cl 

liber, alcalinitate/aciditate, duritate, conductivitate, temperatură, materii în suspensie, 

consum biochimic de oxigen - CBO5 (metoda instrumentală), consum chimic de oxigen 

- CCO-Cr, amoniu, azotaţi, azotiţi, azot total, fosfaţi, fosfor total, sulfaţi (metoda 

turbidimetrică), sulfuri (metoda spectrofotometrică), cloruri, cianuri şi substanţe 

extractibile, detergenţi. 

La nivelul lunii octombrie 2014 s-au efectuat următoarele analize: apă uzată (4 

analize) și foraje (4 analize).  

Analizele fizico-chimice din fântânile publice de pe raza comunei Goiești au fost 

efectuate până în anul 2012. Ulterior acestei perioade nu sunt înregistrare valori ale 

catagrafiei tuturor surselor de apă din comuna Goiești destinate consumului uman 

(fântâni publice, fântâni indivizuale, izvoare, captări locale-drenuri, foraje s.a). Conform 

informațiilor Direcției de Sănătate Publică Dolj nu s-au înregistrat în perioada 2013-2014 

valorile solicitate.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Apa de fântână, Ghid pentru medici de familie, medici igieniști DSP și populație, Dr.Oana Iacob, 
Dr.Anca Tudor, Dr.Andra Neamțu, Dr.Anca Cristea, Ediția 1, 2012, Editura Universitară “Carol Davila”, 
București 
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3.9.3. Calitatea solului 

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din 

particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Ca interfaţă dintre 

pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe 

funcţii vitale: 

- producerea de hrană/biomasă 

- depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe (incluzând apa, carbonul, 

azotul) 

- sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene. 

- serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane 

- sursă de materii prime, bazin carbonifer 

- patrimoniu geologic şi arheologic 

 

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă UE sunt: 

- eroziunea 

- degradarea materiei organice 

- contaminarea 

- salinizarea 

- compactizarea 

- pierderea biodiversităţii solului 

- scoaterea din circuitul agricol 

- alunecările de teren şi inundaţiile 

În comună există o serie de zone predispuse la risc (eroziuni, viituri) în imediata 

vecinătate a intravilanelor satelor Goiești, Adâncata, Popeasa, Pometești, Mălăești, 

Piorești cauzate de sinouzitățile albiei Amaradiei. În anii anteriori a fost regularizat un 

sector al albiei râului Amaradia, în partea de vest a intravilanului satului Goiești.  

La nivelul Comunei Goiești au fost înregistrate alunecări de teren și inundații.  

Alunecările de teren s-au produs în cursul anului 2014 în satul Vladimir fiind 

afectate 10 gospodării.  

Inundațiile au afectat comuna în urma viiturii de pe râul Amaradia, satul Mălăești 

fiind predispus la inundații.  

 

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care 

interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor 

(organismele vii și mediul în care trăiesc). Sursele de poluare exterioare a solului: 

- Activitatea umană casnică; 

- Activitatea industrială; 

- Activitatea agricolă; 

- Transporturile. 
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Activitatea umană casnică produce la nivelul comunei deșeuri și resturi menajere, 

care nu sunt sortate corespunzător și sunt aruncate în zone nepopulate ale comunei, 

aspecte ce conduc la poluarea solului. Deșeurile menajere sunt în principal obiecte 

vechi și deteriorate, carton, hârtie, țesături, sticlă, resturi alimantare, cenușă, materiale 

plastice, ambalaje.  

Activitatea industrială este limitată la producerea de energie electrică și nu afectează 

solurile. Producătorii au externalizat serviciul unei firme specializate de salubrizare. 

Deșeurile stradale (gunoiul măturat de pe străzi, gunoiul din parcuri, locuri publice, 

depunerile stradale etc) și deșeurile comerciale (provenite din activitatea comercială de 

orice fel - produse perisabile, ambalaje din plastic, hârtie, carton) sunt colectate de 

Primărie Goiești și incinerate.  

Activitatea agricolă produce degradarea solului prin utilizarea nerațională a 

îngrășămintelor chimice, a fertilizatorilor.Tratarea solului cu îngrățăminte chimice, 

pesticide și fungicide omoară organisme utile cum ar fi unele bacterii, fungi și alte 

microorganisme. Aceste procese pe lângă poluare, accelerează și procesul de eroziune 

a solului.  

In marea majoritate a cazurilor deșeurile menajere rurale sunt aruncate pe malul 

cursurilor de apă sau chiar în albia apei, motiv pentru care gradul de poluare a mediului 

poate să fie mai intens decât în cazul depozitării deșeurilor urbane. 

În anul 2014 nu au fost înregistrate poluări accidentale în comuna Goiești. 

 

 

3.9.4. Protecția naturii și a biodiversității 

Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, 

inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi 

a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în 

cadrul speciilor, dintre specii si a ecosistemelor. 

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective comunitare 

esenţiale şi de interes general. 

Astfel se recomandă protejarea și protecția ecosistemelor existente la nivelul 

comunei Goiești.  

 

3.9.5. Managementul deșeurilor 

Volumul de deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de 

eficienţă a utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor 

este legată de ineficienţa proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor 

puse pe piaţă şi modele necorespunzătoare de consum. 



 
107 

Principalele categorii de deșeuri la nivelul comunei sunt: deșeuri de ambalaje, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, 

vehicule scoase din uz, uleiuri uzate.  

În prezent gunoaiele menajere provenite din gospodării se depozitează și se 

incinerează la nivelul fiecărei gospodării.  

Comuna este implicată în proiectul implementat de Consiliul Județean Dolj la 

nivelul județului Dolj, în cadrul căruia managementul deșeurilor de pe raza comunei va fi 

asigurat prin respectarea Masterplanului de gestionare a deșeurilor – județ Dolj.  

Deșeurile vor fi colectate conform prevederilor documentului cadru și 

transportate la stația de tranfer Filiași.  

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor” cu o valoare totală de 

53.612.797 de euro, inclusiv TVA, implementat la nivelul județului Dolj și implicit în 

comuna Goiești, are în vederea închiderea gropilor de deșeuri neconforme, asigurarea 

tuturor dotărilor şi investiţiilor necesare pentru gestionarea deşeurilor. Localităţile vor fi 

dotate cu containere tip clopot, pentru colectarea selectivă, vor fi construite patru staţii 

de transfer, la Calafat, Dobreşti, Băileşti şi Filiaşi, două staţii de compostare, la Craiova 

şi Calafat, şi una de sortare, tot la Craiova, care va deservi întreg judeţul. De 

asemenea, vor fi achiziţionate containere îngropate pentru municipiul Craiova, precum 

şi utilajele necesare pentru golirea lor, dar şi compostoare individuale destinate 

gospodăriilor din mediul rural.  

Prin acest proiect se urmărește responsabilizarea locuitorilor din județul Dolj, 

pentru un mediu mai curat și mai sănătos.  
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CAPITOLUL IV. ANALIZA SWOT A COMUNEI GOIEȘTI 

 

 

4.1. Analiza SWOT pentru principalele domenii de interes 

 

În cadrul acestui capitol s-au analizat principalele domenii de interes în jurul 

cărora comuna Goiești își poate dezvolta strategia pentru perioada de programare 

2015-2020. Pornind de la această analiză s-au definit direcțiile de acțiune pentru fiecare 

domeniu de interes.  

 

A. INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Puncte tari (Strenghts)                   S Puncte slabe (Weaknesses)            W 
 
-investiții în rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare pentru 5 sate: 
Goiești, Vladimir, Muereni, 
Mogoșești, Fîntîni ; 
-investiții în reabilitarea drumurilor; 
-modernizarea parțială a drumurilor 
de exploatare; 
-exeriența în accesarea și utilizarea 
fondurilor europene; 
-interesul administrației locale pentru 
acțiuni/programe de reabilitare și 
conservare a infrastructurii; 
-parteneriate cu alte autorități 
publice (A.D.I) 
-traversarea comunei de către 
conducta de distribuție a gazului. 

 
-inexistența rețelei de alimentare cu 
apă și canalizare pentru o parte din 
satele componente – 7 sate; 
-P.U.G. neactualizat; 
-nemodernizarea circulației rutiere în 
teritoriul intavilan; 
-nu este organizată circulația locală; 
- inexistența spațiilor verzi, moderne; 
-posibilități reduse pentru petrecerea 
timpului liber; 
-nu există infrastructura pietonală 
(trotuare); 
-stații de autobuz neamenajate; 
 

Oportunități (Opportunities)           O Amenințări (Threats)                        T 
 
-aderarea la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia; 
-aderarea la G.A.L. Amaradia-Jiu; 
-poziționarea geografică la DN6B; 
-poziționarea în raza de influență a 
orașului Craiova; 
-existența fondurilor guvernamentale 
și structurale pentru realizarea de 
investiții în infrastructura de utilitate 
publică. 
 
