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Sumar executiv 

 
Premisa de la care s-a plecat pentru a iniţia proiectul de elaborare a Strategiei de 
Dezvoltare a Judeţului Giurgiu a fost aceea de a se crea un document care să 
răspundă obiectivului central de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei din judeţul 
Giurgiu, beneficiarii finali ai Strategiei de Dezvoltare a judeţului Giurgiu. 
 
Analiza socio-economică a judeţului Giurgiu, această primă secţiune din 
documentul ce va constitui viitoarea Strategie de Dezvoltare a judeţului Giurgiu, a 
avut drept scop evaluarea nevoilor de dezvoltare strategică a judeţului Giurgiu pe 
sectoare prioritare. Rezultatele acestei etape vor constitui fundamentul pe care se 
vor clădi acţiunile de urmat din viitoarea Strategie. 
Această Analiză s-a dorit a fi o evaluare obiectivă a situaţiei actuale şi a 
potenţialului de dezvoltare a judeţului Giurgiu. Provocarea centrală a fost aceea de 
a identifica câteva pârghii de dezvoltare care să continue şi să valorifice prin 
adăugarea unui plus de valoare, resurse şi aspecte specifice, identitare, deja 
existente în judeţul Giurgiu dar şi de a îmbina tradiţionalul cu inovarea. 

Pentru a avea creştere economică într-o comunitate trebuie să existe resurse 
umane care să producă această creştere. In judeţul Giurgiu însă, analiza a relevat 
indicatorul privind speranţa de viaţă, la cea mai scăzută valoare la nivel naţional. 
Misiunea noastră în continuare a fost să descoperim care sunt cauzele acestei stări 
de fapt, ce le lipseşte giurgiuvenilor pentru a merge mai departe, ce îi împiedică să 
spere că le va fi mai bine în viitor, rămânând în judeţul lor? Starea de fapt, adică 
populaţia acut îmbătrânită, cea mai ridicată valoare a raportului salariaţi/pensionari 
la nivel naţional, servicii de sănătate de slabă calitate sau inexistente în mediul rural 
şi chiar lipsa infrastructurii de formare a resurselor umane pentru viitor (cea mai 
mică valoare a ratei de cuprindere şcolară la toate nivelurile de învăţământ) 
constituie deja motive suficiente pentru percepţia generală a locuitorilor judeţului 
Giurgiu, pentru lipsa încrederii într-un trai mai prosper. Este credibil în acest sens 
faptul că peste 60% dintre locuitorii judeţului nu se identifică cu judeţul Giurgiu ci cu 

localitatea natală. Pe de altă parte, locuitorii care nu vor să părăsească judeţul, ar 
rămâne cu condiţia să aibă acces la locuri de muncă mai bine plătite şi condiţii mai 
bune de viaţă.    

Judeţul înregistrează o evoluţie negativă a dinamicii ofertei forţei de muncă. Astfel, 
activitatea economică principală, agricultura, este practicată în procent de peste 
50% în regim de subzistenţă, de populaţia îmbătrânită. In prezent, judeţul Giurgiu a 
pierdut din statutul de unul dintre cele mai prospere judeţe agricole ale României 
astfel că se impune găsirea de soluţii de revigorare a principalului domeniu 
economic. „Moştenirea” educaţională din perioada dinainte de 1989 îl împiedică pe 
micul fermier să accepte noi metode de practicare a agriculturii prin asociere sau, în 
cazuri extreme, vânzarea terenului atunci când nu-l mai poate lucra. De aici apare 
nevoia de  programe educaţionale şi de informare în mediul rural. 

Una dintre cele mai importante pârghii de dezvoltare pe care poate miza judeţul 
Giurgiu este exploatarea avantajului de a se intersecta pe teritoriul judeţului a unei 
reţele complexe de transport, constituită din drumuri naţionale şi internaţionale. 
Investiţiile în infrastructura de transport, pe cale rutieră, navală, aeriană și feroviară 
constituie premise fundamentale pentru fructificarea statutului de judeţ de tranzit în 
sudul României. Tranzitul prin Giurgiu trebuie să aducă prosperitate 
locuitorilor săi prin activităţi de comerţ, productive şi de servicii suport pentru 
zona sudică a României. Situaţia din teritoriu arată însă o stare precară a 
infrastructurii, care în prezent stopează atragerea investitorilor în judeţ. 
 
Unul dintre obiectivele viitoarei Strategii este de a reconfirma identitatea judeţului 
Giurgiu pe fundamentele tradiţionale şi de a recâştiga încrederea populaţiei într-un 
trai mai bun (pentru că mulţi giurgiuvenii se simt încă ataşaţi de judeţul natal). 
Fundaţia pentru aceste investiţii există. Rămâne de văzut prin ce modalitate vor 
putea fi folosite aceste avantaje în mod armonios pentru promovarea unui judeţ mai 
atrăgător şi mai prosper. 
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INTRODUCERE 
 

Cap. 1 Giurgiu în context regional şi naţional 

 
Sursa: Programul Operaţional Regional (POR), august 2007 

     

Urmând criteriile de clasificare a regiunilor NUTS, dimensiunea regională NUTS II 
permite doar o înţelegere limitată a tendinţelor de dezvoltare de-a lungul ţării, 
aceste tendinţe fiind influenţate de numeroşi factori externi: dimensiunea urbană, 
unde creşterea se concentrează îndeosebi în oraşele mari, municipiul Bucureşti 
reprezentând cel mai vizibil exemplu al acestui fenomen; accesul la piaţă (în special 
cea vestică) – atragerea Investiţiilor Străine Directe (ISD) şi creşterea economică 
fiind influenţate favorabil de existenţa porturilor internaţionale (Constanţa) sau 

accesul facil la pieţele vestice. Pe de altă parte, se consideră că proximitatea 
barierelor naturale pentru comerţ (fluviul Dunărea) sau a pieţelor subdezvoltate din 
est (Ucraina şi Republica Moldova), de regulă au împiedicat dezvoltarea.  Dacă 
folosim indicatorul Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor observăm că zonele ţării cu 
cele mai ridicate valori ale venitului pe cap de locuitor sunt, în majoritate, judeţele 
din Regiunile din centru şi din zona de V a ţării.  

Pe de altă parte, lipsa creşterii economice – evidenţiată de rate de creştere situate 
cu mult sub media naţională şi reflectată într-o substanţială înrăutăţire a situaţiei 
economice – s-a constatat şi confirmat pentru toate judeţele riverane Dunării 
(Teleorman, Giurgiu, Olt, Călăraşi), cu extindere în Ialomiţa şi Mehedinţi şi parţial 
pentru cele situate la graniţa cu Ucraina (Maramureş, dar mai puţin Suceava) şi 
Republica Moldova (Botoşani)1. 

Judeţul Giurgiu aparţine Regiunii Sud-Muntenia, dezvoltată sub semnul sectorului 
auto, a industriei petroliere şi, din ce în ce mai actual, comerţul. 

                                                            
1 Sursa: Programul Operaţional Regional (POR), august 2007 
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Regiunea Sud-Muntenia 

Creşterea accelerată a economiei Regiunii Sud-Muntenia în următorii trei ani, într-
un ritm mediu anual de 6%, va tripla produsul intern brut pe cap de locuitor în 2010, 
comparativ cu anul 2003, dar nu va şterge decalajele faţă de celelalte zone ale 
Europei. Regiunea se află acum la un nivel apropiat de cel din Polonia din anul 
2004. Prognozele indică un produs intern brut pe cap de locuitor al Regiunii Sud-
Muntenia în 2010 de 6.485 Euro, dar totodată de trei ori mai mic decât media 
Uniunii Europene în 2004. 

Motorul creşterii economice a regiunii este industria, care generează 29% din 
produsul intern brut regional şi urcă la 13% din contribuţia zonei la PIB-regional. 

Vechea structură a economiei regiunii, care a cunoscut o dezvoltare industrială 
masivă în anii `70 şi-a pus amprenta pe profilul regiunii, încă dominat de industrie şi 
agricultură şi cu servicii mai puţin dezvoltate. 

O falie invizibilă separă în regiune două grupuri de judeţe, trei dintre ele fiind 
specializate în producţia industrială - Argeş, Dâmboviţa şi Prahova - , iar celelalte 
patru - Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman depind în continuare de agricultură. 
Specificul industrial este dat şi de cele două judeţe dezvoltate, Argeş şi Prahova, 
lideri ai produsului intern brut pe cap de locuitor.  

Eşecul dezvoltării industriale, aşa cum a fost proiectată în anii `70, a implicat 
restructurări şi a impus concedieri masive, ceea ce face ca şomajul să rămână în 
2007 peste media naţională. A cincea parte din şomerii ţării sunt localizaţi în 
regiune, cu o pondere de 17,3% din totalul şomerilor, fiind depăşită la acest capitol 
doar de Regiunea Nord-Est. De altfel, judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi 
Teleorman, dominate de agricultură, sunt judeţe tradiţional sub-dezvoltate, 
reprezentând împreună ceea ce analizele oficiale numesc „al doilea buzunar mare 
de sărăcie în România”. 

Regiunea a cumulat, până la sfârşitul anului 2007, un portofoliu total de investiţii 
străine directe de 1,52 miliarde de Euro, situându-se pe locul doi într-o ierarhie a 
investiţiilor străine, după Bucureşti. Nucleele investiţionale masive sunt centrate în 
jurul oraşelor Piteşti (Renault), Câmpulung Muscel (Holcim), Târgovişte (Samsung 
şi COS) şi Ploieşti.  

Pe viitor se preconizează ca în Regiunea Sud-Muntenia sectorul auto, industria 
petrolieră şi comerţul vor rămâne zonele care vor menţine tendinţele de dezvoltare 
actuale. Nici agricultura, nici industria alimentară şi nici industria prelucrătoare nu 
vor reuşi să detroneze această dominaţie, chiar dacă unele societăţi comerciale 
individuale se vor impune. 
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Sursa: ADR Sud-Muntenia, 2008 

Situat în partea de sud a României, în cadrul marii unităţi geografice numită Câmpia 
Română, pe cursul inferior al Dunării Judeţul Giurgiu, judeţul Giurgiu se încadrează 
la nivelul regional în jumătatea nedezvoltată, mai săracă a Regiunii Sud-Muntenia. 

Judeţul Giurgiu nu aduce contribuţii relevante la nivel regional din punct de vedere 
al investiţiilor, nivelul scăzut de atragere a investiţiilor străine directe în judeţ 
constituind una dintre problemele majore ale judeţului. Mai mult, Giurgiu este un 
judeţ cu un caracter profund agricol, dar aflat sub umbra realizării efective a unei 
agriculturi de subzistenţă în procent de peste 50% şi cu activităţi industriale şi 
servicii cu o pondere relativ scăzută în PIB regional. 

Amplasarea pe malul Dunării de-a lungul a 72 km conferă judeţului Giurgiu 
posibilitatea de a avea legături fluviale cu ţările riverane şi Marea Neagră, fapt care 
în prezent nu aduce avantaje majore judeţului, capacitatea tehnică de trafic portuar 
de mărfuri fiind limitată. Mai mult, există analize care indică că tocmai ieşirea la 

Dunăre poate acţiona ca o barieră transfrontalieră pentru dezvoltarea comerţului în 
judeţele riverane, aşa cum este şi cazul judeţului Giurgiu.2 

Elementul de diferenţă care defineşte judeţul Giurgiu la nivel regional rămâne 
accesul la Dunăre, prin portul Giurgiu. Deşi nu aduce un aport semnificativ la 
veniturile judeţului, trebuie menţionat însă că primele două companii care au intrat 
într-un top regional asupra primelor 30 de companii din regiune, după criteriul cifrei 
de afaceri, aduce două firme care fac comerţ cu calculatoare în incinta Zonei Libere 
din port. 

Pe viitor, proximitatea şi creşterea economică a municipiului Bucureşti pare să se 
extindă şi în ariile aflate în aria vecină, cuprinzând şi judeţul Giurgiu. Se poate astfel 
estima formarea unei conurbaţii complexe în jurul capitalei cu importante fluxuri de 
deplasării zilnice care ar putea constitui un punct-cheie pentru dezvoltarea 
economică pentru judeţul Giurgiu dar şi o ameninţare pentru identitatea judeţului 
Giurgiu, prin atragerea locuitorilor pentru locuri de muncă mai avantajoase în 
Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
2 Sursa: Programul Operaţional Regional (POR), august 2007 
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Influenţe regionale asupra dezvoltării judeţului Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasarea pe axa Nord-Sud, Bucureşti-Giurgiu 
 Apartenenţa la coridorul de transport pan-european VII prin 
ieşirea la cursul inferior al Dunării 

 Apartenenţa la coridorul de transport pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar 

 

 

 Plasarea într-o regiune cu alte judeţe mult mai dezvoltate nu 
favorizează atragerea populaţiei, în special cea tânără în 
acest judeţ 

 Bariera transfrontalieră pentru comerţ internaţional prin 
statutul de judeţ riveran la Dunăre 

 

 

 Creşterea capacităţii tehnice a portului Giurgiu  
 Deschiderea aeroportului de la Adunaţii-Copăceni  
 Consolidarea conceptului Giurgiu – judeţ de tranzit de 
mărfuri şi de turişti în Regiunea Sud-Muntenia 

 Dezvoltarea prin proximitatea municipiului Giurgiu 
 

 

 

 Ratarea oportunităţii de creare a unei identităţi clar definite în 
context regional 

 Migraţia populaţiei tinere spre municipiul Bucureşti 
  

 

PUNCTE  SLABE PUNCTE TARI

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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Concluzii 

Intr-o regiune plasată sub semnul dezvoltării industriale prin sectorul auto şi 
petrolier şi cu sectorul de comerţ în plină expansiune, judeţul Giurgiu nu poate 
contrabalansa decât cu principalul sector economic, agricultura.  

Pe de altă parte, deşi agricultura constituie în continuare cea mai mare contribuţie 
ca Valoare Adăugată Brută (VAB) la PIB regional, în realitate judeţul Giurgiu se 
confruntă cu o agricultură practicată în proporţie de peste 50% în regim de 
subzistenţă, fără soluţii pentru revigorare clar trasate.  

Avantajul competitiv al judeţului rămâne calitatea de nod de transport naţional şi 
internaţional pentru transport rutier, feroviar şi naval, instrumente cărora li se 
adaugă posibilitatea deschiderii în următorii ani a unui nou aeroport la Adunaţii-
Copăceni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşi are acces la aceste resurse, datele existente nu indică o activitate intensă de 
tranzit de mărfuri şi de persoane în judeţul Giurgiu şi nici perspective de creştere în 
viitorii ani. Rămâne de văzut înspre ce sector îşi poate canaliza Giurgiu atenţia şi 
investiţiile, ce sector poate susţine, cu ce se va putea identifica.  

Pentru moment, judeţul Giurgiu zace sub semnul „judeţ agricol”, cu o industrie şi 
servicii încă relativ slab dezvoltate. 
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SECŢIUNEA I - SOCIAL 

Cap. 2 Resurse umane 

Introducere 

Premisele dezvoltării unei comunităţi sunt determinate de contextul socio-economic 
în care sunt iniţiate măsurile menite a conduce la creşterea bunăstării membrilor 
acesteia. În analiza dezvoltată în această secţiune am avut ca scop identificarea şi 
interpretarea tendinţelor sociale în vederea stabilirii contextului în care dezvoltarea 
poate fi posibilă în judeţul Giurgiu. În acest demers am avut în vedere principiul 
conform căruia o dezvoltare durabilă nu poate fi asigurată fără existenţa unei 
strânse legături între caracterul politicilor socio-economice iniţiate şi tendinţele 
sociale, calitatea vieţii populaţiei, nivelul şi profilul pregătirii resurselor umane 
precum şi gradul de încadrare al acestora pe piaţa muncii.   