 

 
-oferte de creditare greu accesibile 
(garanţii mari, rată ridicată a 
dobânzii la credite);  
-birocrația excesivă în domeniul 
obținerii şi implementării proiectelor 
cu finanțare de la Uniunea 
Europeană ; 
-insuficiența resurselor financiare 
pentru elaborarea studiilor de 
fundamentare a investițiilor în 
infrastructură (studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, P.U.G etc). 
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B.  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Puncte tari (Strenghts)                   S Puncte slabe (Weaknesses)            W 
 
-atragerea investitorilor pe ramura 
economică producere energie 
regenerabilă; 
-existența de unități economice mici 
inițiate de întreprinzători particulari; 
-zonă favorabilă dezvoltării 
turismului; 
-diversitatea domeniilor abordate de 
întreprinzătorii locali: agricultură, 
comerț, servicii; 
-existența utilităților în comună (apă, 
canalizare, electricitate); 
-existența spațiilor pentru 
deschiderea micilor afaceri; 
-încurajarea tinerilor fermieri prin 
acordarea de finanțări; 
-atragerea investitorilor străini; 
-modernizarea drumurilor de 
exploatare; 
-existența G.A.L. Amaradia-Jiu din 
care face parte și comuna Goiești; 
-productivitatea crescută a 
terenurilor agricole; 
-traversarea comunei de către râul 
Amaradia; 
-nivelul scăzut al impozitelor și 
taxelor locale; 

 
-inexistența instituțiilor financiar-
bancare; 
-capacitatea scăzută de atragere a 
investițiilor; 
-lipsa serviciilor de specialitate 
pentru suportul afacerilor; 
-inexistența unui centru de 
informare şi consiliere a cetățenilor 
şi instituțiilor în domeniul 
deschiderii unei afaceri sau 
accesării de fonduri structurale; 
-lipsa sistemelor de irigații; 
-desființarea totală sau 
dezafectarea sectoarelor 
zootehnice; 
-lipsa unei piețe agroalimentare; 
-lipsa unor puncte de colectare a 
legumelor; 
-incidența mare a proprietăților 
mici și foarte mici; 
-nivel scăzut de mecanizare în 
exploataţiile agricole individuale 
 
 

Oportunități (Opportunities)           O Amenințări (Threats)                        T 
 
-creşterea asistentei financiare din 
partea Uniunii Europene şi bugetului 
de stat pentru IMM-uri  
-modernizarea infrastructurii de 
acces spre terenurile agricole; 
-existența fondurilor structurale 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii și pisciculturii, în special 
în mediul rural; 
 
 

 
-dezvoltarea economică lentă la 
nivelul comunei; 
-fiscalitatea excesivă; 
-solicitarea de garanții bancare 
pentru accesarea fondurilor 
structurale; 
-fenomenele naturale (secetă, 
inundații, incendii, grindină etc); 
-neinformarea corectă și la timp a 
persoanelor ocupate în agricultură 
despre posibilitățile de finanțare; 
-utilizarea insuficientă a fondurilor 
europene alocate pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală 
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C. RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA SOCIALĂ  
(educație, sănătate, asistență socială) 

Puncte tari (Strenghts)                   S Puncte slabe (Weaknesses)            W 
 
-existența asistenței primare la 
nivelul comunei (3 cabinete medicale 
și 1 farmacie); 
-reabilitarea infrastructurii 
educaționale; 
-existența structurilor de educație la 
nivelul fiecărui sat (grădinițe, scoli 
gimnaziale); 
-cadrul legal ce conturează 
principalele măsuri privind 
incluziunea socială; 
-existența unor programe naţionale 
menite să acorde sprijin categoriilor 
de persoane vulnerabile; 
-existența activităților extrașcolare în 
care sunt implicații elevii; 
-existența unui program de tip after 
school; 
-personal calificat și cu experiență; 
 
 
 

 
-îmbătrânirea populației și migrația 
tinerilor spre oraș; 
-numărul redus de locuri de muncă 
existente în comună; 
-nefuncționalitatea instituțiilor de 
cultură – bibliotecă, cămin cultural; 
-infrastructura educațională 
neadaptată la standardele 
moderne; 
-inexistența centrelor sociale și de 
îngrijire a bătrânilor; 
-interes redus al populației de etnie 
romă pentru educație; 
-personal medical insuficient ; 
- insuficiente resurse financiare 
pentru susținerea unor măsuri de 
ocupare; 
-inxistența unor programe de 
calificare adaptate la nevoile 
locuitorilor; 
-nu sunt alocate resurse financiare 
suficiente pentru perfecționarea 
personalului angajat. 
 

Oportunități (Opportunities)           O Amenințări (Threats)                        T 
 
-politici de stimulare a angajărilor din 
rândul grupurilor vulnerabile (şomeri 
de lungă durată, absolvenţi); 
-programe de finanțare a domeniilor 
resurselor umane și social; 
-promovarea activităţiilor de 
calificare-recalificare pentru a facilita 
intrarea şi mobilitatea pe piaţa 
muncii, prin intervenţii adecvate cu 
sprijinul Fondului Social European 
-integrarea socială a categoriilor 
vulnerabile a populaţiei prin 
intervenţii adecvate. 
 
 

 
-tendința de scădere a populației 
active; 
-migrarea medicilor către centrele 
urbane; 
-îmbătrânirea populației; 
-scăderea veniturilor şi creşterea 
populaţiei afectate de sărăcie; 
-distribuţia inegală a infrastructurii 
medicale poate genera o 
degradare a mediului social care 
se poate reflecta în creşterea 
mortalităţii; 
-acentuarea riscului de 
marginalizare socială; 
- scăderea calităţii vieţii. 
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D. DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Puncte tari (Strenghts)                   S Puncte slabe (Weaknesses)            W 
 
-existența unor monumente istorice 
și case memoriale; 
-peisajul natural creat de zona de 
deal și luncă; 
-accesibilitatea comunei datorită 
DN6B și distanței mici față de 
Mun.Craiova; 
-potențialul atractiv al cadrului 
natural; 
-resurse naturale și culturale 
existente; 
-râurile care traversează comuna – 
importante resurse pentru turism; 
-suprafața mare de păduri; 
 
 
 

 
-starea avansată de degradare a 
monumentelor istorice și 
obiectivelor de interes; 
-nu există structuri de cazare la 
nivelul comunei și infrastructură 
turistică; 
-nu există structuri de agrement; 
-nu este dezvoltat turismul la 
nivelul comunei; 
-nu sunt promovate potențialele 
obiective turistice; 
-nu există resursă umană calificată 
în domeniul turismului; 
-lipsa unor indicatoare rutiere către 
obiectivele turistice; 
-nu există popasuri turistice sau 
restaurante; 
-inexistența unui calendar de 
activități și manifestări cultural-
artistice anuale; 
-lipsa unor festivaluri de folclor pe 
teritoriul comunei; 
-valorificare şi promovare 
insuficientă a patrimoniului 
existent. 

Oportunități (Opportunities)           O Amenințări (Threats)                        T 
 
-interesul ONG-urilor de profil față de 
modernizarea și promovarea 
obiectivelor de interes din comuna 
Goiești; 
-condiții pentru construirea de spații 
de agrement în comună; 
-oportunități de investiţii aferente 
aşezămintelor şi serviciilor culturale 
(ex. renovarea, modernizarea, 
dotarea bibliotecilor, a căminelor 
culturale; 

 
-interesul scăzut al autorităților și 
cetățenilor pentru reactivarea/ 
continuarea unor tradiții locale 
(zilele comunei, sărbători specifice 
comunei etc); 
-prioritizarea investițiilor către alte 
domenii de interes; 
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E. MEDIU 
 

Puncte tari (Strenghts)                   S Puncte slabe (Weaknesses)            W 
 
-efectuarea unor lucrări de 
stabilizare a cursurilor de apă – râul 
Amaradia; 
-existența sistemului de distribuție a 
apei potabile și canalizare; 
- existența spațiilor împădurite; 
-comuna este traversată de râul 
Amaradia, Teslui și Brebina; 
-implicarea în cadrul proiectului 
finanțat prin POS Mediu pentru 
gestionarea deșeurilor; 
-grad de poluare scăzut; 
-existența unui serviciu voluntar 
pentru situații de urgență; 
-dotarea cu utilaje necesare 
activității administrației – vidanjă, 
tractor, buldoexcavator; 
-înființarea a 2 parcuri fotovoltaice; 
 

 
-neinformarea cetățenilor cu privire 
la obligațiile legale ce le revin în 
colectarea și gestionarea 
deșeurilor; 
-inexistența unui serviciu de 
salubrizare la nivelul comunei; 
-neimplicarea locuitorilor în 
activități de ecologizare a zonelor; 
-nu sunt amenajate parcuri; 
-existența zonelor inundabile în 
sezonul ploios; 
-sistem de alarmare pentru situații 
de urgență învechit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunități (Opportunities)           O Amenințări (Threats)                        T 
 
-asocierea cu localitățile din județul 
Dolj în vederea gestionării corecte a 
deșeurilor; 
 
 

 
-existența unor zone predispuse la 
inundații/alunecări de teren; 
-atitudinea de indiferență a 
cetățenilor față de protecția 
mediului; 
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4.2. Principalele proiecte implementare în perioada 2007-2013 

Proiectele desfășurate la nivelul comunei în perioada 2007-2014 au influențaț în mod 

pozitiv dezvoltarea socio-economică a comunității. Prezentăm mai jos proiectele 

implementate de autoritățile publice locale: 

- Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatație din comuna 

Goiești, co-finanțat prin PNDR 2007-2013, Măsura 125, cu o valoare de 

5.288.289 RON, prin care au fost modernizate 6937,5 m drumuri de exploatație 

(2014); 

- Reparații și consolidare, extindere grupuri sanitare la Școala Goiești, structura 

Mălăești, co-finanțat prin PNDR 2007-2013, Măsura 413, valoare 625.211 RON, 

prin care se vor realiza reparații și consolidări ale clădirii, extinderea cu grupuri 

sanitare (2014); 

- Achiziție utilaje buldoexcavator, vidanjă și tractor, co-finanțat prin PNDR 2007-

2013, valoare 771.100 RON, prin care au fost achiziționate utilaje necesare – 1 

buldoexcavator, 1 tractor cu remorcă, 1 vidanjă (2014); 

- Alimentare cu apă și canalizare, co-finanțat prin PNDR 2007-2013, Măsura 322, 

valoare 9.944.523 RON, prin care s-au realizat 23154 m rețea de distribuție a 

apei, 14120 m rețea de canalizare, stație de epurare a apei, stație de tratare a 

apei (2012); 

- Construire pod peste râul Amaradia în satul Țandăra și pod în satul Popeasa, 

finanțat prin O.G. 7/2006 Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze 

sportive din mediul rural, valoare 4.281.193 RON, prin care s-au realizat 2 poduri 

peste râul Amaradia – în satele Țandăra și Popeasa (2010); 

- Modernizare drum comunal Dc1958 și traversare râu Amaradia km0+000-

km2+500, finanțat prin Programul Sapard, valoare 4.609.500 RON, prin care s-

au modernizat 2,5 km drum comunal și s-a construit un pod cu lungimea de 54 m 

(2008); 

Alte investiții realizate din resurse financiare ale bugetului local sunt: 

- Lucrări de pietruire drumuri sătești Adâncata și Piorești; 

- Lucrări punte suspendată sat Pioreti; 

- Lucrări balastare ulițe în comuna Goiești; 

- Construire sediu Primăria Goiești. 

 

 

 



 
114 

CAPITOLUL V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

 

 

5.1. Obiectivul general  

 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală a Comunei Goiești, județul 

Dolj este stabilirea cadrului de dezvoltare socio-economică pentru perioada de 

programare 2015-2020 în vederea creșterii calității vieții cetățenilor.  

 

 

5.2. Obiective specifice 

Obiectivele speicifice ale strategiei de dezvoltare sunt: 

- Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii fizice a comunei; 

- Dezvoltarea și diversificarea economiei locale prin susținerea micilor 

afaceri/investitorilor și promovarea antreprenoriatului; 

- Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate către comunitatea locală și dezvoltarea 

resurselor umane; 

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii educaționale; 

- Dezvoltarea ofertei de servicii medicale oferite populației; 

- Dezvoltarea turismului; 

- Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural; 

- Dezvoltarea culturii locale; 

- Protecția mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice; 

- Creșterea capacității administrației publice locale. 
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CAPITOLUL VI. PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 

DURABILĂ 

 

În prezent autoritățile publice locale se axează pe îmbunătățirea infrastructurii de 

transport, alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, depunând eforturi vizibile 

pentru asigurarea resurselor financiare. În acest sens au fost atrase cât mai multe 

finanțări în comună, atât de la bugetul de stat (prin programele naționale) cât și prin 

fondurile europene (PNDR).  

Planul local de acțiune prezintă direcțiile prioritare de dezvoltare ale comunei 

pentru perioada de programare 2015-2020 cât și o serie de acțiuni concrete pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse.  

 

6.1. Direcția prioritară de dezvoltare Infrastructură și amenajarea teritoriului 

Obiectivul general al direcției: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii fizice a 

comunei 

Obiective operaționale: 

A.Îmbunătățirea accesului rutier în toate satele componente prin modernizarea rețelei 

de drumuri comunale  

Acțiuni concrete: 

1) Reabilitare și modernizare drumuri comunale; 

2) Reabilitare și construire poduri peste râul Amaradia și podețe; 

3) Reabilitarea drumurilor agricole de exploatare; 

4) Îmbunătățirea serviciilor de transport prin amenajarea și modernizarea 

stațiilor de autobuz; 

5) Construire/modernizare alei pietonale și trotuare; 

6) Actualizare P.U.G. 

7) Realizare studii tehnice de specialitate (SF-uri, PT-uri, studii topometrice, 

geotehnnice etc) pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 
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B.Creșterea standardului de viață pentru cetățeni prin facilitarea accesului la utilități 

pentru toți locuitorii comunei 

Acțiuni concrete: 

8) Amenajarea de spații verzi în comună; 

9) Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru toate satele; 

10)  Modernizarea rețelei de iluminat public; 

11)  Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale. 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 

Indicatori Unitate de măsură 

Indicator de rezultat  

-lungime drumuri comunale modernizare și 
reabilitate 

km 

-număr poduri și podețe construite unitate 

-lungime drumuri agricole de exploatare 
reabilitate 

km 

-stații de autobuz reabilitate/construite unitate 

-ale pietonale/trotuare construite km 

-P.U.G. actualizat unitate 

-spații verzi în comună realizate mp 

-locuri de joacă pentru copii realizate și 
spații de petrece a timpului de către adulți 

unitate 

-rețea de iluminat public modernizată km 

-lungimea rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare create 

km 

-număr puțuri alimentare cu apă forate unitate 

-lungime rețea de alimentare cu gaze km 

Indicatori de impact  

-număr de locuitori deserviți număr, % din populație 

-numărul locuitorilor racordați număr, % din populație 

-locuri de muncă nou create număr 
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6.2. Direcția prioritară de dezvoltare Economică 

Obiectivul general al direcției: Dezvoltarea și diversificarea economiei locale prin 

susținerea micilor afaceri/investitorilor și promovarea antreprenoriatului; 

Obiective operaționale: 

A.Modernizarea și sprijinirea agriculturii locale, valorificarea produselor locale 

Acțiuni concrete: 

1) Inventarierea terenurilor neutilizate în vederea cultivării acestora; 

2) Promovarea și sprijinirea tinerilor întreprinzători în domeniul agricultură, 

zootehnie, piscicultură etc; 

3) Înființarea /aderarea la asociații de producători; 

4) Construire facilități pentru producătorii locali: siloz de cereale, centru de 

colectare a laptelui, moară, brutărie; 

5) Construire piață agroalimentară; 

6) Inventarierea potențialului uman al comunei; 

7) Înființare birou local de consultanță agricolă. 

 

B.Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților non-agricole 

Acțiuni concrete: 

1) Acordarea de facilități întreprinzătorilor care doresc să înființeze afaceri non-

agricole ; 

2) Încurajarea activităților în domeniul industrial; 

3) Încurajarea activităților în domeniul prestării de servicii ; 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 

Indicatori Unitate de măsură 

Indicator de rezultat  

-suprafață terenuri neutilizate hectare 

-număr de asociații înființare unitate 

-număr de persoane sprijinite pentru 
înființarea de afaceri în domeniul 
agricultură, zootehnice, piscicultură 

unitate 

-număr de persoane sprijinite pentru 
obținerea de finanțări  

unitate 

-număr de persoane ocupate în studiu de inventariere potențial uman 
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agricultură, industrie, servicii etc 

-număr de persoane care primesc 
subvenție 

unitate 

-număr de afaceri nou înființate în domenii 
non agricole 

unitate 

-număr de investitori atrași în comună unitate 

-număr de evenimente de informare 
organizate pentru promovarea finantărilor 

unitate 

Indicatori de impact  

-locuri de muncă nou create număr 

-creșterea veniturilor la bugetul local, 
colectate din încasări din taxe și impozite 
datorate de mediul de afaceri 

% 

 

 

6.3. Direcția prioritară de dezvoltare Resurse umane și Socială 

Obiectivul general al direcției:  

- Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate către comunitatea locală și dezvoltarea 

resurselor umane; 

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii educaționale; 

- Dezvoltarea ofertei de servicii medicale oferite populației; 

 

Obiective operaționale: 

A.Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale și facilitarea accesului pesoanelor 

defavorizate 

 Acțiuni concrete: 

1) Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate; 

2) Realizarea de parteneriate cu furnizorii privați de servicii sociale; 

3) Construirea de centre sociale pentru persoanele defavorizate (centre de 

zi, ateliere protejate, cămine bătrâni etc.); 