Din acest punct de vedere, analiza dezvoltată nu are în vedere doar trecerea în 
revistă a valorilor unor indicatori sau a unor date statistice oficiale ci oferă 
interpretări ale evoluţiei sociale în sensul identificării problemelor a căror rezolvare 
stă la baza dezvoltării socio-economice a judeţului Giurgiu. 

Obiectivele analizei 

Obiectivele analizei iau în considerare aceste aspecte legate de asigurarea unui 
cadru propice dezvoltării durabile a judeţului Giurgiu. Aceste obiective sunt 
următoarele:  

- Prezentarea şi interpretarea evoluţiei unor indicatori precum şi a 
tendinţelor sociale specifice dezvoltării umane pe diferite domenii de 
politici publice în judeţul Giurgiu – sănătate, educaţie, protecţie 
socială, piaţa muncii;  

- Stabilirea unui cadru de referinţă a problemelor cu care se confruntă 
pe plan social judeţul Giurgiu;  

- Evaluarea potenţialului de dezvoltare prin realizarea unei analize 
SWOT a contextului social al judeţului Giurgiu.   

 

2.1. Dezvoltarea demografică 

Un element esenţial care contribuie la creşterea nivelului general de dezvoltare este 
reprezentat de dezvoltarea umană. O dezvoltare susţinută nu poate fi asigurată fără 
o evaluare prealabilă a potenţialului uman implicat şi afectat de un set de politici de 
dezvoltare. Elementele care influenţează dezvoltarea pe diferite paliere în regiune, 
respectiv în judeţul Giurgiu trebuie corelate cu tendinţele sociale locale în vederea 
asigurării unei creşteri a competitivităţii resurselor umane. Cu alte cuvinte, 
dezvoltarea economică nu poate fi asigurată fără analizarea condiţiilor în care se 
dezvoltă potenţialul uman în regiune.  

În continuare este analizat un set de indicatori relevanţi pentru gradul de dezvoltare 
umană. Valorile şi evoluţia acestor indicatori permit conturarea unei imagini a 
tendinţelor constatate la nivelul judeţului Giurgiu.  

Indicatori ai dezvoltării umane  

În vederea identificării acestor tendinţe, un prim pas îl constituie urmărirea evoluţiei 
indicatorilor standard ai dezvoltării umane. Principalii indicatorii analizaţi precum şi 
derivaţii acestora sunt: natalitatea, mortalitatea, sporul natural, nupţialitatea, 
divorţialitatea.  

În judeţul Giurgiu populaţia stabilă la 1 iulie 2007 a fost de 283408 persoane, în 
scădere cu 1093 persoane (-0,4%) faţă de 1 iulie 2006. Din acest total, 68,8 % 
locuieşte în mediul rural în timp ce 31,2 % în mediul urban.  
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Tabel 2.1.Populaţia stabilă, pe total şi pe sexe 

284501 283408

138804 138320
145697 145088
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Populatia stabila, pe total si pe sexe, la 1 iulie 2007,
 comparativ cu 1 iulie 2006

2006
2007

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică 

În ceea ce priveşte evoluţia fenomenelor demografice în anul 2007, comparativ cu 
anul 2006, aceasta a fost caracterizată de o uşoară scădere a natalităţii (9,2 faţă de 
9,4) şi mortalităţii generale (15,7 faţă de 15,9). Sporul natural s-a menţinut în 
continuare negativ (-6,7). În ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, s-au înregistrat 
valori mai scăzute faţă de anul precedent. În cursul anului 2007 nupţialitatea 
judeţului Giurgiu a crescut faţă de anul precedent în timp ce divorţialitatea a atins 
cea mai scăzută cotă din ţară (0,66 faţă de 0,60).  

 

 

 

Tabel 2.2. Evoluţia fenomenelor demografice 

DATE ABSOLUTE  (număr persoane) 
 

Anul 

 

Năs-
cuţi vii 

 

Decedaţi 

 

Spor 
natural 

 

Căsătorii 

 

Divorţuri 

 

Decedaţi  

sub 1 an 

 

2006 

 

2677 

 

4531 

 

-1854 

 

1584 

 

183 

 

46 

 

2007 

 

2618 

 

4454 

 

-1836 

 

2591 

 

188 

 

33 

RATE (la 1000 locuitori) 
 

Anul 

 

Natali-
tate 

 

Mortalita-
te 

 

Spor 
natural 

 

Nupţialita-
te 

 

Divorţialita-
te 
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Natalitatea: În anul 2007, numărul născuţilor vii a fost de 2618, mai mic cu 59 
(-2,2%) faţă de anul precedent. Rata natalităţii a fost de 9,2‰, inferioară atât celei 
înregistrate pe ţară (10,0‰), cât şi celei din anul 2006, când a fost de 9,4‰.   

Mortalitatea: În anul 2007, numărul deceselor a fost de 4454, cu 77 mai puţine faţă 
de cele  înregistrate în anul precedent (-1,7 %). Rata mortalităţii a scăzut de la 
15,9‰ în anul 2006, la 15,7‰ în anul 2007. Această rată este mai mare decât cea 
înregistrată la nivelul ţării (11,7‰). De remarcat este faptul că în anul 2007 judeţul 
Giurgiu s-a situat între judeţele cu cea mai ridicată rată de mortalitate din ţară, pe 
locul II, după  judeţul Teleorman. 

Mortalitatea infantilă: Numărul de copii decedaţi sub 1 an a scăzut de la 46, 
înregistraţi în anul 2006, la 33 în anul 2007. Mortalitatea infantilă a scăzut, de la 
17,2‰ în 2006, la 12,6‰ în anul 2007, valoare care rămâne peste nivelul 
înregistrat pe total ţară (12,0‰). 

Sporul Natural: În anul 2007, s-a înregistrat un spor natural negativ de 1836 
persoane, comparativ cu anul 2006, când sporul negativ a fost de 1854 persoane. 
În anul 2007, judeţul Giurgiu a avut o rată a sporului natural de 6,5‰ (aceeaşi 
valoare ca în anul 2006), situându-se printre judeţele cu cea mai scăzută rată a 
sporului natural.  

Nupţialitatea: Numărul căsătoriilor în anul 2007 a fost de 2591, în creştere cu 1007 
faţă de anul precedent, când s-au înregistrat 1584 căsătorii. În anul  2007 au revenit 
9,1 căsătorii la 1000 de locuitori faţă de 5,6 în 2006. Judeţul Giurgiu s-a situat, în 
anul 2007, printre judeţele cu cea mai ridicată rată a nupţialităţii din ţară.  

Divorţialitatea: În anul 2007 numărul divorţurilor a fost de 188 (+ 5 faţă de anul 
2006), iar rata divorţialităţii a fost de 0,66‰ (faţă de 0,60‰ cât era în 2006). 

                                      

- // - 

Din analiza evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare umană prezentaţi poate fi 
observată o tendinţa generală negativă care denotă o îmbătrânire acută a 
populaţiei judeţului Giurgiu. În ciuda valorilor pozitive înregistrate în cazul unor 
indicatori precum mortalitatea sau mortalitatea infantilă, tendinţa generală relevată 
de un indicator cum este sporul natural, denotă, comparativ cu valori ale aceluiaşi 
indicator din alte judeţe ale României, o evoluţie care se menţine sub media pe 
ţară. Cu toate acestea, pe termen lung este posibil ca această tendinţă să fie 
atenuată de rezultatele dezvoltării pozitive a unor indicatori precum nupţialitatea 
sau divorţialitatea.  

2.2. Sănătate şi servicii sociale  

2.2.1. Servicii de sănătate  

O evoluţie pozitivă a indicatorilor economici la nivelul unei comunităţi nu indică 
automat o îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei. Aceasta este determinată 
de o serie de factori precum infrastructura, mijloacele de furnizare a serviciilor de 
sănătate precum şi calitatea şi aria de cuprindere a acestora. Analiza acestor factori 
este utilă pentru a identifica evoluţia stării generale de sănătate a populaţiei precum 
şi natura problemelor a căror rezolvare conduc la obţinerea unei tendinţe pozitive la 
nivelul judeţului Giurgiu.  

Investiţiile  iniţiate, proiectele de dezvoltare realizate, sau secvenţialitatea 
implementării unor măsuri cu efecte sociale concrete se pot dovedi ineficiente dacă 
nu corespund unor obiective coerente orientate către îmbunătăţirea stării generale 
de sănătate a populaţiei.   

În analiza prezentată am urmărit o serie de indicatori utili în identificarea 
problemelor legate de furnizarea serviciilor de sănătate în Judeţul Giurgiu.  
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Aceşti indicatori se referă la:  

- Accesul populaţiei la serviciile de sănătate (infrastructura unităţilor 
medicale cu accent pe mediile urban/rural);  

- Situaţia personalului medical şi distribuţia acestora pe mediile 
urban/rural; 

- Direcţiile de investiţii iniţiate şi gradul de corelare a acestora cu 
nevoile de servicii de sănătate ale populaţiei în funcţie de distribuţia pe 
medii de rezidenţă.  
 

Ca apreciere generală, în judeţului Giurgiu se constată o tendinţă de diminuare a 
calităţii furnizării serviciilor de sănătate relevată prin indicatorul speranţa de viaţă 
care în acest judeţ este de 70,50 ani comparativ cu 71,76 cât se înregistrează la 
nivelul întregii ţări. Aflându-se sub media pe ţară, judeţul Giurgiu se numără printre 
judeţele cu speranţa de viaţă cea mai scăzută, fapt care poate fi determinat de 
evoluţia unei serii de factori sociali şi economici. În cele ce urmează, sunt analizate 
valorile unor indicatori în raport cu direcţiile de analiză menţionate.  

Accesul la serviciile de sănătate – infrastructura furnizării serviciilor de 
sănătate  

Accesul la serviciile de sănătate reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori 
care influenţează starea de sănătate a populaţiei. Este insuficient a analiza din 
punct de vedere calitativ serviciul de sănătate (gradul de dotare a unităţilor 
medicale, pregătirea personalului etc.) fără a lua în considerare măsura în care 
acest serviciu este accesibil populaţiei, indiferent de mediul de rezidenţă. Profilul 
infrastructurii furnizării acestor servicii este decisiv în stabilirea unor direcţii în 
elaborarea proiectelor de dezvoltare în domeniu precum şi a nivelului şi distribuţiei 
investiţiilor.   

Începând cu 1990, an care marchează începutul unei schimbări a cadrului 
instituţional social şi economic la nivelul întregii ţări, furnizarea serviciilor de 

sănătate a cunoscut în judeţul Giurgiu o scădere considerabilă determinată 
preponderent de o deteriorare a infrastructurii medico-sanitare. Pentru a oferi doar 
un exemplu, dintr-un număr de 8 spitale câte existau în 1990 în judeţul Giurgiu, 5 
puteau fi numărate în 2005. O scădere mai evidentă se înregistrează în ceea ce 
priveşte numărul de dispensare medicale, care în 1990 erau în număr de 74, faţă 
de 4 în 2005.  

Această tendinţă negativă este totuşi atenuată de dezvoltarea furnizării private a 
serviciilor de sănătate prin care se asigură o alternativă la furnizarea publică a 
acestora. Astfel, pe lângă procentul de 100% a cabinetelor medicale de specialitate 
individuale private faţă de cele publice, un procent ridicat se înregistrează şi în 
cazul cabinetelor de medicină generală (90,9%), stomatologice (34,5%) sau 
laboratoarelor medicale (27,3%).  
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Tabel 2.3. Ponderea unităţilor sanitare din judeţul Giurgiu pe forme de proprietate 

100.0

100,0

100,0

100,0

9,1 90,9

95,7 4,3

0,0 100,0

100,0

100,0

65,5 34,5

29,0 71,0

100,0

100,0

72,7 27,3

100,0

83,3 16,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Spitale

Unităţi medico-sociale

Dispensare medicale

Cabinete medicale scolare

Cabinete medicale medicina generala

Cabinete medicale de familie

Farmacii

Puncte farmaceutice

Ambulatorii de spital

Cabinete stomatologice individuale

Cabinete medicale de specialitate individuale

Centre de sanatate

Centre de transfuzie sanguina

Laboratoare medicale

Laboratoare de tehnica dentara

Alte tipuri de cabinete medicale

Ponderea unitatilor sanitare din judetul Giurgiu, 
pe forme de proprietate, in anul 2007

sector public
sector privat

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană Giurgiu (Statistică teritorială 2007) 

În ciuda acestor evoluţii, accesul la aceste servicii, indiferent de tipul de furnizare, 
este centrat preponderent în zonele urbane, în ciuda faptului că majoritatea 
populaţiei judeţului este situată în mediul rural (68,8% din totalul populaţiei 
judeţului).   

Distribuţia urban/rural a unităţilor medicale arată că majoritatea centrelor medicale 
(în special cabinetele medicale individuale sau cele şcolare) se găsesc în mediul 
urban.  

În mediul rural, serviciile de sănătate sunt furnizate în principal prin intermediul 
cabinetelor medicale de familie, existând şi un centru de sănătate (cu o capacitate 
de 50 de paturi) precum şi o unitate medico-socială (cu o capacitate de 80 de 
paturi) ale căror dotări nu sunt însă suficiente pentru a asigura un nivel calitativ 
satisfăcător al acestor servicii. În plus, nu mai puţin de 100% din ambulatoriile de 
spital din judeţ, 96,8% din cabinetele individuale de specialitate, 63,6% din 
cabinetele medicale de medicină generală se află în mediul urban fapt care 
limitează considerabil accesul la serviciile de sănătate în special a populaţiei rurale 
din judeţ. În ceea ce priveşte spitalele, în ciuda faptului ca 3 se află în mediul rural 
acestea au o capacitate de numai 377 de paturi în timp ce celelalte 2, aflate în 
mediul urban, au o capacitate de 425 paturi. 

Personalul medical 

Accesul disproporţionat la serviciile de sănătate în judeţul Giurgiu determinat de 
orientarea infrastructurii centrilor de furnizare reiese şi din datele referitoare la 
distribuţia în funcţie de mediul de rezidenţă a personalul medical care îşi 
desfăşoară activitatea în aceste centre, fie ele private sau publice.  

În judeţul Giurgiu se înregistrează o scădere generală a numărului de personal 
calificat, majoritatea specializărilor, indiferent de nivelul de pregătire, fiind 
concentrate în mediul urban, în detrimentul celui rural. În primul semestru al anului 
2008 se înregistra un număr de 137 de cadre medicale cu studii superioare, 
comparativ cu anul 2006 când numărul acestora se ridica la 145. O scădere mai 
puţin evidentă se înregistrează în ceea ce priveşte numărul cadrelor medicale cu 
studii medii, acesta menţinându-se în jurul valorii de 544.  
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Tabel 2.4. Ponderea unităţilor sanitare din judeţul Giurgiu pe medii 

Distributia unitatilor sanitare din judetul Giurgiu, pe medii, in anul 2007
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 

 

Numărul pacienţilor a scăzut însă şi el cu aproximativ 200 în anul 2007 (29752 faţă 
de 29994 în 2006), în primul semestru al anului 2008 înregistrându-se însă un 
număr de 17287 de pacienţi. Per total, numărul personalului medical, indiferent de 
pregătire, a scăzut de la 1311 în 2006, la 1275 în 2007.  