4) Asigurarea de spații furnizorilor privați pentru organizarea de cursuri de 

formare profesională pentru persoanele dezavantajate, șomeri, persoane 

ocupate în agricultura de subzistență etc. 
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B.Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Acțiuni concrete: 

1) Modernizarea unităților școlare și achizionarea de dotări și echipamente 

moderne; 

2) Construirea unei baze sportive; 

3) Realizarea de laboratoare de informatică în fiecare școală și dotarea specifică; 

4) Dotarea cu materiale didactice a unităților școlare din comuna Goiești; 

C.Diversificarea serviciilor educaționale furnizate la nivel local 

Acțiuni concrete: 

1) Derularea, în cadrul unităților școlare, a programului de tipul “a doua șansă” 

sau “Școala după școală”; 

2) Asigurarea suportului tehnic și material pentru realizarea unei publicații 

școlare; 

3) Sprijinirea școlilor pentru derularea și implementarea de proiecte finanțate din 

fonduri europene; 

D.Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și a serviciilor sociale în vederea asigurării 

accesului tuturor cetățenilor la servicii de sănătate de bază 

Acțiuni concrete: 

1) Reabilitare/construcții de imobile în care să se desfășoare activități de servicii 

medicale de bază: laboratoare de analize, laboratoare de imagistică, reabilitare 

spații existente, construcția de noi cabinete medicale; 

2) Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de 

facilități de cazare în locuințe de serviciu în scopul atragerii de specialiști; 

E. Conștientizarea și informarea populației cu privire la problemele de sănătate 

Acțiuni concrete: 

1) Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătății populației în 

colaborare cu alte instituții ale statului (Direcția de Sănătate Publică, Centre de 

Consiliere și Prevenire Antidrog, Medici etc); 

2) Realizarea de campanii de informare-educare a populației ; 

3) Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri etc în 

colaborare cu ONG-uri, instituții. 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 
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Indicatori Unitate de măsură 

Indicator de rezultat  

-număr de locuințe sociale necesare a fi 
construite/efectiv construite 

unitate 

-număr de parteneriate realizate cu 
furnizorii de servicii sociale 

unitate 

-număr de centre sociale 
înființate/construite 

unitate 

-număr de cursuri de formare profesionale 
organizate pentru persoane defavorizate 

unitate 

-număr unități școlare modernizate unitate 

-număr de dotări, echipamente 
achiziționate 

unitate 

-baze sportive construite mp 

-număr laboratoare de informatică  unitate 

-număr de calculatoare achiziționate în 
școli 

unitate 

-număr unități școlare dotate cu materiale 
didactice 

unitate 

-număr de programe de tipul A doua șansă 
sau Școala după școală derulate în școli 

unitate 

-număr de publicații școlare tipărite exemplare 

-număr de proiecte finanțate din fonduri 
europene derulate de școli 

unitate 

-imobile construite/reabilitate pentru 
servicii medicale 

mp 

-număr de servicii medicale noi asigurate 
populației 

unitate 

-număr de locuințe se serviciu asigurate unitate 

-număr personal specializat atras în 
comună 

persoane 

-număr de evenimente publice organizate unitate 

-număr de parteneriate cu instituții 
specializate 

unitate 

-număr de campanii de informare-
conștientizare derulate în comună 

unitate 

-număr de campanii de informare-educare 
derulate în școli 

unitate 

Indicatori de impact  

-numărul de locuri de muncă create în 
domeniul sănătății 

unitate 

-numărul elevilor absolvenți de programe 
de tipul A doua șansă sau Școala după 
școală 

număr, % 

-numărul locuitorilor asistați social număr, % 
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6.4. Direcția prioritară de dezvoltare a Turismului 

Obiectivul general al direcției:  

- Dezvoltarea turismului; 

- Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural; 

- Dezvoltarea culturii locale  

Obiective operaționale: 

A.Reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor culturale din zonă 

 Acțiuni concrete: 

1) Reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor culturale ale comunei: 

Casa Alexandru Mecedonski, Casa Economu, Bisericile etc. 

2) Reabilitarea căminului cultural (modernizare spațiu, dotare cu mobilier 

și echipamente audio-video a sălii de festivități etc); 

3) Reabilitarea bibliotecii comunale și modernizarea acesteia prin 

îmbunătățirea fondului de carte; 

4) Formarea personalului specializat pentru căminul cultural și bibliotecă; 

5) Montarea de panouri informative pentru localizarea obiectivelor 

culturale; 

6) Campanii de marketing pentru promovarea obiectivelor culturale ale 

comunei. 

 

B.Crearea de facilități pentru dezvoltarea culturii și petrecerea timpului liber 

Acțiuni concrete: 

1) Elaborarea și susținerea programelor de manifestări culturale ale comunei; 

2) Înființarea unui centru de petrecere a timpului liber pentru tineri. 

C.Dezvoltarea infrastructurii turistice 

1) Crearea de baze de agrement atractive și moderne (ștrand, spații pentru 

practicarea sporturilor precum – tenis, role, perete pentru alpinism, fotbal etc) ca 

bază pentru practicarea turismului de agrement în zonă; 

2) Sprijinirea și încurajarea investitorilor pentru înființarea de facilități de cazare 

(pensiuni agroturistice, hoteluri etc), care să asigure un minim de spații de 

cazare în zonă; 

3) Sprijinirea înființării unor popasuri turistice; 

4) Modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice și de agrement. 
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D.Includerea obiectivelor culturale ale comunei într-un circuit turistic 

1) Promovarea obiectivelor și evenimentelor culturale (inclusiv tradiții și obiceiuri) 

prin internet, pliante, broșuri, participarea la târguri de turism etc; 

2) Includerea obiectivelor culturale (biserici, monumente, case memoriale) în 

circuitul turistic al județului Dolj; 

3) Realizarea de parteneriate cu agențiile de turism de la nivelul județeului în 

vederea promovării zonei; 

4) Derularea de evenimente culturale care să devină tradiționale; 

5) Organizarea unei expoziții culturale pe teme diverse (colaje, obiecte tradiționale, 

fotografie) în incinta obiectivelor culturale; 

6) Realizarea de schimburi cultural-artistice cu alte țări prin înfrățirea cu alte 

localități. 

E.Crearea condițiilor pentru dezvoltarea turismului la nivelul comunei Goiești 

1) Stabilirea unui set de facilități ce vor fi acordate întreprinzătorilor care participă la 

dezvoltarea turistică a comunei (scutirea de impozit pe o perioadă de 1 an etc) 

2) Asigurarea spațiilor și resurselor necesare pentru organizarea unor evenimente 

culturale; 

3) Promovarea pe site-ul comunei a obiectivelor culturale și turistice. 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 

Indicatori Unitate de măsură 

Indicator de rezultat  

-numărul clădirilor destinate culturii 
reabilitate 

unitate 

-numărul programelor de promovare a 
turismului cultural realizate 

unitate 

-materiale de promovare realizate unitate 

-manifestări culturale organizate unitate 

-locuri de muncă nou create în domeniul 
culturii 

număr 

-numărul bazelor de agrement înființate unitate 

-numărul pensiunilor sprijinite pentru 
înființare 

unitate 

-număr popasuri turistice sprijinite pentru 
înființare 

unitate 

-căi de acces construite/modernizate mp 

-număr materiale de promovare realizate buc 
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-număr de obiective turistice incluse în 
circuitul turistic 

număr 

-număr de parteneriate semnate cu agenții 
de turism 

număr 

-număr de expoziții organizate număr 

-număr de localități cu care s-a înfrățit 
comuna 

număr 

-număr facilități acordate întreprinzătorilor unitate 

-resurse tehnice/materiale asigurate de 
primărie pentru organizarea de 
evenimente culturale 

unitate 

-număr de vizitatori bază de agrement număr 

Indicatori de impact  

-numărul persoanelor participante la 
evenimente 

număr 

-numărul de vizitatori obiective culturale număr 

-numărul de turiști care au vizitat comuna număr 

-numărul de vizitatori ai site-ului comunei număr 

-locuri de muncă nou create în domeniul 
turismului/culturii 

număr 

-volumul încasărilor la bugetul local din 
impozite și taxe locale, vânzarea de bilete, 
etc 

valoare anuală, % 

 

 

6.5. Direcția prioritară de dezvoltare Protecția Mediului și creșterea eficienței 

energetice 

Obiectivul general al direcției: Protecția mediului înconjurător și creșterea eficienței 

energetice 

Obiective operaționale: 

A.Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor 

Acțiuni concrete: 

1) Dezvoltarea unui program de management al deșeurilor la nivelul 

comunei sau în parteneriat cu alte autorități publice locale din județ; 

2) Achiziționarea de echipamente și dotari specifice pentru colectarea 

deșeurilor; 

3) Reducerea cantității de deșeuri depozitate în spații neamenajate; 
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B.Incurajarea dezvoltării surselor alternative de energie 

Acțiuni concrete: 

1) Acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare şi 

distribuire a surselor de energie alternativă, promovarea culturilor 

energetice şi a proiectelor de energie eoliană, biomasă, energie solară; 

2) Reducerea consumului energetic al comunei prin modernizarea rețelei 

de iluminat public şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi 

solare sau alte sisteme care reduc consumul de energie electrică; 

 

C.Îmbunătățirea stării mediului înconjurător  

 Acțiuni concrete: 

1) Reducerea eroziunii solurilor prin realizarea de lucrări de apărare a 

malurilor împotriva eroziunii; 

2) Organizarea de acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, 

în zonele inundabile și în luncile râurilor (Amardia); 

3) Realizarea de perdele de protecție a căilor de comunicații, satelor și 

câmpului; 

4) Modernizarea sistemului de intervenții în situații de urgență; 

5) Acțiuni de conștientizare și informare a populației cu privire la 

convervarea mediului înconjurător; 

6) Implicarea populației și a instituțiilor locale în activități de ecologizare a 

zonelor; 

7) Educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului și 

voluntariatului. 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 

Indicatori Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

-număr de echipamente și dotări distribuite 
populației pentru colectarea deșeurilor 

unități 

-cantitatea de deșeuri reciclabile 
valorificate 

kg, tone 

-numărul de gospodării implicate în 
sistemul integrat de management al 
deșeurilor 

unitate 

-lungime rețea de iluminat public km, număr lămpi 
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modernizată 

-lungime lucrări de apărare împotriva 
eroziunii 

km 

-suprafață împădurită ha (mp) 

-numărul de acțiuni de conștientizare 
/informare organizate 

număr 

-numărul de cetățeni informați număr 

-numărul cetățenilor care participă în mod 
voluntar la acțiunile de ecologizare 

număr 

-numărul de instalații de panouri solare 
instalate pentru energie calorică şi / sau 
pentru energie electrică fotovoltaică  

 

unitate 

Indicatori de impact  

-numărul de locuri de muncă nou create număr 

-numărul de întreprinderi înființate în zonă unități 

 

 

6.6. Direcția prioritară de dezvoltare Capacitate Administrativă 

Obiectivul general al direcției: Creșterea capacității administrației publice locale 

Obiective operaționale: 

A.Îmbunătățirea activității curente a personalului 

Acțiuni concrete: 

1) Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare pentru defășurarea 

activităților; 

2) Implementarea unui sistem de management al calității ISO 9001; 

3) Realizarea unui program anual de pregătire profesională și 

participarea la cursuri de formare profesională continuă; 

4) Actualizarea strategiei de dezvoltare a comunei. 

 

B. Creșterea capacității de atragere a fondurilor europene 

 Acțiuni concrete: 

1) Înființarea unui Unități de Implementare a Proiectelor și instruirea 

membrilor în vederea atragerii și implementării de proiecte finanțate 

din fonduri nerambursabile (programe naționale și fonduri europene); 

2) Realizarea de parteneriate cu alte instituții publice, ONG-uri, asociații 

de dezvoltare în vederea accesării de proiecte în parteneriat. 



 
126 

 

Indicatorii care vor fi monitorizați în perioada de implementare a strategiei de 

dezvoltare: 

Indicatori Unitate de măsură 

Indicator de rezultat  

-echipamente și dotări achiziționate  buc 

-număr persoane instruite în 
managementul calității 

persoane 

-număr participanți la cursuri de formare 
profesională 

persoane 

-număr de parteneriate cu alte instituții 
realizate 

unitate 

-strategie actualizată unitate 

-număr de parteneriate cu ONG-uri unitate 

-număr de proiecte realizate/aprobate unitate 

Indicator de impact  

-valoarea finantăților nerambursabile 
obținute pentru comună 

euro 

-număr locuri de muncă nou create număr 
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CAPITOLUL VII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE  

PENTRU PERIOADA 2015-2020 

 

 

Pornind de la acțiunile și obiectivele definite în Planul Local de Acțiune a fost 

elaborat portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2015-2020.  

Portofoliul a fost realizat prin colaborarea dintre prestator și grupul de lucru 

desemnat la nivelul Primăriei Goiești, dar și cu participarea actorilor locali.  

Proiectele sunt prezentate pe domenii de interes cu detalierea sursei de 

finanțare, a termenul estimat pentru realizare, bugetul estimat, instituția care propune 

proiectul și indicatorii de performanță.  

Domeniile prioritare de dezvoltare ale comunei Goiești pentru perioada 2015-

2020 sunt: 

A. Infrastructură și amenajarea teritoriului; 

B. Dezvoltare Economică; 

C. Dezvoltare Resurse Umane și Socială; 

D. Dezvoltarea Turismului 

E. Protecția Mediului și creșterea eficienței energetice 

F. Dezvoltarea capacității Administrației Publice Locale. 

 

Stabilirea proiectelor prioritare pentru comună revine Administrației Publice 

Locale, care anual va elabora un plan anual de implementare în care se menționează 

care sunt proiectele ce urmează a fi implementate în anul respectiv, bugetul necesar, 

sursa de finanțare și responsabilii cu derularea acțiunii. 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

Obiectiv operațional 1: Îmbunătățirea accesului rutier în toate satele componente prin modernizarea rețelei de drumuri comunale 

1. Reabilitare și modernizare drumuri 
comunale și de exploatare 

2015-2020 50.000.000 Buget local 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 
PNDR 2014-2020 

Număr km de 
drumuri comunale 
și de exploatare 
reabilitate și 
modernizate 

Primăria Comunei 
Goiești 

1.1 Modernizare drumuri comunale și 
sătești Goiești – sat Țandăra și 
Popeasa 

2015-2016 4.500.000 Buget local 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 
PNDR 2014-2020 

7200 ml drumuri 
comunale/sătești 
modernizate 

Primăria Comunei 
Goiești 

1.2. Pietruire drum sătesc zona Suiulești-
Atârnați-sat Mălăești 

2015 208.000 Buget local 
 

1,5 km drum 
pietruit 

Primăria Comunei 
Goiești  

1.3. Pietruire drumuri sătești: 
A.zona Goiești sat  
1) Biserica-Fota 
2)zona Biserică-limită intravilan Fîntîni 
B.Zona Vladimir 
1)zona Scarlat-Școală Muereni 

2015 400.000 Buget local 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 
PNDR 2014-2020 

2 km drum pietruit Primăria Comunei 
Goiești 

1.4. Pietruire drum sătesc Ceaușu-Despina 2015 25.000 Buget local 500 ml drum 
pietruiți 

Primăria Comunei 
Goiești 

2. Construire/reabilitare poduri peste râul 
Amaradia și podețe 

2015-2020 5.000.000 Buget local 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 
PNDR 2014-2020 

Metri pătrați de 
poduri construite/ 
reabilitate 
Număr de podețe 
construite 

Primăria Comunei 
Goiești 

3. Amenajare și modernizare stații de 
autobuz 

2015-2016 50.000 Buget local 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 

Număr de stații de 
autobuz 
amenajate/ 
modernizate 

Primăria Comunei 
Goiești 

4. Construire alei pietonale și trotuare 2015-2017 n.a Buget local 
PNDR 2014-2020 
Programe guvernamentale 

Metri pătrați de 
alei pieonale și 
trotuare construite 

Primăria Comunei 
Goiești 

5. Actualizare P.U.G 2016 18.000 Bugetul local  1 studiu Primăria Comunei 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

 actualizat Goiești 

6. Realizare studii tehnice de specialitate 
(SF, PT, studii geotehice, topometrice 
etc) pentru dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 

2015-2020 400.000 Bugetul local 
 

Număr de studii 
tehnice de 
specialitate 
realizate 

Primăria Comunei 
Goiești 

Obiectiv operațional 2: Creșterea standardului de viață pentru cetățeni prin facilitarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei 

7. Extinderea rețelei de alimentare cu apă 
și canalizare în restul satelor 

2015-2017 10.000.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Subprogramul Alimentare 
cu apă la sate (H.G. 
nr.577/1997) 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 

Număr km rețea 
de alimentare cu 
apă și canalizare 
construiți 
Număr stații de 
epurare construite 
Număr puțuri 
alimentare cu apă 
construite 

Primăria Comunei 
Goiești 

7.1. Extindere canalizare Sat Vladimir și 
extindere alimnetare cu apă și 
canalizate Primărie-Dumbrava, stație 
GPL-fermă zootehnică (fost IAS) 

2015 650.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Subprogramul Alimentare 
cu apă la sate (H.G. 
nr.577/1997) 
Programul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) 

1,7 km canalizare 
1 km alimentare 
cu apă 

Primăria Comunei 
Goiești 

8. Extindere rețea electrică la baza 
sportivă Piorești și construire bază 
sportivă  

2016-2017 1.350.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Programe guvernamentale 
 