În ceea ce priveşte distribuţia pe medii de rezidenţă, un procent de 53,6% din 
medici se aflau în mediu urban în ciuda faptului că numai 32,1% din populaţia 
judeţului locuieşte în acest mediu de rezidenţă. Conform datelor prezentate, se 
constată procente similare ale împărţirii pe medii de rezidenţă a întregului personal 
medical.   

Table 2.5. Strucutura personalului sanitar din judeţul Giurgiu pe medii 
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   Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 
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Investiţii în sănătate 

Nivelul investiţiilor în amenajarea unităţilor de furnizare a serviciilor de sănătate 
precum şi pentru achiziţionarea de tehnică medicală specifică cunoaşte în judeţul 
Giurgiu o creştere considerabilă în ultimii ani. Această tendinţă este benefică pentru 
nivelul calităţii serviciilor de sănătate, fiind însoţită însă de existenţa unei 
disproporţionalităţi evidente între mediul de rezidenţă urban/rural. Datorită iniţierii 
unui proces amplu de descentralizare a serviciilor de sănătate, investiţiile au fost 
realizate în special cu scopul îmbunătăţiri dotării spitalelor judeţene, la nivelul 
comunităţilor locale ponderea redusă a alocărilor bugetare afectând calitatea 
serviciilor de sănătate furnizate la nivelul centrelor medicale locale.  

La nivel judeţean, în anul 2006 au fost alocate sume în valoare de 700 mii RON 
destinate în special lucrărilor de reparaţii capitale pentru Spitalul Vadu Lat, Spitalul 
Orăşenesc Bolintin Vale precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu. În anul 
2007 valoarea investiţiilor a crescut la 5358 mii RON, cea mai mare pondere a 
investiţiilor fiind destinată dotării şi amenajării Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Giurgiu. În anul 2008, ponderea investiţiilor în infrastructura serviciilor de sănătate 
este de asemenea net în favoarea spitalelor judeţene.  

Pentru următoarea perioadă, de notat este faptul că Ministerul Sănătăţii Publice are 
în Programul de Investiţii realizarea şi punerea în funcţiune a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă, cu o capacitate de 450 paturi, cu locaţia în zona Giurgiu-Vamă II. 

La nivel judeţean, pentru unităţile sanitare ca Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, 
Spitalul de Psihiatrie Vad-Lat şi Spitalul de Boli Infecţioase Singureni, vor fi 
dezvoltate staţii de epurare a apelor uzate menajere, locaţia acestora fiind la 
distanţe mari faţă de staţii de epurare autorizate, cheltuielile cu vidanjarea fiind 
costisitoare. 

În plus, toate unităţile sanitare au în componenţa lor clădiri foarte vechi  (ex. 1880 - 
aripa veche a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Pavilion Central Spital de 
Pneumoftiziologie Izvoru, Pavilion Central Spital de Boli Infecţioase Singureni, 
Pavilion I Spital de Psihiatrie Vad-Lat), fiind cuprinse în inventarul clădirilor cu 
valoare istorică. Clădirile menţionate necesită expertizare şi lucrări de reabilitare a 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

Un obiectiv ce se impune în perioada 2008-2013 este realizarea unui sediu 
corespunzător pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă şi a celor 4 substaţii 
(Ghimpaţi, Vadu-Lat, Bolintin Deal, Mogoşeşti). În prezent, locaţiile existente sunt 
necorespunzătoare, având spaţii şi circuite insuficiente. 

2.2.2. Pensii şi servicii sociale  

În ceea ce priveşte situaţia pensionarilor, judeţul Giurgiu se află pe penultimul loc 
ca număr în Regiunea Sud Muntenia. Judeţul deţine un număr mic de pensionari cu 
un procent de 8,2% din numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat 
din regiunea Sud-Muntenia, fiind urmat de judeţul Ialomiţa, care deţine 7,8% din 
numărul total al pensionarilor de asigurări sociale de stat din aceeaşi regiune. Cu 
toate acestea, comparativ cu 2006, se înregistrează o scădere cu 213 persoane a 
numărului pensionarilor, fapt datorat şi evoluţiei indicatorului mortalitate.  

În ciuda acestor valori, raportul între numărul mediu al pensionarilor de 
asigurări sociale de stat şi numărul mediu de salariaţi, în judeţul Giurgiu 
acesta are cea mai mare valoare din ţară. Astfel, în timp ce valoarea raportului la 
nivelul întregii ţări este de 9 la 10, în judeţul Giurgiu acesta a fost de 17 la 10.  
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Tabel 2.6. Ponderea numărului de pensionari 

Ponderea numarului de pensionari de asigurari sociale de stat, 
pe judete, in regiunea Sud-Muntenia  in anul  2007
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 

Valoarea acestui raport este mică în judeţe precum Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud, 
Galaţi, Gorj, Hunedoara, fiind aceeaşi cu cea înregistrată la nivelul întregii ţări. În 
Bucureşti valoarea acestuia este cea mai mică, respectiv 6 la 10, în celelalte 25 de 
judeţe, nivelul raportului situându-se peste media pe ţară. 

Dat fiind profilul preponderent agricol al economiei judeţului, o mare parte a 
pensionarilor este reprezentată de pensionarii de asigurări sociale agricultori. 
Numărul mediu al acestora a fost în anul 2007 de 24057 persoane, cu 1706 mai 
mic faţă de anul 2006 (-6,6%). Scăderea se datorează în principal evoluţiei 
demografice în judeţul Giurgiu, caracterizată printr-un număr mare al deceselor. 

 

Tabel 2.7. Sume cuvenite drept pensii 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 

În ciuda acestor valori, judeţul Giurgiu deţine 13,4% din numărul mediu al 
pensionarilor de asigurări sociale agricultori din regiunea Sud-Muntenia şi 2,6 % din 
total ţară ceea ce, conform datelor referitoare la raportul numeric între salariaţi şi 
pensionari, reprezintă un numărul mare de pensionari comparativ cu alte judeţe.   
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Tabel 2.8. Numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale – agricultori in Jud. Giurgiu 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 

Numărul mare de pensionari care confirmă tendinţa de îmbătrânire a populaţiei 
judeţului Giurgiu analizată în capitolul precedent are un impact financiar important, 
fapt indicat şi de evoluţia valorii pensiilor cuvenite. Astfel, în cazul pensionarii de 
asigurări sociale agricultori, majoritari în judeţul Giurgiu sumele cuvenite drept 
pensii acestora au fost în anul 2007  de 47727415 lei, cu 10144063 lei mai mari faţă 
de anul 2006 (+27,0%).  

 

 

 

Tabel 2.9. Evoluţia valorii pensilor cuvenite 

Nr.
crt.  Anul 2007 Anul 2006 

Anul 2007 în 
% faţă de 

2006 

0 A 1 2 3 

1 TOTAL ŢARĂ 1775311992 1407008121 126,2 

2 REGIUNEA SUD-
MUNTENIA 346217999 273514154 126,6 

3 Argeş 33669863 26223762 128,4 

4 Călăraşi 42173657 33849683 124,6 

5 Dâmboviţa 40220857 31586454 127,3 

6 Giurgiu 47727415 37583352 127,0 

7 Ialomiţa 49281781 38951169 126,5 

8 Prahova 35594133 27412044 129,8 

9 Teleorman 97550293 77907690 125,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 
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Pensia medie lunară a unui pensionar de asigurări sociale agricultori a fost, în anul 
2007, de 165 lei, în creştere cu 43 lei faţă de anul precedent (+35,2%). Această 
valoare a fost peste media înregistrată la nivelul regiunii Sud-Muntenia şi peste cea 
înregistrată la nivelul ţării. 

În ceea ce priveşte situaţia beneficiarilor de ajutor social de stat tip pensie, în anul 
2007 numărul mediu al acestora a fost de 33 persoane, cu 4 mai mic faţă de anul 
precedent. Pensia medie lunară a unui beneficiar de ajutor social de  stat  a fost  de  
115  lei,  faţă de 89 lei, cât a fost în anul 2006.  

Numărul mediu al pensionarilor I.O.V.R. a fost în anul 2007 de 327  persoane, în 
scădere cu 70 persoane (-17,6%) faţă de anul precedent, iar pensia medie lunară a 
fost de 214 lei (+3,4 % faţă de anul 2006). 

O categorie aparte este reprezentată de pensionarii de asigurări sociale de stat de 
invaliditate. În anul 2007, numărul mediu al pensionarilor de invaliditate din judeţul 
Giurgiu a fost de 10011 persoane, cu 260 mai mare faţă de anul precedent. Din 
totalul pensionarilor de invaliditate, 541 (reprezentând 5,4%) erau pensionari de 
invaliditate de gradul I, 6163 (61,6%) erau pensionari de invaliditate de gradul II şi 
3307 (33,0%) erau pensionari de invaliditate de gradul III.  

 

Structura pensionarilor de invaliditate in 
anul 2007

33,0%

61,6%

5,4%
Grad I
Grad II
Grad III

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică – filiala judeţeană (Statistică teritorială 2007) 

Pensia medie lunară a unui pensionar de invaliditate a fost, în anul 2007, de 296 lei, 
sub cea înregistrată în regiunea Sud-Muntenia (care a fost de 318 lei) şi sub cea 
înregistrată la nivelul ţării (316 lei). 

-   //  - 

Din analiza realizată în acest capitol referitor la furnizarea serviciilor de sănătate şi 
a situaţiei pensionarilor pot fi constatate următoarele aspecte problematice:  

- Distribuţia disproporţionată (calitativ şi cantitativ) a furnizării  a 
serviciilor de sănătate în funcţie de mediile de rezidenţă; 

- Distribuţia disproporţionată a ariilor de acoperire a personalului 
medical în funcţie de mediile de rezidenţă;  
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- Raportul între numărul mediu al pensionarilor de asigurări 
sociale de stat şi numărul mediu al salariaţilor are cea mai mare 
valoare din ţară (17 la 10).      

 

2.3. Educaţie şi Cercetare - Dezvoltare  

Succesul implementării unor politici de dezvoltare depinde de nivelul de pregătire a 
populaţiei comunităţii în care acestea sunt iniţiate. Din acest punct de vedere 
oportunităţile de dezvoltare în diverse domenii pot fi puse în valoare numai atunci 
când nivelul de pregătire al membrilor comunităţii respective poate răspunde 
provocărilor pe care le oferă respectivele oportunităţi. Nivelul de pregătire şi natura 
specializărilor influenţează pe termen lung disponibilitatea resurselor umane de a 
se adapta cererilor formulate pe piaţa muncii conform gradului de dezvoltare a 
diferitelor ramuri ale economiei. Analiza evoluţiei indicatorilor referitori la serviciile 
de educaţie trebuie să cuprindă şi în cazul judeţului Giurgiu nu atât tendinţele în 
orientarea profesională, pe specializări, a resurselor umane dar şi modul în care 
oferta de educaţie răspunde prognozelor economice referitoare la evoluţiile unor 
ramuri economice în cadrul judeţului.  

În ceea ce priveşte judeţul Giurgiu o astfel de analiză este cu atât mai mult 
importantă cu cât indică cu cât indicatorii generali referitori la nivelul de educaţie 
conturează o imagine relativ negativă în ceea ce priveşte domeniul educaţiei. 
Astfel, judeţul Giurgiu are cea mai mică valoare a ratei de cuprindere şcolară 
la toate nivelurile de învăţământ (54,2%) comparativ cu media pe ţară (72,9%)3. 
O valoare la fel de îngrijorătoare se înregistrează şi în cazul indicatorului referitor la 
rata de alfabetizare al populaţiei adulte care în judeţul Giurgiu este cea mai 
scăzută din ţară - 92,2 faţă de 97,5 cât se înregistrează la nivelul întregii ţări.    

 
                                                            
3 Sursa: Raportul Dezvoltării umane - Romania, PNUD 2007 pp.180. 

În strânsă legătură cu aceste elemente, dar cu un impact direct şi imediat asupra 
nivelului de dezvoltare economică a judeţului, este domeniul cercetării. Posibilitatea 
realizării de transferuri tehnologice ca urmare a dezvoltării în centre de cercetare a 
unor tehnici inovatoare poate reprezenta unul din elementele esenţiale în stabilirea 
unor politici de dezvoltare.  

Judeţul Giurgiu nu face excepţie de la aceste prerogative ale dezvoltării, influenţa 
educaţiei asupra gradului de dezvoltare socioeconomică fiind resimţită şi în cazul 
populaţiei acestui judeţ.  

Identificarea potenţialului de dezvoltare a judeţului poate fi realizată prin analiza 
nivelului actual de educaţie precum şi a tendinţelor viitoare în ceea ce priveşte 
gradul şi calitatea furnizării acestui serviciu. În demersul propus de această 
strategie, vor fi abordate următoarele aspecte legate de domeniul educaţiei:  

‐ Infrastructura la nivelul judeţului Giurgiu a furnizării serviciilor de educaţie;  
‐ Caracteristicile populaţiei şcolare (nivelul înscrierilor şi gradul de absolvire) 
şi a personalului din învăţământ;  

‐ Cercetare şi dezvoltare (numărul salariaţilor în diferite domenii de 
cercetare) 

 
2.3.1.Infrastructura serviciilor de educaţie 

Unul din factorii determinanţi în stabilirea nivelului de educaţie al populaţiei este 
reprezentat de gradul de accesabilitate la serviciile de învăţământ. Acesta este dat 
de gradul de acoperire al unităţilor de învăţământ în raport cu mediul de rezidenţă a 
populaţiei şcolare.  

În cazul judeţului Giurgiu, în anul şcolar 2007-2008, reţeaua de învăţământ 
cuprindea 110 unităţi şcolare dintre care 6 grădiniţe independente, 86 şcoli 
generale, 4 licee teoretice şi vocaţionale, 9 grupuri şcolare, o şcoală de muzică, 
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clubul sportiv şcolar, Palatul copiilor, o şcoală postliceală şi un Centru de 
recuperare, educare şi integrare. 

O pondere ridicată din totalul unităţilor de învăţământ este ocupată de cele aflate în 
cel mai mare oraş al judeţului, municipiul Giurgiu. Pe teritoriul acestuia funcţionează 
o secţie de învăţământ superior a Academiei de Studii Economice Bucureşti, un 
Centru Teritorial de Învăţămât la Distanţă al Universităţii Spiru Haret, un Centru 
European Interuniversitar Româno Bulgar (BRIE) şi un Incubator de Afaceri (situat 
în parcul Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord) 

Distribuţia pe medii a numărului de unităţilor şcolare 

 
Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu 

În ceea ce priveşte distribuţia pe medii a numărului de unităţi şcolare se poate 
constata existenţa unei disproporţii între mediile urban şi rural. Astfel, în ciuda 
faptului că populaţia şcolară în mediul rural este cu aproape 30% mai mare decât în 
mediul urban, numărul de unităţi şcolare care se găseşte în acest mediu de 
rezidenţă este mai mare comparativ cu cel din mediul rural. Aceste diferenţe se 
regăsesc, după cum arată datele prezentate, şi în distribuţia pe medii de rezidenţă 
a personalului didactic.  

Distribuţia pe medii de rezidenţă a populaţiei şcolare în judeţul Giurgiu 

 
Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu 

2.3.2. Populaţia şcolară 

Începând cu 1990, populaţia şcolară totală a scăzut în judeţul Giurgiu de la 51.085 
cât se înregistra în acest an, la 41.679 în 2007. Cu această valoare, judeţul Giurgiu 
se află pe ultimul loc în Regiunea Sud Muntenia, spre deosebire de judeţul Argeş 
care a înregistrat ponderea cea mai mare (69,5%). 

În ceea ce priveşte numărul elevilor înscrişi în judeţul Giurgiu la formele de 
învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial precum şi cel superior se înregistrează de 
asemenea o scădere constantă în ultimii ani.  

În ciuda acestor tendinţe negative, o situaţie diferită se prezintă în cazul 
învăţământului profesional şi de ucenici precum şi cel postliceal şi de maiştri. Astfel, 
dacă în primul caz creşterea este evidentă în anul şcolar 2005/2006 comparativ cu 
anul şcolar 2003/2004 (de la 2063 la 2101), în cazul învăţământului postliceal se 
poate observa de asemenea o creştere uşoară care denotă tendinţa preferinţelor 
absolvenţilor de liceu din judeţul Giurgiu pentru această formă de învăţământ.  
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Aceste două tipuri de învăţământ sunt de altfel singurele care înregistrează o 
creştere, comparativ cu celelalte niveluri de învăţământ, inclusiv cel superior.  

Datele privind evoluţia preferinţelor pentru diferitele forme de învăţământ şi 
specializări nu este însoţită însă de o pondere corespunzătoare a numărului 
cadrelor didactice care revin elevilor înscrişi în unităţile de învăţământ de profil. 
Astfel, în timp ce în cazul nivelului de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 
postliceal raportul între numărul de elevi şi numărul de cadre didactice se menţine 
în jurul unei valori care permite un nivel al educaţiei corespunzător (până în 25 de 
elevi), nu aceeaşi situaţie se constată în cazul învăţământului profesional. Numărul 
de elevi care revine unui cadru didactic este cu mult mai mare decât în cazul 
celorlalte niveluri de învăţământ (peste 300).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de elevi care revine unui cadru didactic per mediu 

 
Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu 

În ciuda acestor valori, datele indică orientarea constantă a preferinţelor 
absolvenţilor de învăţământ liceal, în special cei din mediul de rezidenţă rural, către 
tipurile de învăţământ profesional şi postliceal de maiştri, comparativ cu alte tipuri 
de învăţământ.       

Tabel 2.10. Tipurile de învăţământ în judeţul Giurgiu 
 1990 2004/2005 2005/2006 

Învăţământul preşcolar 8453 6853 6755 
Învăţământul primar şi 
gimnazial 31588 27556 26587 

Învăţământul liceal 8747 5896 5877 
Învăţământul profesional şi de 
ucenici 2149 2063 2101 

Învăţământul postliceal şi de 
maiştri 148 84 90 

Învăţământul superior - 488 269 
Sursa: INS, Statistică Teritorială - Repere economice şi sociale regionale 2007. 
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Conform tendinţelor semnalate, se constată totuşi o uşoară creştere a numărului de 
cadre didactice care activează în cadrul unităţilor de învăţământ profesional şi de 
ucenici. Acesta a crescut în anul şcolar 2005/2006 faţă de anul şcolar 2004/2005 de 
la 25 la 39.  

Tabel 2.11. Numărul cadrelor didactice care activează în unităţile de învăţământ 

 1990 2004/2005 2005/2006 
Învăţământul preşcolar 316 320 318 
Învăţământul primar şi 
gimnazial 1904 1949 1803 

Învăţământul liceal 353 395 391 
Învăţământul profesional şi de 
ucenici 29 25 39 

Învăţământul postliceal şi de 
maiştri 3 2 2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistică Teritorială - Repere economice şi sociale 
regionale 2007. 

Evoluţia preferinţelor pentru aceste forme de învăţământ poate fi observată şi în 
urma analizei ponderilor specializărilor obţinute de absolvenţi, în funcţie de diferitele 
tipuri de educaţie. Numărul absolvenţilor de învăţământ profesional şi de ucenici 
cunoaşte o creştere spectaculoasă de la 438 cât se înregistra la sfârşitul anului 
şcolar 2003/2004 la 1094 cât au fost înregistraţi la sfârşitul anului şcolar 2004/2005.  

 

 

 

 

Tabel 2.12. Specializări obţinute de absolvenţi, în funcţie de diferite tipuri de educaţie 
 2003/2004 2004/2005 
Învăţământul gimnazial 3737 3354 
Învăţământul liceal 1240 1341 
Învăţământul profesional şi de 
ucenici 438 1094 

Învăţământul postliceal şi de 
maiştri 48 28 

Învăţământul superior 96 131 
Sursa: INS, Statistică Teritorială - Repere economice şi sociale regionale 2007. 

Opţiunile pentru pregătirea oferită în cadrul unităţilor şcolare cu profil profesional, 
pot fi regăsite şi în urma analizei desfăşurată în următorul subcapitol a 
caracteristicilor componentei de formare continuă a adulţilor.  

2.3.3. Activitatea de cercetare-dezvoltare 

Cercetarea reprezintă unul din domeniile care contribuie direct la dezvoltarea unei 
comunităţi. Competitivitatea acesteia poate fi măsurată şi în funcţie de numărul de 
transferuri tehnologice realizată în diferite domenii de activitate. Datorită lipsei unui 
centru universitar, precum şi incapacităţii economiei locale de a absoarbe noi 
tehnologii, activitatea de cercetare şi dezvoltare nu este foarte dezvoltată în judeţul 
Giurgiu. Numărul salariaţilor din cercetare era în judeţul Giurgiu printre cele mai mici 
din regiunea Sud Muntenia (34), numai judeţele Teleorman (15) şi Ialomiţa (5) 
având un număr mai mic.   

Această tendinţă negativă se constată şi din evoluţia numărului de angajaţi în 
domeniu. Astfel, comparativ cu anii anteriori numărul angajaţilor se află în scădere, 
de la 41 de salariaţi cât erau în 2000 până la 34 cât se numărau în 2006.  

 



 

25  

Tabel 2.13.  Populaţia ocupată în activităţi de cercetare 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total ţară 32639 32799 33077 33361 33222 30802 
Regiunea Sud-
Muntenia 3627 3747 3689 3583 3197 2983 

Argeş 1868 1914 1861 1856 1621 1504 
Călăraşi 609 605 563 558 477 407 
Dâmboviţa 267 191 166 178 213 287 
Giurgiu 41 35 39 33 29 31 
Ialomiţa - - 7 6 4 5 
Prahova 799 950 1037 933 834 734 
Teleorman 43 52 16 19 19 15 
 
Situaţia personalului în domeniul cercetării este cauzată şi de schimbarea statutului 
unora din centrele de cercetare care funcţionează pe raza judeţului. Un exemplu 
este cel al Institutului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje 
din comuna Băneasa care a trecut în subordinea Institutului Naţional de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti. O astfel de schimbare la care 
contribuie tendinţa de reducere a personalului ce activează în domeniul cercetării a 
condus la scăderea potenţialului de cercetare al judeţului.   

- // - 

Din analiza situaţiei educaţiei la nivelul judeţului Giurgiu se desprind câteva aspecte 
problematice care necesită intervenţii.  

‐ Acoperire disproporţionată a unităţilor şcolare în funcţie de 
mediul de rezidenţă a populaţiei şcolare (rata de cuprindere 

şcolară la toate nivelurile de învăţământ este cea mai scăzută din 
ţară);  

‐ Judeţul Giurgiu înregistrează cea mai scăzută rată de 
alfabetizare din ţară;  

‐ Numărul insuficient de cadre didactice raportat la număr de 
elevi pentru învăţământul profesional;   

‐  
2.4. Piaţa forţei de muncă, şomaj şi formarea continuă 

Unul din domeniile de impact asupra dezvoltării economice este reprezentat de 
piaţa forţei de muncă. Evoluţiile de pe piaţa muncii atât în ceea ce priveşte oferta 
cât şi cererea pot oferi o imagine asupra posibilităţilor de dezvoltare a judeţului 
Giurgiu. Nivelul de pregătire al resurselor umane, necesarul de specializări precum 
şi calitatea formării în vederea reconversiei profesionale constituie elemente 
esenţiale în formularea unor direcţii de dezvoltare socio-economică a judeţului. În 
ceea ce priveşte aceste evoluţii şi tendinţe, în judeţul Giurgiu analiza referitoare la 
caracteristicile pieţei muncii desfăşurată în acest capitol va urmări date referitoare 
la următoare aspecte:  
 

‐ Resursele de muncă în judeţul Giurgiu – situaţia populaţiei active, 
populaţia ocupată, distribuţia resurselor umane pe diferite domenii 
de activitate; 

‐ Migraţia forţei de muncă în judeţul Giurgiu;   
‐ Situaţia şomajului – cererea şi oferta de pe piaţa muncii, domenii 

solicitate pe piaţa muncii;  
‐ Formarea continuă – măsură de reducere a şomajului şi creştere a 

gradului de reconversie pe piaţa muncii a populaţiei active.  
 
 
2.4.1. Resursele de muncă în judeţul Giurgiu  

La începutul anului 2007 resursele de muncă au fost în judeţul Giurgiu de 170.5 mii 
persoane reprezentând 60.1% din populaţia totală a judeţului Giurgiu (283,9 mii 
persoane), ponderea majoritară în resursele de muncă deţinând-o bărbaţii (52.5%). 
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În anul 2007, populaţia în vârstă de muncă aptă de lucru deţinea o pondere de 
98.6% din totalul resurselor de muncă, proporţia bărbaţilor depăşind-o pe cea a 
femeilor cu 6.6 puncte procentuale. Persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate 
în activitate reprezentau 6.2% din resursele de muncă, în cadrul acestei categorii 
femeile erau majoritare, respectiv 59.0%. 

Din totalul resurselor de muncă, populaţia activă civilă reprezintă toate persoanele 
care furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, 
cuprinzând populaţia ocupată şi şomerii. În judeţul Giurgiu populaţia activă civilă era 
la 1 ianuarie 2007 de 91,1 mii persoane, reprezentând 32,1% din populaţia totală a 
judeţului şi 53,4% din totalul resurselor de munca. În populaţia activă femeile 
deţineau o pondere mai scăzută (48,6% femei faţă de 51,4% bărbaţi). Dintre 
persoanele active de sex feminin 95,5% erau ocupate şi 4,5% în şomaj. Din totalul 
populaţiei active civile, populaţia ocupată deţinea o pondere de 94,5%, rata de 
activitate în judeţul Giurgiu în anul 2007 fiind de 32,1%.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Evoluţia populaţiei ocupate civile, a populaţiei active civile şi a resurselor de 
muncă 
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Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2008 

În judeţul Giurgiu populaţia ocupată civilă a fost la 1 ianuarie 2007 de 86,1 mii 
persoane, din care femeile au deţinut o pondere de 49,1%. Rata de ocupare a 
resurselor de muncă (proporţia persoanelor ocupate în resursele de muncă) a fost 
de 50,5%. Rata ocupării la persoanele de sex feminin a fost de 52,2%, mai mare cu 
3,3 puncte procentuale, comparativ cu rata ocupării la bărbaţi.  
 
Trendul descrescător al populaţiei civile ocupate s-a menţinut în perioada 2002-
2007, deşi tendinţa generală este de scădere a populaţiei ocupate, 
înregistrându-se şi sectoare de activitate care cunosc uşoare creşteri în anul 2007, 
comparativ cu anul 2002: industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, tranzacţii 
imobiliare, administraţie publică şi apărare, educaţie. Creşterea numărului de 
persoane ocupate în aceste domenii apare în special în perioada 2005-2007. 
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Structura populaţiei ocupate civile pe sectoare de activitate în anul 2007 

 
Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2008 

 

 
Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2008 

Repartizarea populaţiei ocupate civile pe sectoare de activitate evidenţiază că 
activităţile neagricole deţineau o pondere de 44,7%: 28,8% din persoanele ocupate 
lucrau în serviciile comerciale şi sociale, iar 15,9% dintre acestea în industrie şi 
construcţii. Ponderea persoanelor ocupate în sectorul agricol era de 55,3%. 

Din totalul persoanelor ocupate în activităţile neagricole, 24,7% au lucrat în 
industrie, 17,7% în comerţ, 10,9% în construcţii, 10,1% în transport, depozitare, 
comunicaţii, 8,3% în învăţământ,  iar 8,8% în sănătate. 
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2.4.2. Migraţia forţei de muncă 

Un factor deosebit de important pentru structura populaţiei active este reprezentat 
de situaţia migraţiei externe şi interne pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte migraţia 
internă, fluxul migratoriu este îndreptat preponderent înspre municipiul Bucureşti în 
a cărui proximitate se află judeţul Giurgiu. Migraţia externă în acest judeţ cunoaşte 
aceeaşi tendinţă de creştere înregistrată la nivelul întregii ţări. Schimbările din 
sistemul politico-social românesc survenite după 1990 au făcut ca populaţia din 
regiune să se poată îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi 
spre SUA şi Canada. După anul 1995, Regiunea Sud Muntenia cunoaşte o 
emigrare a populaţiei (în special a celei tinere, fără ocupaţie) către Italia, Spania şi 
alte ţări europene.  

Tabel 2.14. Migraţia populaţiei în interiorul regiunii Sud Muntenia interregională şi externă în 
perioada 2000 – 2003 

 Sosiţi Plecaţi Migraţie externă Sold migratoriu 
   Sosiţi Plecaţi Intern Inclusiv 

migraţia 
externă 

Regiunea Sud 
Muntenia 

167.7
39 

172.040 1.132 2.605 - 
4.301 

- 5.774 

Sursa : INS – Anuarul Statistic - Direcţia Regională de Statistică Sud Muntenia 

Luând în considerare tendinţele demografice ale populaţiei la nivel regional şi 
considerând constante ratele de participare la activitatea economică precum şi rata 
de migrare a populaţiei, în special celei active, oferta de forţă de muncă în orizontul 
2005-2013 se va reduce în regiunea Sud Muntenia în medie cu 5,2%. Judeţele în 
care oferta de forţă de muncă se va reduce cel mai semnificativ sunt: 
Teleorman(11,3%) şi Giurgiu (6,2%).  

Proiectia dinamicii ofertei restranse 2005-2013 in judetele regiunii S (in %)
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Sursa : INS – Anuar Statistic Direcţia Regională de Statistică Sud Muntenia 

În ceea ce priveşte situaţia populaţiei active, această tendinţă negativă este 
completată,după cum vom vedea în următorul capitol, de aspectele legate de 
gradul de ocupare pe piaţa muncii a populaţiei active.  

2.4.3. Şomajul şi situaţia locurilor de muncă vacante 
 
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Giurgiu la sfârşitul anului 2007 era de 4.090 
persoane (1.881 femei), în scădere faţă de anul precedent cu 943 persoane pe total 
(116 femei). Rata şomajului înregistrat la nivel judeţean era de 4,5%, cu 0,4 puncte 
procentuale mai mare decât rata şomajului la nivel naţional. 

Din punctul de vedere al şomajului pe medii de rezidenţă, la sfârşitul anului 2007, 
ponderea şomerilor din populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani, la nivelul judeţului, 
reprezintă 2,4%, respectiv 1,9% în mediul urban şi 2,7% în mediul rural. Referitor la 
structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, 
gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul persoanelor care sunt 
în căutarea unui loc de muncă în judeţul Giurgiu (78,1%). Şomerii cu nivel de 
instruire liceal şi post-liceal reprezintă 20% iar cei cu studii universitare doar 1,9%.  



 

29  

 
În ceea ce priveşte structura şomajului după durată, la sfârşitul anului 2007, 
numărul şomerilor aflaţi în şomaj de cel mult 6 luni (1.673 persoane) este cel mai 
mare şi reprezintă 40,9% din totalul şomerilor înregistraţi; urmează categoria 
şomerilor aflaţi în şomaj peste 12 luni, respectiv 1.449 persoane (35,4%) şi cea a 
şomerilor aflaţi în şomaj între 6 şi 12 luni, respectiv 968 persoane (23,7). 
 