1,2 km rețea de 
iluminat extinsă 
1 bază sportivă 
construită 

Primăria Comunei 
Goiești 

9. Modernizare fostă magazie CAP în 
suprafață de 720 mp 

2016-2017 450.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
 

720 mp 
modenrizați 

Primăria Comunei 
Goiești 

10. Amenajare spații verzi în comună, 
construirea de parcuri pentru recreere, 
locuri de joacă pentru copii 

2015-2016 600.000 Bugetul local 
Programul național de 
îmbunătățire a calității 
mediului prin realizarea de 
spații verzi în localități 

mp de spații verzi 
amenajate 
Număr locuri de 
joacă pentru copii 

Primăria Comunei 
Goiești 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar de 

realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

Obiectiv operațional 1: Modernizarea și sprijinirea agriculturii locale, valorificarea produselor locale 

1. Studiu de inventariere a 
terenurilor necultivate în 
vederea valorificării acestora 

2015 n.a. Buget local Suprafață (ha) 
inventariată 

Primăria 
Comunei Goiești 

2. Promovarea și sprijinirea 
tinerilor întreprinzători în 
domeniul agricultură, 
zootehnie, turism, piscicultură 
etc 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de acțiuni de 
promovare a 
programelor de 
finanțare destinate 
tinerilor întreprinzători 
organizate 
Număr de persoane 
informate 
Număr de proiect 
depuse la nivel de 
comună 
Număr de proiecte 
aprobate și 
implementate în 
comună 

Primăria 
Comunei Goiești 

3. Înființarea/aderarea la asociații 
de producători 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de persoane 
înscrise în asociații ale 
producătorilor 
Număr de asociații ale 
producătorilor înființate 
în comună 

Primăria 
Comunei Goiești 

4. Construite/înființare siloz de 
cereale 

2015-2017 2.000.000 PNDR 2014-2020 
 

Metri pătrați construiți cu 
funcțiunea de siloz de 
cereale 
Număr de locuri de 
muncă nou create 

Societăți 
comerciale 

5. Construire/înființare centru de 
prelucrare a laptelui 

2015-2018 5.700.000 PNDR 2014-2020 
 

Metri pătrați construiți 
Numărul de locuri de 
muncă nou create 

Societăți 
comerciale 
Fermieri  
Exploatații 
agricole 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar de 

realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

6. Înființare moară comunală 2015-2017 2.000.000 PNDR 2014-2020 
 

Numărul de locuri de 
muncă nou create 

Societăți 
comerciale 
Fermieri  
Exploatații 
agricole 

7. Înființare brutărie 2015-2017 1.000.000 PNDR 2014-2020 
 

Numărul de locuri de 
muncă nou create 

Microîntreprinderi 

8. Înființare piață agroalimentară 2015-2017 500.000 Buget local 
PNDR 2014-2020 
 

Metri pătrați amenajați 
Număr spații de vânzare 
amenajate 

Primăria 
Comunei Goiești 

9. Studiu de inventariere a 
potențialului uman al comunei 

2015-2017 28.000 Buget local 
PO Capital Uman 

Număr de persoane 
inventariate 
1 studiu social 

Primăria 
Comunei Goiești 

10. Înființare birou local de 
consultanță agricolă 

2015-2016 n.a. Buget local Număr persoane 
informate 

Primăria 
Comunei Goiești 

 
Obiectiv operațional 2: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților non-agricole 

11. Acordarea de facilități 
întreprinzătorilor care 
înființează afaceri non-agricole 

2015-2020 n.a. Buget local 
PO Capital Uman 
PNDR 

Număr de facilități 
acordate 
întreprinzătorilor 
Număr de persoane 
care au beneficiat de 
facilități 
Număr de afaceri non-
agricole înființate în 
comună 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
 

12. Încurajarea activităților în 
domeniul industrial 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de investitori 
atrași în comună 
Număr de activități 
industriale demarate 
 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
 

13. Incurajarea activităților în 
domeniul prestări de servicii 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de evenimente 
de informare și 
promovare organizate 
Număr de activități 
prestări servicii 
demarate 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
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DEZVOLTARE RESURSE UMANE ȘI SOCIALĂ 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

Obiectiv operațional 1: Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale și facilitarea accesului pesoanelor defavorizate 

1. Distribuția de alimente de bază (ulei, 
făină, mălai, paste făinoase, zahăr, 
conserve) pentru persoanele cele mai 
defavorizate din comuna Goiești 

2015-2020 n.a. Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2020 

Număr de persoane 
defavorizate care au 
primit alimente de 
bază 

Ministerul Muncii 
Primăria 
Comunei Goiești 

2. Distribuția de rechizite școlare și 
ghiozdane pentru copiii cei mai 
dezavantajați din învățământul de stat 
primar și gimnazial 

2015-2016 
2017-2018 
2019-2020 

n.a. Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2020 

Număr de copii 
dezavantajați care 
au primit rechizite 
școlare și 
ghiozdane 

Inspectoratul 
Școlar Județean 
Dolj 
Școala 
Gimnazială 
Goiești 

3. Construire locuințe sociale pentru 
grupuri dezavantajate 

2018-2020  Programul de construcţii 
de locuinţe sociale conform 
Legii nr. 114/1996 
Bugetul local 

Număr de locuințe 
sociale construite 
Număr de persoane 
care beneficiază de 
locuițe sociale 

Primăria Goiești 

4. Incheierea de parteneriate public 
private cu ONG-uri acreditate în 
domeniul social 
 

2016-2018 n.a Buget local Nr. acţiuni comune 
realizate  
Nr. parteneriate 
încheiate 

 Primăria Goiești 

5. Dezvoltarea de proiecte sociale pentru 
categorii de persoane defavorizate 

2015-2018 800.000 PO Capital Uman Nr.de proiecte 
depuse 
Nr.de proiecte 
implementate 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
 

6. Înființare cămin social pentru persoane 
vârstnice 

2015-2018 800.000 PO Capital Uman 
Buget local 
PNDR 

Metri pătrați 
construiți 
Număr de persoane 
vârstnice care 
beneficiază de 
servicii 
Număr de locuri de 
muncă nou create 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
 

7. Organizarea de cursuri de formare 
profesională pentru persoanele 

2015-2020 400.000 PO Capital Uman 
Buget local 

Număr de spații 
pentru cursuri 

Primăria 
Comunei Goiești 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

dezavantajate, șomeri persoane 
ocupate în agricultura de 
semisubzistență 

asigurate furnizorilor 
Număr de persoane 
care au participat la 
cursuri 
Număr de cursuri 
organizate în 
comună 

ONG-uri 
DGASPC 
AJOFM 

Obiectiv operațional 2: Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

8. Modernizare unități școlare din 
comună și echipamente moderne 

2015-2017 600.000 PO Capital Uman 
Buget local 

Număr de unități 
școlare modernizate 
/reabilitate și 
echipate modern 

Școala Generală 
Goiești 
Primăria 
Comunei Goiești 

9. Dotarea cu materiale didactice a 
unităţilor de învăţământ din comună şi 
îmbogăţirea fondului de carte al 
bibliotecilor şcolare  

2015-2017 200.000 PO Capital Uman 
Buget local 

5 unități de 
învățămânat dotate 
cu material didactic 

Școala Generală 
Goiești 
Primăria 
Comunei Goiești 
 

10. Construire bază sportivă 2015-2017 600.000 Buget local 
Programul de construcții 
săli de sport 

1 bază sportivă 
construită 

Primăria 
Comunei Goiești 
 

11. Realizare laboratoare de informatică în 
fiecare școală și dotarea cu 
echipamente moderne 

2015-2017 800.000 Buget local 
PO Capital Uman 

Număr de 
laboratoarede 
informatică înființate 
Număr de 
calculatoare 
achiziționate 
Număr de elevi 
beneficiari  

Primăria 
Comunei Goiești 
Școala Generală 
Goiești 
 
 

Obiectiv operațional 3: Diversificarea serviciilor educaționale furnizate la nivel local 

12. Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, 
a programelor de tip “a doua şansă” 
pentru reintegrarea în educaţie a celor 
care au părăsit de timpuriu şcoala  

2015-2017 600.000 PO Capital Uman Număr de 
programe derulate 
în școli 
Număr de elevi 
absolvenți ai 
programelor 

Școala Generală 
Goiești 

13. Asigurarea suport tehnic și material 
pentru realizarea unei publicații școlare 

2015-2017 100.000 PO Capital Uman Număr de 
publicații școlare 

Școala Generală 
Goiești 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

tipărite 

14. Sprijinirea școlilor pentru depunerea și 
implementarea de proiecte finanțate 
din fonduri europene 

2015-2017 n.a PO Capital Uman 
Bugetul local 

Număr de proiecte 
depuse 
Număr de proiecte 
implementate 

Primăria Comunei 
Goiești 
Școala Generală 
Goiești 

Obiectiv operațional 4: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și a serviciilor sociale în vederea asigurării accesului tuturor cetățenilor la 
servicii de sănătate de bază 

15. Reabilitarea dispensarului uman din 
satul Goiești și dotarea cu 
echipamente moderne 

2016-2018 600.000 PNDR 
 

Metri pătrați 
reabilitatți 
Număr dotări 
moderne 
Număr locuri de 
muncă nou create 

Primăria Comunei 
Goiești 

16. Înființare centru de analize medicale și 
laborator de imagistică 

2016-2018 800.000 PNDR 
PO Competitivitate 

Număr 
laboratoare 
înființate 
Număr locuri de 
muncă nou create 
Număr persoane 
care au beneficiat 
de servicii 
 

Primăria Comunei 
Goiești 
Microintreprinderi 

17. Asigurarea necesarului de resurse 
umane în domeniul medical prin 
acordarea de facilități 

2016-2018 n.a. Buget local Număr de medici 
atrași în comună 
Număr de locuințe 
de serviciu 
asigurate 

Primăria Comunei 
Goiești 

Obiectiv operațional 5: Conștientizarea și informarea populației cu privire la problemele de sănătate 

18. Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate publică  

2015-2020 20.000 Bugetul local Număr de 
campanii de 
informare-educare 
organizate 
Număr de 
persoane 
informate 

Primăria Comunei 
Goiești 
Medici 
Instituții de 
specialitate 
 

19. Realizarea de campanii în școli 
împotriva fumatului, consum droguri  

2015-2020 20.000 Buget local Număr elevi 
informați 

Primăria Comunei 
Goiești 
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DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare Indicatori de performanță 
Promotor 

proiect 

Obiectiv operațional 1: Reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor culturale din zonă 

1. Reabilitare și modernizare 
cămin cultural și dotare cu 
echipamente moderne  

2015-2016 800.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Programe guvernamentale 

1 cămin cultural reabilitat și 
modernizat 
Echipamente moderne 
achiziționate 

Primăria 
Comunei Goiești 

2. Restaurare și punere în valoare 
a monumentului istoric Casa 
Macedonski și drum de acces 

2015-2016 2722500 Bugetul local 
POR 
Programe guvernamentale 
PNDR 2014-2020 

1 obiectiv cultural restaurat 
și pus în valoare 
1 km drum de acces  

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

3. Amenajarea spaţiului 
bibliotecii comunale şi 
îmbogăţirea fondului de carte  

 

2015-2017  Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Programe guvernamentale 

1 spațiu amenajat 
Echipamente moderne 
achiziționate 

Primăria 
Comunei Goiești,  

4 Montarea de panouri 
informative pentru creșterea 
vizibilității elementelor culturale 

2015-2016 20.000 Buget local 
Programe guvenamentale 

Număr de panouri de 
informare  

Primăria 
Comunei Goiești 

5. Realizarea de materiale de 
promovare a obiectivelor de 
patrimoniu şi a valorilor culturii 
locale  

2015-2020 1000000 Bugetul local 
POR 
Programe guvernamentale 

1 obiectiv cultural reabilitat 
și pus în valoare 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

6. Restaurarea bisericii Inălțarea 
Domnului sat Cruci și drum de 
acces 

2016 5.400.000 Bugetul local 
POR 
Programe guvernamentale 
PNDR 2014-2020 

1 biserică restaurată  
4 km drum de acces 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

7. Reabilitare și punere în valoare 
obiective de patrimoniu din 
comuna Goiești 

2015-2020 1.000.000 Bugetul local 
PNDR 2014-2020 
Programe guvernamentale 
POR 

Număr de obiective de 
patrimoniu reabilitate și 
puse de valoare 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

8. Formarea personalului 
specializat pentru căminul 
cultural și bibliotecă 

2015-2016 30.000 Bugetul local 
Fonduri europene 

Număr de angajați 
specializați în programe de 
FPC specifice 

Primăria 
Comunei Goiești 

9. Campanii de marketing și 
promovare obiective culturale 

2015-2020 20.000 Buget local 
Programe guvernamentale 

Număr de campanii de 
marketing și promovare 
organizate 
Număr de materiale 

Primăria 
Comunei Goiești 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare Indicatori de performanță 
Promotor 

proiect 

promoționale realizate și 
distruibuite 

Obiectiv operațional 2: Crearea de facilități pentru dezvoltarea culturii și petrecerea timpului liber 

10. Elaborarea şi realizarea unui 
program de manifestări 
culturale ale comunei 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de programe de 
manifestări culturale 
organizate 

Primăria 
Comunei Goiești 

11. Înființare centre de petrecere a 
timpului liber de către tineri 

2016-2018 200.000 Buget local 
Programe guvernamentale 

Număr tineri care și-au 
petrecut timpul liber în 
centru 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

Obiectiv operațional 3: Dezvoltarea infrastructurii turistice 

12. Crearea unei baze de agrement 
atractive şi moderne (strand, 
spaţii pentru practicarea 
sporturilor ca tenis, role, cart, 
perete pentru alpinism, etc) ca 
bază pentru crearea unui turism 
de agrement în zonă  

2015-2020 2.000.000 Buget local 
PNDR 
Programe guvernamentale 
POR 

Număr de baze de 
agrement înființate 
Număr de locuri de muncă 
nou create 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
Microîntreprinderi 

13. Sprijinirea înființării unor 
popasuri turistice 

2015-2020 500.000 Buget local 
PNDR 
PO Capital Uman 

Număr de popasuri turistice 
sprijinite pentru înființare 
Număr de locuri de muncă 
nou create 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
Intreprinderi 
sociale 
 

14. Sprijinirea și încurajarea 
investitorilor pentru înființarea 
de facilități de cazare 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de investitori atrași 
în zonă și încurajați să 
înființeze structuri de cazare 

Primăria 
Comunei Goiești 

15. Construirea/Modernizarea căilor 
de acces către obiectivele 
turistice 

2015-2020 500.000 Buget local 
PNDR 

Număr km de căi de acces 
către obiectivele turistice 
construite/modernizate 

Primăria 
Comunei Goiești 

Obiectiv operațional 4: Includerea obiectivelor culturale ale comunei într-un circuit turistic 

16. Promovarea obiectivelor și 
evenimentelor culturale 

2015-2020 200.000 Buget local 
POR 
PNDR 
Programe guvernamentale 

Număr de evenimente de 
promovare realizate 
Număr materiale de 
promovare realizate și 
distribuite 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

17. Includerea obiectivelor turistice 
din comună în circuitul turistic al 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de obiective turistice 
incluse în circuitul turistic 

Primăria 
Comunei Goiești 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare Indicatori de performanță 
Promotor 

proiect 

județului Dolj 

18. Realizarea de parteneriate cu 
agențiile de turism pentru 
promovarea zonei 

2016.2020 n.a. Buget local Număr de parteneriate 
realizate 

Primăria 
Comunei Goiești 

19. Derularea de evenimente 
culturale care să devină 
tradiționale 

2015-2020 300.000 Buget local 
Programe guvernamentale 
POR 

Număr de evenimente 
culturale organizate 
Număr de participanți la 
evenimente 
Număr de turiști în comună 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

20. Organizarea de expoziții 
culturale pe diverse teme 

2015-2020 50.000 Buget local 
Programe guvernamentale 

Număr de expoziții culturale 
organizate 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 

21. Realizarea de schimburi cultural 
artistice cu alte țări 

2015-2020 100.000 Buget local 
Programe guvernamentale 
Program Tineret în Acțiune 

Număr de localități cu care 
s-a înfrățit comuna 
Număr de schimburi 
cultural-artistice organizate 

Primăria 
Comunei Goiești 
ONG-uri 
Școala din 
Goiești 

Obiectiv operațional 5: Crearea condițiilor pentru dezvoltarea turismului la nivelul comunei Goiești 

22. Stabilire set de facilități 
acordate întreprinzătorilor care 
participă la dezvoltarea 
turismului în comună 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de facilități acordate 
întreprinzătorilor care 
contribuie la dezvoltarea 
turismului 

Primăria 
Comunei Goiești 
 

23. Asigurarea spațiilor și 
resurselor pentru organizarea 
de evenimente culturale 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de resurse asigurate 
de autoritățile publice locale 
pentru organizarea 
evenimentelor culturale 

Primăria 
Comunei Goiești 
 

24. Promovarea pe site-ul comunei 
a obiectivelor culturale și 
turistice 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de vizitatori ai site-
ului 

Primăria 
Comunei Goiești 
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PROTECȚIA  MEDIULUI ȘI CREȘTEREA  EFICIENȚEI  ENERGETICE 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

Obiectiv operațional 1: Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor 

1. Achiziția de echipamente pentru 
colectarea deșeurilor și transportul 
către stația de transfer 

2015-2016 n.a. POS Mediu Număr de 
echipamente 
achiziționate 
 

A.D.I. ECODOLJ 
Primăria Comunei 
Goiești 

2. Reducerea cantității de deșeuri 
biodegradabile prin distribuirea de 
stații de compost  

2015-2016 n.a. POS Mediu Număr cutii de 
compost distribuite 
Cantitate de deșeuri 
valorificate (kg) 

A.D.I. ECODOLJ 
Primăria Comunei 
Goiești 

Obiectiv operațional 2: Incurajarea dezvoltării surselor alternative de energie 

3. Incurajarea locuitorilor în vederea 
instalării sistemelor de încalzire care 
utilizeaza energie regenerabila 
(panouri solare, pompe de căldură, 
instalații pentru producerea energiei 
termice) 