Din analiza situaţiei locurilor de muncă vacante înregistrate în anul 2007, în funcţie 
de distribuţia lor pe sectoare de activitate, situaţia se prezintă astfel: Cele mai multe 
locuri de muncă vacante s-au înregistrat în domeniul construcţiilor de clădiri şi a 
lucrărilor de geniu civil, 12,4% din totalul de locuri de muncă vacante, 11,7% servicii 
de administraţie generală,  4,9% în comerţ, 2,7% în agricultură, 2,2% fabricarea 
altor articole de îmbrăcăminte,  2,1 % activităţi de investigaţie şi protecţie a 
bunurilor şi persoanelor, 1,8% construcţii şi reparaţii nave, 1,6% în domeniul 
fabricării pâinii şi a produselor proaspete de patiserie, în restul sectoarelor de 
activitate locurile de muncă situându-se sub un procent.  
Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au înregistrat în domeniul serviciilor 
anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor, construcţia şi repararea materialului rulant, cultivarea specialităţilor 
horticole şi a produselor de seră, fabricarea produselor chimice, domenii de 
activitate care, înainte de anii 1990, au absorbit în judeţul Giurgiu un număr mare 
de persoane calificate şi necalificate.  

 Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2008 
 

Analizând tendinţa fluctuaţiilor în ceea ce priveşte oferta de muncă pot fi identificate 
unele tendinţe relevante în ceea ce priveşte ocuparea în funcţie de domenii, 
respectiv în funcţie de evoluţiile pozitive sau negative.   
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Tabel 2.15. Oferta de muncă în judeţul Giurgiu 

Domeniul 
de 

activitate 

Tendinţa 
locuri 
muncă 
vacante 

Tendinţa 
şomeri 

Diferenţa 
locuri 

vacante-
şomeri 

Ocupaţii / grupe de 
ocupaţii relevante 

(nr. de locuri de muncă 
vacante) 

Construc-
ţii, 

instalaţii 
şi lucr. 
publice 

↑ ↔ (≈) 

Zidari, Dulgheri, Zugravi, 
Instalatori, Constructori în 
beton armat şi asimilaţi, 
Mozaicari, Faianţari, 
Parchetari 

Comerţ ↑ ↑ (+) 
 

Vânzători, Agenţi comerciali 
şi mijlocitori de afaceri, 
Agenţi în activitatea 
financiară şi comercială 

Turism şi 
alim. ↑ ↓ (-) 

 

Ospătari şi barmani, 
Bucătari, Patiseri, Cofetari, 
Cameriste 

Industrie 
alimentară ↑ ↓ (-) 

 

Măcelari şi alţi lucrători în 
prel. cărnii şi peştelui ; 
Operatori la maşinile de 
fabricare a pâinii, paste 
făinoase, prod. patiserie ; 
Brutari, tăietori de păsări, 

Mecanică 
şi 

construcţi
i navale 

↑ ↓ (-) 

-Constructori montatori 
structuri metalice 
-Conducător auto 
-Sudori 
-Mecanic auto 
-Lăcătuş construcţii navale 

Industrie 
textilă ↓ ↓ (-) 

-  Lucrători în ind. textilă şi 
confecţii 
- Operatori industria 
confecţiilor 
- Operatori la maşini de ţesut 

Fabricarea 
prod.lemn ↔ ↔ (≈) 

Meseriaşi şi lucrători în 
tratarea şi prelucrarea 
lemnului; Operatori la 
instalaţiile de prelucrare a 
lemnului şi fabricare a  hârtiei 

Electric ↑ ↔ (-) 

Electricieni montatori şi 
reparatori de linii electrice 
aeriene şi subterane ; 
Electricieni în construcţii si in 
auto 

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri: ↑ creştere, ↓ scădere, ↔ aprox. constant 

Diferenţa locuri vacante-şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ;  ≈ 
tendinţă de echilibrare 

Se constată că cel mai disponibil din punctul de vedere al locurilor vacante 
este domeniul construcţiilor urmat de industria textilă respectiv alimentaţia 
publică.  
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Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2008 

 

Acest deficit de forţă de muncă se datorează migraţiei forţei de muncă a 
specialiştilor, cum ar fi cel din domeniul construcţiilor navale ai căror specialişti au 
migrat spre alte zone din ţară (Mangalia şi Constanţa) odată cu desfiinţarea 
Şantierului Naval Giurgiu, în anii 1999-2000. În acel moment aceştia nu şi-au mai 
putut găsi un loc de muncă pe piaţa muncii locale, conform pregătirii profesionale, 
iar în alte sectoare deficitul de forţă de muncă, cum ar fi cel din domeniul 
construcţiilor, se datorează migraţiei forţei de muncă spre capitală sau în ţări din 
UE. 

2.4.4. Formarea continuă 

Formarea profesională continuă, ca parte a ofertei educaţionale, reprezintă unul din 
instrumentele care contribuie la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, 
persoanele care urmează un program de formare profesională dobândind 
competenţele necesare pentru a fi încadrate în muncă în meserii deficitare pe piaţa 

forţei de muncă dezvoltându-şi, în acelaşi timp, aptitudinile care să le permită 
găsirea cu uşurinţă a unui loc de muncă corespunzător pregătirii deţinute. 

Formarea continuă are, din acest punct de vedere, un impact direct asupra gradului 
de absorbţie pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte situaţia din judeţul Giurgiu, în anul 
2007, au fost cuprinse în programe de formare profesională gratuite 697 persoane, 
dintre aceştia 651 persoane au fost şomeri.  

Cea mai mare deschidere către participarea la o formă de instruire a avut-o 
categoria de persoane cuprinse între 35 şi 45 de ani (34,4% din total şomeri 
participanţi la cursuri). Se observă că tinerii şi persoanele peste 45 de ani acceptă 
mai greu o nouă calificare, dovedind o flexibilitate scăzută. 

După nivelul de instruire cei mai mulţi participanţi au fost din categoria absolvenţilor 
de şcoală generală (45%). Sectoarele de activitate pentru care s-au organizat 
cursuri şi la care a fost cuprins un număr mare de persoane sunt: agricultură 
(lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor), construcţii (lucrător în 
structuri pentru construcţii, mozaicar - faianţar), informatică/tehnologia informaţiilor 
(operator introducere, validare şi prelucrare date), comerţ (comerciant vânzător 
mărfuri alimentare), industrie alimentară, a băuturilor şi a tutunului (ospătar, 
bucătar, patiser), servicii (frizer, coafor, manichiurist, agent vânzări, administrator 
imobil, contabil). 

Profilul dominant în judeţ al cererii de forţă de muncă este dat de următoarele 
domenii (în ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante): 
construcţii, comerţ, construcţii şi reparaţii de nave, mecanică, industrie textilă, 
industrie alimentară, creşterea păsărilor şi prepararea produselor din carne, 
transporturi,  hoteluri şi restaurante.  

Datele şi tendinţele analizate în subcapitolul anterior, referitor la preferinţele pentru 
învăţământul profesional corespund situaţiei privind cererea de formare continuă. 
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Astfel, pentru nivelul 3 de pregătire (şcoala postliceală), la marea majoritate a 
domeniilor se constată o creştere substanţială a numărului de locuri de muncă 
vacante (excepţie făcând cel agricol şi alimentar; protecţia mediului, industria 
lemnului, la acestea constatându-se, ca şi la celelalte, scăderea numărului de 
şomeri). Ca amploare a solicitărilor de forţă de muncă se desprind domeniile: 
economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică, 
mecanică, transporturi – domenii cu dinamica pozitivă.  

În urma analizei datelor se constată o tendinţă pozitivă de creştere a locurilor de 
muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri. Balanţa locuri de muncă-şomeri 
are o tendinţă de echilibrare, cel mai mare deficit de forţă de muncă manifestându-
se în domeniile: economic, servicii şi turism. 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de 
locuri de muncă vacante la nivel judeţean, se desprind cu tendinţă de creştere a 
locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţa favorabilă 
locuri de muncă-şomeri:  

- ingineri constructori 
- ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii 
- specialişti în informatică 
- specialişti în administraţia publică 
 
La aceştia se adaugă inginerii mecanici, juriştii şi economiştii (exclusiv specialişti 
statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar) care prezintă o tendinţă de creştere 
a locurilor de munca în paralel cu scăderea numărului de şomeri, dar cu balanţa 
negativă locuri de muncă-şomeri (tendinţa fiind de ameliorare).  

 

 

- // - 

În ceea ce priveşte caracteristicile pieţei muncii în judeţul Giurgiu se pot constata, 
din analiza realizată, o serie de evoluţii importante pentru dezvoltarea strategică a 
judeţului. Astfel, în timp ce populaţia activă majoritară este angajată în special în 
desfăşurarea de activităţi cu caracter agricol, există totuşi o puternică tendinţă de 
dezvoltare a altor sectoare ale economiei cum ar fi serviciile sau industria 
construcţiilor. Un alt aspect este legat de evoluţia populaţiei active în judeţ. Aşa 
cum a fost semnalat în capitolul destinat serviciilor de sănătate şi sociale, raportul 
între numărul persoanelor ocupate şi cel al pensionarilor era cel mai ridicat din ţară. 
Din datele analizate în capitolul destinat pieţei muncii se poate constata faptul că 
valoarea acestui raport este cu atât mai alarmantă cu cât tendinţa populaţiei civile 
active este descrescătoare. Un alt element important este legat de fenomenul 
migraţiei forţei de muncă. Acesta, deşi destul de dificil de evaluat datorită lipsei 
datelor, cunoaşte în judeţul Giurgiu ca şi în întreaga regiune Sud Muntenia, o 
creştere semnificativă. În continuare sunt rezumate principalele aspecte 
considerate prioritară pentru dezvoltarea pieţei muncii în judeţul Giurgiu: 

- Tendinţă descrescătoare a populaţiei civile ocupate;  
- Fenomenul migraţiei externe şi interne ia amploare (evoluţie negativă a 

dinamicii ofertei forţei de muncă în judeţ); 
- Cele mai multe locuri vacante se semnalează în domeniul construcţiilor;  
- Oferta de specializări din programele de formare continuă trebuie 

compatibilizată, conform şi cu opţiunile absolvenţilor de învăţământ 
gimnazial şi liceal pentru învăţământul profesional, cu cererea de pe piaţa 
forţei de muncă; 
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• Infrastructură corespunzătoare a unităţilor medico-sanitare în mediul 
de rezidenţă urban; 

• Pregătire corespunzătoare a personalului medico-sanitar şi a cadrelor 
didactice (la nivel preşcolar, gimnazial şi liceal); 

• Locuri de muncă vacante în domeniile: construcţii, industria textilă, 
crescător tăietori păsări, construcţii navale. 

PUNCTE TARI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Întârzierea descentralizării fiscale pentru serviciile de sănătate şi 
educaţie;  

• Migraţia forţelor de muncă în ţări din Uniunea Europeană; 

• Creşterea decalajelor urban rural în privinţa distribuţiei furnizării 
serviciilor de sănătate şi educaţie; 

• Scăderea nivelului mediu şi superior de pregătire a forţei de muncă 
datorită ofertei scăzute de pe piaţa muncii.  

AMENINŢĂRI

• Posibilitatea dezvoltării furnizării private a serviciilor de sănătate;  

• Potenţial de dezvoltare a activităţilor de cercetare-dezvoltare în 
domeniul agricol; 

• Posibilitatea obţinerii din finanţări din fonduri structurale (în special 
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane); 

• Capacitate de pregătire a populaţiei neocupate prin programe de 
formare (reconversie profesională şi ocupare). 

OPORTUNITĂŢI

• Fenomen de îmbătrânire a populaţiei; 

•  Distribuţie inechitabilă a unităţiilor medico-sanitare şi a personalului 
medical în mediul rural; 

• Cel mai mare raport între persoanele active şi pensionari din ţară (17 
la 10); 

• Personal didactic insuficient în învăţământul profesional; 

• Rata de alfabetizare cea mai scăzută din ţară.   

PUNCTE SLABE
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Concluzii 

În urma analizei realizate reies unele aspecte esenţiale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea socială a judeţul Giurgiu. Aceste aspecte pot constitui cadru de 
dezvoltare a unor soluţii concrete de dezvoltare a judeţului.  

- Furnizarea disproporţionată (calitativ şi cantitativ) a serviciilor de sănătate şi 
educaţie în funcţie de mediile de rezidenţă – (distribuţie disproporţionată a 
ariilor de acoperire a personalului medical în funcţie de mediile de rezidenţă; 
rata de cuprindere şcolară la toate nivelurile de învăţământ cea mai scăzută 
din ţară);  

- Cererea de specializări pe piaţa de muncă necorelată cu curricula dezvoltată 
la nivelul instituţiilor de învăţământ superior sau postliceal;  

‐ Număr insuficient de cadre didactice raportat la număr de elevi pentru 
învăţământul profesional; 

‐ Judeţul Giurgiu înregistrează cea mai scăzută rată de alfabetizare din ţară;  
‐ Raportul între numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi 

numărul mediu al salariaţilor are cea mai mare valoare din ţară (17 la 10); 

- Tendinţă descrescătoare a populaţiei civile ocupate;  
- Fenomenul migraţiei externe şi interne ia amploare (evoluţie negativă a 

dinamicii ofertei forţei de muncă în judeţ). 
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SECŢIUNEA II - ECONOMIC 

Cap. 3 Competitivitatea economică  

Dezvoltarea şi competitivitatea în cadrul „economiei bazate pe cunoaştere” 
presupune identificarea unor noi oportunităţi şi a unor noi modalităţi de a răspunde 
nevoilor existente. Existenţa unor noi oportunităţi pentru populaţie, în special pentru 
tineri, şi pentru mediul de afaceri, va crea un cerc virtuos care va atrage atât forţă 
de muncă de calitate cât şi investiţii economice cu valoare adăugată mare.  

 Din fericire, nu este nevoie ca întreaga comunitate să se reinventeze şi să uite de 
avantajele competitive tradiţionale pentru a avea succes. Utilizând un mix de factori 
şi îmbinând cu grijă tradiţia şi inovaţia, se pot crea premisele pentru transformare.  

La modul general, competitivitatea unui judeţ se referă la capacitatea acestuia de a 
produce şi vinde/oferi o serie de bunuri (produse şi servicii) care sunt mai viabile 
sub raport calitate-preţ faţă de alte bunuri similare, produse de alte oraşe. Această 
definiţie este valabilă fie că ne referim la capacitatea unui judeţ de a produce un 
anumit tip de bunuri, fie la capacitatea sa de a asigura bunuri publice şi servicii de 
calitate, astfel încât să menţină şi să atragă locuitori.  

Sintetic, am împărţit factorii determinanţi ai competitivităţii, analizând fiecare 
categorie în parte din prisma potenţialului pe care îl prezintă pentru evoluţia viitoare 
a judeţului Giurgiu:  

1. Teritoriul (cadrul natural, poziţionarea geografică şi resursele),  
2. Structura economică (sectoare economice, structura şi stabilitatea firmelor etc.),  
3. Resursele umane (populaţie şi piaţa muncii),  
4. Cadrul instituţional (administraţia publică şi capacitatea administrativă).  

 

Factori determinanţi ai competitivităţii urbane 

 
Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2008. 

Avantajele unui judeţ constau într-o combinaţie de factori şi se bazează pe 
interacţiunea dintre aceştia. Fiind un proces dinamic, progresiv, factorii 
determinanţi ai competitivităţii unei unităţi administrativ teritoriale se modifică 
în timp, fiind astfel necesară ajustarea şi adaptarea permanentă la condiţiile 
„pieţei.”  

Un clasament al factorilor care determină decizia de investiţie, ignorând acei factori 
care ţin de contextul naţional sau de politicile naţionale4 (politica fiscală, monetară, 
cadru legislativ etc.)  generează următoarele rezultate:  

 
                                                            
4 Acest clasament a rezultat în urma consultărilor a peste 100 de antreprenori români din mai multe oraşe între 
care Ploieşti, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara etc., în cadrul unui proiect desfăşurat de GEA 
Strategy&Consulting în luna iunie 2008.  



 

 36  

Tabel 3.1. Factori determinanţi ai deciziilor de investiţie 

Factori importanţi şi 
foarte importanţi 

Factori relativ 
importanţi 

Factori mai puţin 
importanţi 

Disponibilitatea forţei 
de muncă bine 

pregătite 

Costul terenului şi al 
spaţiilor construite 

(clădiri etc.) 
Disponibilitatea forţei 
de muncă necalificate 

Costul forţei de muncă Proximitatea faţă de 
centre universitare 

Proximitatea faţă de 
pieţe 

Disponibilitatea 
mijloacelor de 
comunicare 

Proximitatea faţă de 
instituţii de cercetare  

Calitatea vieţii Calitatea 
infrastructurii locale  

 Facilităţi fiscale  
Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2008. 

Aceşti factori constituie tot atâtea posibile priorităţi, rămânând la alegerea factorilor 
de decizie locali să acţioneze în sensul promovării unuia sau altuia, cu scopul 
obţinerii de avantaje competitive faţă de alte oraşe. 

3. 1. Situaţia economică a judeţului în contextul Regiunii Sud Muntenia  

În economia Regiunii Muntenia Sud, sectorul privat ocupă un loc extrem de 
important, rezultat al tradiţiei industriale a regiunii în sectoare precum industria 
constructoare de maşini şi metalurgie. De asemenea, Regiunea are o tradiţie 
importantă în ceea ce priveşte livrarea serviciilor turistice sau serviciilor conexe 
turismului. Tradiţia regională nu este comună tuturor judeţelor regiunii, judeţul 
Giurgiu fiind un judeţ unde tradiţia industrială nu este una structurală.  În economia 
judeţului,  agricultura este principalul angajator şi generator de venituri judeţene. De 

asemenea, ca efect al tradiţiei agrare, veniturile judeţului sunt în partea de jos a 
topului regiunii ADR Sud Muntenia.  

Tabelul 3.2. -  PIB  şi PIB/locuitor perioada 2000-2004 
PIB/An   

(milioane lei 
RON) 

2000  2001  2002  2003  2004 

Regional  9.807,1  14.312,3  18.773,6  24.776,0  31.709,5 
National  80.377,3  116.768,7  151.475,1  197.564,8  246.468,8 

PIB/locuitor 
(lei) 

2000  2001  2002  2003  2004 

Regional  2.920,7  4.138,0  5.562,7  7.377,4  9.488,1 
National  3.582.6  5.210,9  6.950,1  9.090,3  11.372,0 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2006 

Indicatorii structurali situează PIB-ul la nivel judeţean pe ultimul loc în regiune, după 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, judeţe comparabile din punct de vedere al structurii 
economice şi a veniturilor.  

Tabelul 3.3. – PIB la nivel Judeţean - milioane lei RON - 
Judeţ 2000 2001 2002 2003 2004 
Argeş 2451,0 3177,5 4573,3 6231,8 7709,6 

Călăraşi 709,1 1158,1 1239,9 1739,9 2523,8 
Damboviţa 1403,0 2027,9 2791,3 3634,9 4535,6 

Giurgiu 564,5 952,5 1129,3 1403,1 1952,3 
Ialomiţa 836,6 1274,6 1559,4 2160,0 3001,9 
Prahova 2794,1 3934,0 5445,9 7137,1 8669,3 

Teleorman 1048,8 1787,7 2034,5 2469,2 3317,0 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2006 
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Din punctul de vedere al aportului fiecărui judeţ la realizarea PIB-ului regional, 
situaţia nu este fundamental diferită, judeţul Giurgiu contribuind cu numai 6% la 
totalul regional. Diferenţa este majoră atunci când comparăm judeţul Giurgiu cu 
judeţele fruntaşe ale judeţului, Prahova şi Argeş fiind „responsabile” cu un aport de 
50% în produsul intern brut al regiunii.  

Judeţul Giurgiu ocupă ultimul loc la indicatorul PIB la nivel de regiune, o cauză a 
acestui fenomen fiind şi absenţa marilor investiţii industriale realizate în judeţ 
precum şi subutilizarea resurselor de infrastructură (ex: portul fluvial). 

Tabelul 3.4 Contribuţia fiecărui judeţ la formarea PIB-ului regional, 2000-2004 (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
REGIUNEA SUD 100 100 100 100 100 
ARGEŞ 25.0 22.2 24.4 25.2 24.3 
CĂLĂRAŞI 7.2 8.1 6.6 7.0 8.0 
DÂMBOVIŢA 14.3 14.2 14.9 14.7 14.3 
GIURGIU 5.8 6.7 6.0 5.7 6.2 
IALOMIŢA 8.5 8.9 8.3 8.7 9.5 
PRAHOVA 28.5 27.5 29.0 28.8 27.3 
TELEORMAN 10.7 12.5 10.8 10.0 10.5 

 

 

Structura valorii adăugate brute pe activităţi ale economiei naţionale în totalul valorii 
adăugate brute la nivel judeţean, favorizează domeniul agricol în principal, urmat de 
domeniul transporturilor şi al logisticii şi de cel al administraţiei publice.  
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Structura valorii adăugate brute în anul 2005, 
pe principalele activităţi 
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Analizând contribuţia fiecărui judeţ la realizarea valorii adăugate brute a regiunii din 
care face parte se poate spune că în cadrul regiunii Sud-Muntenia, judeţul Prahova 
a contribuit în cea mai mare măsură la formarea valorii adăugate brute ( 29,4% în 
anul 2005 şi 27,3% în anul 2004) în timp ce judeţul Giurgiu s-a situat la cealaltă 
extremă  ( 5,6  % în anul 2005 şi 6,2 % în anul 2004). 

3.2. Competitivitatea companiilor din judeţul Giurgiu   

În cadrul regiunii Sud-Muntenia există importante discrepanţe între judeţele 
componente. Astfel, chiar de la indicatorul cantitativ numărul IMM-urilor active pe 
judeţ, în Giurgiu  activează 3.618 unităţi (7,1% din nivelul regional), iar în Prahova 
16.240 (32%). Cumulat, Prahova şi Argeş deţin aproape 55% din totalul IMM-urilor 
din regiune.  

Numărul mic de companii existente în judeţul Giurgiu este generat atât de o slabă 
cultură antreprenorială cât şi de migraţia companiilor către Bucureşti. La ora actuală 
se constată o migraţie către polul economic Bucureşti, situat în imediata proximitate 
a judeţului. Societăţile comerciale „migratoare” au ales destinaţia Bucureşti fiind 
atrase şi de controalele rare5 - datorate numărului important de societăţi comerciale 
implantate în Municipiul Bucureşti şi implicit de slaba posibilitate de a face obiectul 
controlului autorităţilor financiare. 

De asemenea, structura firmelor la nivelul judeţului Giurgiu este în principal 
orientată în zone de comerţ şi logistică, elemente favorizate de localizarea judeţului 
Giurgiu ca punct nodal de transport la nivel regional şi naţional. 

                                                            
5 Opinii exprimate în cadrul focus – grupului organizat de GEA Strategy&Consulting SA de către actorii 
economici judeţeni 
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Judeţul Giurgiu nu punctează favorabil la indicatorul cultură antreprenorială, un 
indicator relevant în acest sens fiind numărul scăzut al firmelor la o mie de locuitori. 
În judeţul Giurgiu, există un număr de 12,51 de firme la 1000 de locuitori, în acest 
caz ocupând antepenultimul loc la nivel regional, judeţele cel mai puţin 
antreprenoare fiind Dâmboviţa şi Teleorman.  

Cifra de afaceri a companiilor din judeţul Giurgiu pe de altă parte este un indicator 
important al investiţiilor realizate în ultimii ani. Proximitatea faţă de Bucureşti nu 
generează doar un fenomen de concentrare al afacerilor în capitală, zonă unde 
companiile pot deveni mai competitive datorită gradului ridicat de competitivitate al 
indicatorilor structurali, ci şi o tendinţă de relocare a unor mari companii importante 
care şi-au creat în judeţ baza logistică. Investiţii în industria alimentară precum cele 
realizate de Lacta SA sau Tnuva România Dairies în anii anteriori sunt de natură să 
mărească cifra de afaceri totală brută a judeţului.  

Un loc important îl ocupă pe de altă parte, 86 de companii localizate în judeţul 
Giurgiu care au peste 50 de salariaţi. Dintre acestea, societatea Romstrade 
angajează 1110 angajaţi, SC Shypyard ATG Giurgiu are 421 de angajaţi iar Nova 
Force SRL, 397 de angajaţi. 

 

Cifra de afaceri a companiilor din judeţele Regiunii Muntenia Sud 
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Sursa: Strategia de atragere a investiţiilor în regiunea Muntenia Sud 

Cu toate că cifra de afaceri a companiilor din judeţul Giurgiu a crescut în ultimii ani, 
investiţiile brute ale companiilor situează unităţile locale active pe ultimul loc în 
Regiunea Sud Muntenia. Investiţiile totale brute în anul 2004 au atins suma de 
2224 milioane de RON pentru judeţul Giurgiu.  

 

Judeţul Număr firme Populaţie 
Număr 

firme/1000 
locuitori 

Argeş 11.315 650.502 17,39 

Calarasi 4.116 319.701 12,87 

Dambovita 6.208 539.322 11,51 

Giurgiu 3.622 289.484 12,51 
Ialomita 4.138 293.969 14,08 

Prahova 16.314 832.558 19,60 

Teleorman 5.215 432.856 12,05 

TOTAL 50.928 3.358.392 14,25 
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O analiză a performanţei firmelor judeţene din judeţul Giurgiu arată că, în topul 
companiilor judeţene în anul 2007, evaluate din punct de vedere al competitivităţii 
generale, se situează compania Boxcom Ltd. Nicosia, firmă care operează în cadrul 
Zonei Libere Giurgiu. O altă companie care ocupă locul 2 al clasamentului anului 
trecut este Scop Computers Trading SRL, firmă care se ocupă cu comerţul cu 
ridicata al computerelor. World Comm Trading GFZ SRL ocupă locul 3 al 
clasamentului anului trecut, clasament bazat pe surse statistice de la Ministerul 
Finanţelor, ONRC6.  

Într-un alt top al performanţei companiilor7 localizate în judeţul Giurgiu, companiile 
care au raportat cele mai importante profituri sunt următoarele: 

1. SC Hypertech SRL 
2. SC Infogrup SRL 
3. SC Contburg SRL 
4. SC Ecopel SRL 
5. SC Cable Systems SRL 

                                                            
6 Manual de România, Publicaţie NewsIn Media, 2007 
7 Camera de Comerţ şi Industrie Giurgiu, 2008  

 Se poate uşor constata că nu există o specializare economică foarte clară în 
judeţul Giurgiu şi că judeţul s-a adaptat statutului său. Moştenirea agricolă a 
judeţului acoperă aproximativ 50% din totalul forţei de muncă. Din punct de vedere 
al specializărilor industriale, AJOFM menţionează existenţa lucrătorilor calificaţi în 
industria grea (sudori, metalurgi) şi industria navală. Diversitatea specializărilor 
economice a companiilor din judeţul Giurgiu sunt şi rezultatul faptului că  judeţul 
este conectat la una dintre cele mai importante rute  europene, drumul european E 
70 dar şi la conexiunea fluvială danubiană prin intermediul portului Giurgiu. 
Varietatea economică a judeţului Giurgiu este generată tocmai de plasarea acestuia 
într-un nod comercial important. Pe deasupra, economia tradiţională a judeţului 
Giurgiu s-a adaptat cerinţelor pieţei actuale, generând o serie de investiţii în 
sectoare variate de activitate, de la activitatea de construcţii la energie şi activitate 
comercială portuară.  

Din punct de vedere al indicatorului clasă de mărime ale firmelor din judeţ, 
microîntreprinderile reprezintă o mare majoritate, cu un număr de 2519 companii 
înregistrate, dintre care 1581 au ca obiect de activitate comerţul, ceea ce denotă o 
slăbiciune a sectorului mic productiv dintre care 76 activează în industria 
prelucrătoare. Înteprinderile mici sunt în număr de 223 în timp ce înteprinderile 
medii sunt în număr de 62. La nivelul judeţului Giurgiu funcţionează 8 firme mari 
dintre care 3 activează în industria energetică. 
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Companii  pe clase de mărime 

Tabel 3.6. Societăţi comerciale cu participare străină la capitalul subscris 

Sursa: Oficiul Registrul Comerţului Giurgiu, 2008 
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Sursa: Statistică regională, INSSE, 2007 

Un alt element important al competitivităţii economice a judeţului este generat de 
prezenţa şi interesul companiilor internaţionale de a investi la nivel local. Poartă la 
Dunăre, Giurgiu este o zonă cu potenţial major pentru Investiţii Străine Directe. 

În cursul anului 2007 au fost înmatriculate 7 societăţi comerciale cu participare 
străină, cu un capital social subscris de 399, 7 mii lei.   

Numărul de investiţii noi realizate în judeţul Giurgiu este totuşi în creştere 
constantă, orientat din ce în ce mai mult către activităţi industrial productive. 
Motivaţia de a investi în judeţul Giurgiu se bazează într-o mare măsură şi pe 
creşterea competitivităţii zonei Bucureşti, fapt ce generează nevoia unor societăţi 
de identificare a unor zone cu factori de producţie mai ieftini, zonă care este 
conectată la traseele comerciale fluviale şi care va beneficia în următorii ani de 
investiţii majore în  infrastructură, investiţii care vor fi suportate în principal prin 
intermediul Fondurilor Structurale.  

Balanţa comercială a economiei judeţului Giurgiu este constant negativă, diferenţa 
dintre importuri şi exporturi crescând în ultimii ani. Nivelul exporturilor din judeţul 
Giurgiu nu a depăşit 20.000 mii Euro în timp ce importurile au atins cifra de 100.000 
mii euro în 2006. Balanţa negativă este generată şi de faptul că judeţul Giurgiu nu 
exportă produse cu valoare adăugată mare. Dacă judeţele Argeş şi Prahova au o 
economie productivă structurată pe producţia de produse industriale de valoare, în 
Giurgiu exporturile sunt reprezentate de produse textile, electronice sau alte 
produse cu valoare adăugată mică. Agricultura nu deţine ponderi în totalul de 
exporturi din cauza faptului că producţia agricolă se comercializează în mare parte 
pe piaţa internă. Acest fenomen este generat de slaba productivitate a sectorului, 
dimensiunile mici ale exploataţiilor agricole şi economiei de subzistenţă familială 

 

 

 

 

  Înmatriculări 
de societăţi 
comerciale     

-număr- 

Valoarea capitalului social total  
subscris exprimat în: 

 Dolari SUA EURO 

Total 
judeţ 7 1,4 587,0 399,7 
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Balanţa comercială a judeţului Giurgiu 

 
Sursa: Statistici judeţene, 2007 

3.3. Infrastructura de afaceri şi activitatea de CDI 

Din cauza faptului că judeţul Giurgiu este un judeţ agricol din punct de vedere al 
moştenirii economice, dezvoltarea unor activităţi industriale productive este un 
obiectiv mai dificil de realizat. Slaba productivitate a agriculturii a generat în schimb 
o reprofilare a agenţilor economici în sectoare de comerţ, servicii, transporturi dar şi 
de producţie mică.  