2016-2017 n.a. Programul Casa Verde 
pentru persoane fizice 

Număr de persoane 
care au accesat 
programul 

Primăria Comunei 
Goiești 
Persoane fizice 

4. Acordarea de facilități pentru 
realizarea de infrastructuri de 
generare şi distribuire a surselor de 
energie alternativă, promovarea 
culturilor energetice şi a proiectelor 
de energie eoliană, biomasă, energie 
solară  

2016-2020 n.a. PNDR 2014-2020 
PO Competitivitate 

Număr de proiecte de 
producere a energiei 
verzi realizate 

Primăria Comunei 
Goiești 
Societăți 
comerciale 
Exploatații 
agricole 

Obiectiv operațional 3: Îmbunătățirea stării mediului înconjurător 

5. Împădurire suprafețe de teren în 
vederea reducerii alunecărilor de 
teren și eroziunii solului 

2016-2018 2.000.000 PNDR 2014-2020 
Buget local 
Programul de 
îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin 
împădurirea terenurilor 
agricole degradate, 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor 

Hectare de teren 
împădurite 

Primăria Comunei 
Goiești 
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Crt Titlu proiect propus 
Calendar 

de 
realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

5.1. Prima împădurire pentru suprafața de 
39 Ha zona Popeasa 

2015-2016 1.575.000 PNDR 2014-2020 
Buget local 
Programul de 
îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin 
împădurirea terenurilor 
agricole degradate, 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor 

39 ha teren împădurite Primăria Comunei 
Goiești 
 

6. Realizarea de perdele de protecţie a 
cailor de comunicaţii, localităţilor si 
câmpului  
 

2017-2018  Buget local 
Programul de 
îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin 
împădurirea terenurilor 
agricole degradate, 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor 

km perdele de 
protecție 

Primăria Comunei 
Goiești 
 

7. Realizarea de lucrări de apărare a 
malurilor împotriva eroziunii 

2015-2018 80.000 Buget local Suprafață lucrări 
realizate 

Primăria Comunei 
Goiești 

8. Activităţi de constientizare a 
populatiei asupra necesităţii 
conservării mediului înconjurator şi 
de implicare a acesteia în activităţi de 
protejare a mediului  
 

2016-2020 80.000 Programului vizând 
educaţia şi 
conştientizarea publicului 
privind protecţia mediului 

Număr  sesiuni de 
educație și 
conștientizare 
Număr acțiuni de 
colectare deșeuri/ 
ecologizarea zonelor 
Număr materiale de 
promovare realizate 
Număr de participanți 
la evenimente 

ONG-uri 
 

9. Modernizare sistem de intervenție în 
caz de urgență 

2015-2018 80.000 Buget local 
PNDR 
POR 

Număr de 
echipamente moderne 
achiziționate pentru 
situații de urgență 

Primăria Comunei 
Goiești 
Asociații de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

Crt Titlu proiect propus 
Calendar de 

realizare 

Bugetul 
estimat 
(RON) 

Surse de finanțare 
Indicatori de 
performanță 

Promotor proiect 

Obiectiv operațional 1: Îmbunătățirea activității curente a personalului 

1. Asigurarea dotărilor și 
echipamentelor moderne pentru 
desfășurarea activităților 

2015-2017 400.000 PO Capacitate 
Administrativă 
Buget local 

Unități echipamente 
și dotări achiziționate 

Primăria Comunei 
Goiești 

2. Implementare sistem de 
management al calității ISO 
9001 

2015-2018 15.000 Buget local 
PO Capacitate 
Administrativă 

1 program de 
management al 
calității implementat 

Primăria Comunei 
Goiești 

3. Implementare program anual de 
pregătire profesională a 
angajaților 

2015-2018 15.000 Buget local 
PO Capital uman 
PO Capacitate 
Administrativă 

Număr de persoane 
instruite anual 

Primăria Comunei 
Goiești 

4. Actualizarea Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei 

2020 20.000 Buget local 
PO Capacitate 
Administrativă 

1 strategie de 
dezvoltare actualizată 

Primăria Comunei 
Goiești 

Obiectiv operațional 2: Creșterea capacității de atragere a fondurilor europene 

5. Înființare U.I.P și instruirea 
personalului în domenii specifice 

2015-2016 200.000 Buget local 
Po Capacitate 
Administrativă 

1 echipă U.I.P 
înființată 
Număr de locuri de 
muncă nou create 
Număr persoane 
instruite în domenii –
managementul 
proiectelor, achiziții, 
ECDL etc 

Primăria Comunei 
Goiești 

6. Realizarea de parteneriate în 
vederea accesării de fonduri 
europene 

2015-2020 n.a. Buget local Număr de 
parteneriate 
încheiate cu instituții 
publice/ 
ONG-uri 
Număr de proiecte 
depuse în 
partaneriat 

Primăria Comunei 
Goiești 
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CAPITOLUL VIII. METODE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI  

ÎN PERIOADA 2015-2020 

 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Goiești 2015-2020 se va implementa 

de către autoritățile locale în urma aprobării documentului de către Consiliul Local 

Goiești.  

Implementarea efectivă a strategiei este condiționată de capacitatea 

administrației locale de a asigura fondurile locale și de capacitatea acesteia de atragere 

a fondurilor europene necesare pentru susținerea proiectelor propuse. 

Acțiunile și proiectele propuse în Planul Local de Dezvoltare țin cont de nevoile 

de dezvoltare ale comunității și respectă documentele cadru de referință de la nivelul 

regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.  

Etapele cheie ale implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei 

Goiești sunt: 

1) Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotărâre a Consiliului Local; 

2) Implementarea acțiunilor propuse în Planul Local de Dezvoltare; 

3) Monitorizarea strategiei de către grupul de lucru desemnat; 

4) Evaluarea implementării strategiei prin analiza indicatorilor propuși. 

 

Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotărâre a Consiliului Local reprezintă 

etapa de însușire a documentului de referință ce va sta la baza dezvoltării socio-

economice a comunei Goiești în perioada 2015-2020. Documentul este dezbătut în 

ședința de Consiliu Local și se adoptă de către membrii acestuia.  

Implementarea acțiunilor propuse în Planul Local de Dezvoltare presupune 

realizarea proiectelor prevăzute în strategia în funcție de resursele financiare existente, 

finanțările disponibile, prioritatea de dezvoltare a unui domeniu de interes. Această 

etapă presupune lucrul în echipă și desemnarea unui grup de lucru care să urmărească 

îndeplinirea acțiunilor propuse a fi realizate în perioada 2015-2020. 
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Pentru eficientizarea procedurii se va elabora un plan anual de implementare în 

care se menționează care sunt proiectele ce urmează a fi implementate în anul 

respectiv, bugetul necesar, sursa de finanțare și responsabilii cu derularea acțiunii.  

Monitorizarea strategiei de către grupul de lucru desemnat se va realiza periodic 

în baza unei fișe de monitorizare completată anual de membrii grupului de lucru. Se va 

analiza planul de implementare anual propus de grupul de lucru cu proiectele efectiv 

realizate. 

Evaluarea implementării strategiei constă în analiza indicatorilor de realizare 

propuși în documentul de referință. Se recomandă ca evaluarea să fie realizată anual, 

prin întocmirea unui raport de evaluare în care se menționează concret care au fost 

indicatorii obținuți pentru anul respectiv aferenți unei acțiuni.  

Se recomandă ca implementarea strategiei de dezvoltare locală să se facă în 

parteneriat și cu sprijinul actorilor locali: administrația publică, societatea civilă, unitățile 

de învățământ, agenții economici, locuitorii comunei, asociații de dezvoltare 

intercomunitară.  
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ANEXE 

 

Anexa nr.1 - Incadrare și relief 
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Anexa nr.2 – Harta de hazard și risc la inundații 

 
Sursa: http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ 
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Anexa nr.3 -  Harta hidrografică detaliată comuna Goiești 

 
 

Sursa: http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ 
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Anexa nr.4 - Fotografie Biserica “Sf. Pantelimon”, sat Goiești 

 
 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul www.AlexisPhoenix.com 
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Anexa nr.5 - Fotografie Ruinele Bisericii din Vocna, comuna Goiești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul www.AlexisPhoenix.com 

 

 

Anexa nr.6 - Fotografie Biserica Înălțarea Domnului sat Gruița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul www.AlexisPhoenix.com 
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Anexa nr.7 - Fotografie Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Mălăești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul 

www.AlexisPhoenix.com 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8 - Monumentul eroilor sat Mălăești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul 

 www.AlexisPhoenix.com 
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Anexa nr.9 - Fotografie Biserica Adormirea Maicii Domnului sat Muereni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul www.AlexisPhoenix.com 

 

Anexa nr.10 - Fotografie Biserica Sf. Dumitru, sat Pometești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Fotografie preluată de pe site-ul www.AlexisPhoenix.com 
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Anexa nr. 11 – Asocieri existente între localitățile din județul Dolj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Dolj
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