Aceste companii, pentru a fi eficiente din punct de vedere economic necesită o 
infrastructură de afaceri la nivel judeţean care să le ofere structura de bază pentru 
buna funcţionare. Din acest punct de vedere, în judeţul Giurgiu au fost dezvoltate 
proiecte de infrastructură de afaceri, proiecte care reprezintă o bază importantă 
pentru decizia investiţională. 

Infrastructura de afaceri existentă trebuie în schimb completată cu alţi factori 
importanţi, dintre care se pot menţiona resursa umană specializată şi alte servicii de 
specialitate.  

3.3.1.Infrastructura de afaceri 

Judeţul Giurgiu deţine în prezent o capacitate de găzduire a companiilor 
concentrată în special în zona Parcului Industrial existent în municipiul Giurgiu, a 
Zonei Libere Giurgiu şi a Portului Giurgiu.  

Ceea ce distinge Zona Liberă Giurgiu de zonele libere din România este faptul ca 
are un profil preponderent industrial şi în perspectivă se va avea în vedere 
orientarea activităţilor tot către acest sector de activitate. Se urmăreşte 
concentrarea capitalului investiţional spre acest gen de activităţi, pornind de la 
considerentul că există deja spaţii de producţie disponibile, care necesita 
îmbunătăţiri, iar pe de  alta parte în Municipiul Giurgiu există forţă de muncă 
calificată, într-o mare diversitate de meserii care se pretează activităţilor productive. 
Amplasarea sa în municipiul Giurgiu, principal port la Dunăre, prezintă un avantaj 
major pentru transportul de mărfuri pe cale fluvială, Fluviul Dunărea conferindu-i o 
legătura naturală cu toate porturile dunărene până la ieşirea în Marea Neagra, 
canalul navigabil Dunărea - Marea Neagră realizează legătura pe apa între Portul 
Giurgiu si Portul Maritim Constanța - principala “poartă maritimă” a țării. 

De asemenea, Fluviul Dunărea asigura Portului Giurgiu legături fluviale cu cele opt 
ţări riverane Dunării din Europa de Est si Centrala, iar prin Canalul Rhin-Main-
Dunăre cu ţările din Vestul Europei, cu ieşire la Marea Nordului prin Portul 
Rotterdam. Se asigură deci o legătură directă pe apă între Marea Neagră, prin 
Portul Maritim Constanţa, şi Marea Nordului, prin Portul Rotterdam, Portul Giurgiu 
asigurând o “placă turnantă” pentru traficul destinat ţărilor balcanice şi Orientului 
Mijlociu. 
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3.3.2. Facilităţi în Zona Liberă Giurgiu 

• Mărfurile străine pot staţiona în interiorul zonei libere, fără plata de drepturi 
de import (taxe vamale, TVA, accize) şi fără o limitare în timp.    

• La lichidarea sau restrângerea activităţii desfăşurate în zona liberă, 
persoanele fizice sau juridice pot transfera în străinătate capitalul şi 
profitul, după plata tuturor obligaţiilor către statul român şi partenerii 
contractuali 

• Mărfurile străine se pot prelucra în zona libera sub regimul vamal de 
perfecţionare activă şi/sau transformare sub control vamal, fără plata 
drepturilor de import (taxe vamale, TVA, accize) şi fără garantarea 
acestora. 

• Mărfurile aflate în zona liberă sunt considerate ca fiind în afara teritoriului 
vamal românesc, atât timp cât ele nu sunt importate si nu sunt supuse 
plaţii taxelor vamale şi TVA, pe perioada cât staţionează aici. 

• Bunurile din zona liberă pot fi transportate în altă zonă liberă fără plata 
taxelor vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al 
României 

• Investiţiile străine nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate decât 
în cazuri de interes public (de excepţie) şi cu plata unei despăgubiri 
corespunzătoare. 

• Operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zona liberă se 
fac în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Naţională a României 

 

 

 

 

 

 

. Zona Liberă Giurgiu 

 
Sursa: Zona Liberă Giurgiu 

Zona Liberă Giurgiu a fost tranzitată în 2007 de mărfuri în valoare de 1 miliard de 
Euro, o cifră subliniază importanţa acestei infrastructuri pentru judeţ. Cifra de 
afaceri a Zonei Libere Giurgiu a fost în 2007 de aproximativ 2,5 milioane de Euro. În 
prezent, oficiali ai instituţiei spun că tehnologiile zonei libere sunt subutilizate, 
acestea având o capacitate de 50 de ori mai mare decât cea utilizată în prezent. 
Importanţa Zonei Libere este dată şi de suprafaţa ocupată, care se întinde pe 
162,45 hectare. O creştere a numărului de clienţi este o ţintă importantă care poate 
genera creştere economică pentru întregul judeţ.  
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3.3.3. Parcul Industrial Giurgiu se întinde pe o suprafaţă de 13,4 ha. Parcul 
Tehnologic şi Industrial Giurgiu-Nord se aflã situat în zona de nord a oraşului 
Giurgiu pe drumul naţional DN5. Atuurile economico-comerciale ale Parcului 
Industrial Giurgiu sunt în principal: 

-Distanţa faţã de capitalã este de 65 km iar faţã de Aeroportul Otopeni de 75 km; 

- PTIGN se aflã la 3 km de portul Dunãrean din Giurgiu; 

- Vama Giurgiu se aflã la 1 km de PTIGN; 

- PTIGN are ieşire la calea feratã Giurgiu-Nord. 

Patrimoniul Parcului Tehnologic şi Industrial Giurgiu-Nord se compune din teren, 
clãdiri, infrastructurã, date spre folosinţã pe o perioadã de 30 ani de cãtre acţionarii 
S.C. Dunãreana S.A. Giurgiu. Parcul Industrial este o societate mixtă, acţionarii săi 
realizând investiţii importante ce angajează o parte importantă a forţei de muncă.  
În prezent există o nevoie majoră de a îmbunătăţi infrastructura parcului, acest 
lucru intrând în sarcina administratorului parcului industrial S.C. Parc Tehnologic şi 
Industrial Giurgiu-Nord S.A., societate pe acţiuni înregistratã la Registrul Comerţului 
al judeţului Giurgiu cu nr. J52/350/04.12.2002. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Acţionarii Parcului Industrial 

Denumire agent economic Activ principalã Nr. locuri de 
muncã create 

s.c. dunãreana s.a. finisaj textil, servicii 
mecanico-energetice 150 

s.c. sunshine s.r.l finisaj textil 75 
s.c. noua erã s.a confecţii 300 
s.c.fradam s.r.l confecţii umbrele 75 
s.c. confezione tessili românia s.r.l confecţii 250 

s.c. key one jeans s.r.l confecţii jeans 100 
s.c. romchimtex s.a auxiliari chimicale 20 
s.c. star chemichals s.r.l chimicale 10 
s.c. rombis s.a ind. alimentarã 200 

incubatorul de afaceri Pregãtire a tinerilor 
pentru afaceri 40 

s.c. pamartex s.r.l. ţesãtorie 120 
s.c. unibell nord s.r.l ind. alimentarã 60 

Sursa: Consiliul Judeţean Giurgiu/Parc Industrial Giurgiu 

3.3.3. Cercetare/Dezvoltare/Inovare 

Investiţiile totale în judeţul Giurgiu în activitatea de cercetare dezvoltare sunt extrem 
de mici, Giurgiu ocupând în 2005 ultimul loc în Regiunea Muntenia Sud la acest 
capitol investiţional. În 2006, cheltuielile cu CDI au plasat judeţul Giurgiu pe 
penultimul loc la acest capitol. Un indicator mai relevant decât cifra totală investită 
este cel privind cheltuielile de capital, cheltuieli care reprezintă investiţii noi. La 
acest capitol, concluzia este că aceste cheltuieli investiţionale lipsesc cu 
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desăvârşire, singurul judeţ cu o situaţie similară în anul 2006 fiind judeţul 
Teleorman. Cheltuielile totale din activitatea de cercetare – dezvoltare, pe categorii 
de cheltuieli se prezintă astfel: 

Tabel 3.8. Cheltuieli cu CDI 
 2005 2006 

Cheltu-
ieli totale 

din care: 
Cheltu-

ieli totale 

din care: 

Cheltu-
ieli 

curente 

Cheltu-
ieli de 
capital 

Cheltu-
ieli 

curente 

Cheltu-
ieli de 
capital 

Total 
ţară 1183659 1040367 143292 1565802 1319247 246555 

Regiune
a Sud-
Munte-

nia 
134192 114106 20086 145750 121491 24259 

Argeş 93212 77586 15626 103414 87627 15787 
Călăraşi 6157 5711 446 6543 5456 1087 
Dâmbo-

viţa 6004 5602 402 8776 8470 306 

Giurgiu 354 354 - 458 458 - 
Ialomiţa 765 745 20 599 599 - 
Prahova 15817 13268 2549 25543 18495 7048 
Teleor-

man 11883 10840 1043 417 386 31 

Sursa: INS Giurgiu, 2007 

Volumul cheltuielilor efectuate în judeţul Giurgiu, în anul 2005 pentru cercetare – 
dezvoltare a fost de 354 mii lei, iar cele efectuate în anul 2006 a fost de 458 mii lei, 
sumele fiind alocate în întregime cheltuielilor curente.  
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Volumul cheltuielilor din activitatea de cercetare-
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Sursa: INS Giurgiu, 2007 

Nivelul investiţiilor din cercetare dezvoltare este unul redus, fapt generat şi de 
numărul scăzut al unităţilor de cercetare existente pe teritoriul judeţului şi a lipsei 
unei tradiţii specifice în cercetare. Numărul cercetătorilor este la fel de redus, în 
2006 existând 31 de angajaţi în activitatea respectivă, judeţul Ialomiţa fiind singurul 
judeţ al regiunii cu un număr mai mic de cercetători (6).  

Un element important care trebuie evidenţiat şi luat în considerare în procesul de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung a judeţului este educarea managementul 
companiilor pentru creşterea investiţiilor inovative ale acestora. În acest sens, 
achiziţia de echipamente de calcul şi tehnologie modernă dar şi utilarea companiilor 
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cu software modern de management sunt elemente de natură să îmbunătăţească 
competitivitatea firmelor în raport cu alte firme româneşti şi internaţionale.  

3.4. Specializare sectorială a economiei judeţului Giurgiu 

Economia judeţului Giurgiu este comparabilă ca structură de activităţi cu cea a 
judeţelor din partea sudică a Regiunii Muntenia Sud. Ca şi în Ialomiţa sau 
Teleorman, principalele activităţi ca pondere în totalul economiei se referă la chimie 
si fibre sintetice şi artificiale (textile), industria alimentară şi băuturi dar şi la alte 
ramuri ale industriei prelucrătoare. Un procent de 12,4% se referă la colectarea şi 
managementul deşeurilor, această specializare fiind generată de nevoia de 
operatori pentru deservirea oraşului Bucureşti.  

Ponderea sectorială în economia judeţului a industriei, comerţului, 
construcţiilor şi alte servicii 

 
Sursa: Statistică Regională, 2007 

Sectoarele industriale productive suferă în prezent în Giurgiu de un deficit major de 
forţă de muncă calificată.  La nivel regional, cifrele judeţului Giurgiu raportează un 
deficit major de forţă de muncă calificată în meseriile cerute la nivel de judeţ. 
Problema se agravează din cauza lipsei de atractivitate a salariilor oferite de către 
angajatorii judeţului. În judeţul Giurgiu nu existau în 2005 şcoli autorizate CNFPA şi 
nu există nici statistici pentru numărul de programe de formare autorizate. 

Mare parte din angajatorii judeţului Giurgiu angajează în principal forţă de muncă 
necalificată8, pentru sectorul textile sau pentrru manipularea mărfurilor în port, Zona 
Liberă şi alte zone de servicii de logistică şi transport.  

Alături de Teleorman şi Ialomiţa, judeţul Giurgiu are una dintre cele mai slabe 
servicii educaţionale tehnice. Însă concurenţa pentru judeţiul Giurgiu nu se dă la 
nivelul judeţelor Teleorman şi Giurgiu ci la nivelul vecinătăţii cu Bucureştiul şi la 
intrarea în cursa pentru obţinerea unui procent cât mai ridicat din totalul de 
schimburi comerciale de mărfuri pe ruta fluvială.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Informaţii AJOFM Giurgiu 
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Şcoli autorizate pentru formarea adulţilor 

ŞCOLI AUTORIZATE CNFPA CA FURNIZORI DE 
FORMARE ADULŢI
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Sursa: PRAI 2007, ADR Muntenia Sud 

Aceste statistici nu au relevanţă în lipsa corelării cu balanţa forţei de muncă la nivel 
regional. Astfel, începând cu anul 2001 şi până în 2005, numărul de persoane 
ocupate a scăzut constant în judeţ, plasând judeţul pe ultimul loc în economia 
regională dar şi pe unele dintre locurile cele mai scăzute la nivel naţional în ceea ce 
priveşte ocuparea.  
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În general, datorită slabei competitivităţi a industriei şi preponderenţei agricole, 
resursa umană din judeţul Giurgiu este deficitară.  Grupa de judeţe, formată din 
Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, prezintă o ocupare în agricultură în scădere in ultimii ani, 
dar foarte ridicată ca nivel (toate depăşind pragul de 50 %). Analizând comparativ 
cu anul 2001, se constată o scădere a populaţiei ocupate din agricultură în toate 
judeţele din regiunea Sud Muntenia.  Tendinţa este asemănătoare şi în cazul 
judeţului Giurgiu, forţa de muncă rămânând preponderent ocupată în agricultură. 
Atractivitatea economică a judeţului pentru angajaţi este generată în primul rând de 
salariile oferite. Atractivitatea acestora nu este una extrem de ridicată: 
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Tabel 3.9. Câştigul salarial nominal net în judeţul Giurgiu 

Castigul salarial nominal net lunar 
GIURGIU SUD-MUNTENIA 

2006 2006 
TOTAL ECONOMIE 763 835 
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 579 589 
Pescuit şi piscicultură 394 484 
Industrie 793 900 

- Industrie extractivă  1185 1537 
- Industrie prelucratoare 533 808 
- Energie electrică şi termică, gaze 
şi apă 1277 1231 

Construcţii 573 700 
Comerţ 601 578 
Hoteluri şi restaurante 326 486 
Transport, depozitare şi comunicaţii 804 871 
Intermedieri financiare 1627 1785 
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 643 738 
Administraţie publică şi apărare 1085 1362 
Invăţământ 1002 1019 
Sănătate şi asistenţă socială 712 756 
Celelalte activităţi ale economiei 
naţionale 490 569 

Sursa: INS Giurgiu, 2007 

Putem constata că în activităţile legate de domeniul comerţ salariile sunt mai mari 
în Giurgiu decât în Regiunea Muntenia Sud. Putem facil observa însă că în toate 
sectoarele economice cifrele judeţene sunt inferioare cifrelor regionale. Comparaţia 
devine desuetă atunci când comparăm judeţul Giurgiu cu oraşul Bucureşti, diferenţa 
de salarii fiind una chiar mai importantă în acest caz. 
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 Plasarea pe axa Nord-Sud, Bucureşti-Giurgiu 
 Apartenenţa la coridorul de transport pan-european VII prin 
ieşirea la cursul inferior al Dunării 

 Apartenenţa la coridorul de transport pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar 

 Zona Liberă Giurgiu 
 Şantierul naval 
 Forţă de muncă disponibilă 
 Sit-uri industriale 
 Activităţi de comerţ şi mic productive 

 

PUNCTE TARI 

 Infrastructura judeţului 
 Deficit de populaţie activă 
 Calitatea învăţământului tehnic 
 Dezindustrializare 
 Slaba structurare a comunităţii de afaceri 
 Efectul de „mezzogiorno” generat de polarizarea investiţiilor 
în Bucureşti 

 Slaba promovare a potenţialelor de investiţii 
 Lipsa consultanţei specializate 
 Grad slab de inovare industrială 

 

PUNCTE SLABE

AMENINŢĂRI 

 

 Îmbătrânirea populaţiei 
 Polarizarea investiţiilor în Bucureşti 
 Competiţia regională 
 Migraţia tinerilor 
 Degradarea sistemului educaţional 
 Lipsa de suport instituţional 
 Gradul de absorbţie al fondurilor europene  

 

 

 Accesarea fondurilor structurale de către industria productivă 
 Formarea resurselor umane 
 Parteneriate comerciale cu Bulgaria sau alte state 
 Punerea în valoare a resurselor energetice judeţene 
 Eficientizarea activităţii portuare 
 Investiţii în procesarea alimentară de tip bio 
 Construcţia Aeroportului  
 Infrastructura de gaze 
 Parteneriat public privat şi privat educaţional 
 Apartenenţa la coridorul de transport pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar 

OPORTUNITĂŢI
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Concluzii 

1.  Judeţul Giurgiu este încă un judeţ predominant agricol, cu aproape 50% din 
populaţie angajată în acest sector. Lipsa de productivitate agricolă este generată de 
deficienţele infrastructurii, dimensiunile proprietăţii, etc. În acelaşi timp, companii 
procesatoare de produse agricole se localizează în judeţul Giurgiu datorită 
existenţei materiei prime şi a faptului că judeţul este un nod comercial important.  
Recomandare: Intensificarea promovării dezvoltării de ferme şi unităţi de procesare 
prin crearea infrastructurii necesare 

2.  Nu există încă investiţii majore la nivelul judeţului.  
Recomandare: Trebuie realizată o strategie de atragere a investiţiilor pentru a putea 
atrage ISD 

3.  Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de afaceri în 
organizaţii şi asociaţii formale, nu se poate vorbi despre o „comunitate de afaceri” în 
adevăratul sens al cuvântului. Dacă această situaţie nu este atât de importantă 
pentru companiile mari, în cazul IMM-urilor lipsa unei coordonări şi a 
reprezentativităţii poate fi considerată o deficienţă majoră, întrucât conduce la o 
disoluţie a puterii de negociere, care împiedică obţinerea de facilităţi. În prezent, nu 
există un cadru formal de dialog între administraţia judeţeană, a unităţilor 
administrative şi comunitatea de afaceri.  
 

 

 

 

 

 

 

4.  Investiţiile productive sunt destul de reduse, majoritatea IMM-urilor activând în 
domeniul comerţului, industriei uşoare, construcţiilor, transporturi.   
Recomandare 1: Atragerea de investiţii productive ale IMM-urilor 

Recomandare 2: Creşterea capacităţii întreprinderilor de a se dezvolta cu ajutorul 
instrumentelor financiare moderne 

5.  Infrastructura de afaceri este parţial dezvoltată.  
Recomandări: O mai bună promovare instituţională a infrastructurii de afaceri 
judeţene (Zona Liberă Giurgiu, Parcul Industrial) 

6.  Lipseşte educaţia antreprenorială la nivel judeţean 
 
7.  Calitatea învăţământului tehnic judeţean este foarte slabă,  în judeţ nu există o 
corelare clară a nevoilor pieţei muncii cu curricula educaţională. 
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Cap. 4 Agricultura judeţului Giurgiu  
 

 
Sursa: Publicaţia Agricultura giurgiuveană, nr. 26 din 2008, Oficiul Judeţean 

de Consultanţă Agricolă Giurgiu 

„... şi ce să facem altceva? Decât să lăsăm (să abandonăm) pământul la câmp că 
(pentru că) nu putem să-l lucrăm, mai bine îl dăm în arendă şi luăm şi noi cât ne dă 
(dau), cât vor ei să dea..” 
                                                       locuitor din comuna Adunaţii-Copăceni 

 

 

 

 

Justificare 

Acestea sunt cele două feţe ale agriculturii în judeţul Giurgiu: ceea ce reprezenta 
aceasta în trecut, un sector prosper cu o producţie importantă la nivel naţional, iar a 
două faţă, percepţia asupra agriculturii în prezent în zonele rurale. 

Spre deosebire de tendinţa naţională, de scădere a ponderii agriculturii în PIB 
(datorată în mare parte şi dezvoltării celorlalte ramuri ale economiei naţionale, în 
primul rând a serviciilor, a industriei şi a construcţiilor), în anul 2006, s-a înregistrat 
o creştere a producţiei ponderii agriculturii la nivelul judeţului Giurgiu. 

Această evoluţie este cauzată de faptul că ponderea serviciilor, deşi a înregistrat o 
creştere în ultimii ani, nu este cu mult mai ridicată decât valoarea serviciilor, 38,6%, 
iar industria are încă o pondere redusă, de 13,2%9. Contrar percepţiei generale, 
datele oficiale arată că în judeţul Giurgiu agricultura încă produce dar este, la bază, 
o agricultură de subzistenţă. 

De ce Giurgiu nu mai reprezintă ceea ce însemna în trecut, unul dintre cele mai 
productive judeţe agricole ale României ? Realitatea din teritoriu arată suficiente 
motive fie că ne gândim la problema generală a agriculturii române de fărâmiţare 
excesivă a terenului arabil şi de practicare a unei agriculturi de subzistenţă sau la 
starea precară a sistemului de irigaţii la nivelul judeţului Giurgiu. 

 

 

 

 

                                                            
9 Sursa de date: Prefectura Giurgiu, date din 2007 
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Privire generală  

Judeţul Giurgiu, asemănător cu judeţele din Partea de Sud a Regiunii Sud-
Muntenia (Teleorman, Călăraşi şi Ialomiţa) este localizat în Câmpia Română şi este 
mai puţin dezvoltat, agricultura fiind sectorul dominant în economia judeţului. Slaba 
dezvoltare din această zonă se datorează în principal faptului că întreaga zonă a 
suferit în timp consecinţele unei dezvoltări industriale artificială. Prin urmare, 
începând cu anul 1990, aceasta a fost afectată de procesul de tranziţie la economia 
de piaţă, prin închiderea sau restrângerea activităţii întreprinderilor de stat. Din 
punct de vedere teritorial-administrativ, numărul localităţilor rurale domină 
împărţirea judeţului, existând 51 comune şi doar 2 oraşe alături de municipiul 
Giurgiu. În 2006, 69% populaţia judeţului Giurgiu trăia în localităţile rurale având 
drept principal mijloc de existenţă agricultura şi doar 31% din populaţie locuia în 
oraşe. Dintre toate judeţele regiunii judeţul Giurgiu are cel mai ridicat număr de 
locuitori în zona rurală, la egalitate doar cu judeţul Dâmboviţa. 

La nivelul anului 2004, valoarea adăugată brută (VAB) a agriculturii (indicator 
calculat împreună cu secţiunea de silvicultură şi vânătoare) la produsul intern brut 
(PIB) pentru judeţul Giurgiu înregistra o creştere aproape dublă faţă de ultimii 3 ani, 
fiind categoria de resurse cu cea mai mare VAB la produsul intern brut în aceşti ani 
2001-2004. Calculat împreună cu pescuit şi piscicultură, aceste valori indică o 
contribuţie de cca. 36% a agriculturii la PIB judeţean.  

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Valoarea adăugată brută pe categorii de resurse 
- milioane Lei (RON) – preţuri curente 

RAMURI DE 
ACTIVITATE 

ANUL 
2001 2002 2003 2004 

TOTAL 851,05 1011,84 1245,26 1766,57 
Agricultură, 
vânătoare, silvicultură 346,65 313, 76 356,55 640,44 

Pescuit şi piscicultură 0,14 0,19 0,39 0,24 
Industria extractivă 22,02  36, 34  46,26  55,22 
Industria 
prelucrătoare  80,04 118,58 120,75 160,52 

Construcţii (A06) 45 75 50 35 85 70 113 73 
Comerţ cu ridicata şi 
cu amănuntul, 
repararea 
autovehiculelor, 
motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi 
de uz gospodăresc 

63,35 62,38 78,25 96,90 

Transporturi 
depozitare şi 
comunicaţii 

59,20 76,56 96, 49 124,183 

Tranzacţii imobiliare, 
închirieri şi activităţi, 
servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

107,60 187,87 169,50 255,88 

Pescuit şi piscicultură  0,14  0,19  0,39  0,24 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Anuarul statistic al judeţului Giurgiu 
2007 
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Raportarea acestei valori la procentul deţinut de contribuţia agriculturii (împreună cu 
silvicultura şi piscicultura) la PIB naţional de cca. 14% în acelaşi an de referinţă 
indică un caracter însemnat agricol al judeţului Giurgiu (din datele provizorii 
existente pentru anul 2007 valoarea contribuţiei acestor indicatori la PIB naţional a 
scăzut la 9,7% şi contribuţia acestui indicator în PIB-ul celorlalte ţări membre UE se 
situează doar la 1,7%). 

 Deşi a existat această dublare a contribuţiei agriculturii la PIB judeţean, alte date 
disponibile demonstrează practicarea la nivelul judeţului Giurgiu a unei agriculturi 
de semi-subzistenţă şi de subzistenţă, astfel încât în anul 2007 un procent de 
52,3% din suprafaţa arabilă a judeţului se regăsea în gospodăriile individuale ale 
populaţiei. 

4.1. Resurse agricole 

Judeţul Giurgiu a dispus dintotdeauna de premisele favorabile pentru realizarea 
unei agriculturii productive. Conform unei clasificări a Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă (ACCA) judeţul Giurgiu se încadrează în Zona 1, considerată 
zonă favorabilă pentru cultivarea de cereale şi de plante tehnice, culturi care sunt 
într-adevăr cele mai răspândite în judeţul Giurgiu. 

Cu toate acestea, schimbările climatice actuale impun schimbări în tipul produselor 
cultivate. Produsele tradiţionale nu fac faţă secetei. Agricultura din judeţul Giurgiu 
trebuie să îşi adapteze tehnicile noilor schimbări. Un exemplu recent îl constituie 
seceta din vara anului curent, care a afectat 8 judeţe printre care şi judeţul Giurgiu.  

În ceea ce priveşte suprafaţa agricolă utilizată şi suprafaţa agricolă utilizabilă 
existente în judeţul Giurgiu, datele din 2008 sunt: 

 

 

Tabel 4.2. Suprafaţa agricolă utilizată 

SPECIFICARE TOTAL SECTOR 
PRIVAT 

SECTOR 
STAT 

Suprafaţa arabilă 259582 255783 3799 
din care utilizată 240747 238718 2029 
Păşuni naturale 12775 12720 55 
Fâneţe 82 82 - 
Vii 4157 3854 303 
din care pe rod 3948 3843 105 
Livezi 584 583 1 
din care pe rod 428 427 1 
Arbuşti fructiferi 2 2 - 
Suprafaţa agricolă 277182 273024 4158 

Sursa : Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Durabilă Giurgiu, 2008 

Din suprafaţa cultivată în 2006 (238 262 ha, în scădere faţă de anul precedent) cca. 
99% din suprafaţă era în proprietate integral privată, cu principalele culturi având 
următoarele valori din suprafaţa totală cultivată: cereale (în această ordine: grâu şi 
secară, porumb, floarea-soarelui, orz şi orzică, ovăz,) 66%, leguminoase pentru 
boabe (mazăre, fasole) 0,22%, plante uleioase floarea-soarelui, rapiţă, soia) 22%, 
cartofi 0,49%, alte legume  2,77%.  

Dintre plantele energetice, producţia de rapiţă este bine reprezentată, cu observaţia 
că, seceta severă din acest a afectat şi această cultură. 

Se înregistrează o evoluţie şi pe segmentul agriculturii ecologice, mai ales că 
autorităţile care pot juca un rol important în educare fermierilor pentru noi metode 
de realizare a agriculturii (dintre acestea, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă 
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Giurgiu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, etc.) realizează 
numeroase campanii de informare a populaţiei ocupate în agricultură. 

Apicultura este de asemenea una dintre ramurile dezvoltate în judeţul Giurgiu, 
beneficiind de numeroase resurse.  

In prezent atât autorităţile publice cât şi locuitori au percepţia „formată” potrivit 
căreia judeţul Giurgiu nu mai are o producţie agricolă însemnată. Cu toate acestea, 
o cercetare a evoluţiei producţiei agriculturii între anii 1993-2006 indică o evoluţie 
fluctuantă de la o creştere a producţiei agricole cu 22,6% în anul 1993 faţă de 
perioada precedentă la o scădere bruscă, cu 26,2% în anul 2000 faţă de anul 
precedent. In anii recenţi, tendinţa fluctuantă se menţine, în anul 2004 faţă de anul 
precedent fiind înregistrată o creştere cu 53,2% pentru ca apoi să producţia să intre 
în scădere, cu 21,3%, respectiv cu 5,2% în anii 2005 şi 2006.10  

 

                                                            
10 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Evoluţia principalilor indicatori 1993-2006 

Anul 2004 a fost un an productiv pentru toate judeţele din regiunea Sud-Muntenia 
dar şi la nivel naţional. După acest an însă, în 2005 şi 2006, producţia agricolă de 
bunuri şi servicii agricole din judeţul Giurgiu a înregistrat cel mai scăzut nivel faţă de 
toate celelalte judeţe din regiune. De asemenea, la nivel naţional în anul 2006 
judeţul Giurgiu s-a clasat pe locul 4 între judeţele cu cea mai mică producţie din 
România, după Sălaj, Tulcea şi Hunedoara. 

Tabel 4.3. Regiunea Sud-Muntenia – producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole   
 - milioane de lei preţuri curente – 

 

Judeţ 
An 

2004 2005 2006 
Argeş 14826293  1305259 1491402 
Călăraşi 16884651  1075564 1069440 
Dâmboviţa 15263623  1504606 1652172 
Giurgiu 11697613 897676 868834 
Ialomiţa 14024435 1003593 1042704 
Prahova 11896317  1010938  1062600 
Teleorman 17167714  1191834  1298258 
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Călăraşi, Producţia Agricolă de bunuri şi servicii 

agricole – Regiunea Sud-Muntenia 

Din producţia agricolă la nivelul judeţului Giurgiu în 2006 producţia vegetală a 
reprezentat 55%, producţia animală a reprezentat 44% şi serviciile agricole au fost 
doar cca. 1%, date care nu se diferenţiază mult de media naţională, unde producţia 
vegetală a fost de 60%, producţia animală de 39% şi serviciile agricole asemănător 
cu valoarea înregistrată în judeţul Giurgiu, de cca. 1%. 

In judeţul Giurgiu producţia vegetală la cultura cu ponderea cea mai mare, 
cerealele, urmează tendinţa regională de scădere începând din anul 2004, 
clasându-se totuşi înaintea judeţelor Argeş, Dâmboviţa şi Prahova din regiune în 
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statisticile din anul 2006. Următoarele culturi, în ordinea contribuţiei la producţia 
totală sunt: cultura de floarea-soarelui, care a înregistrat o revenire cu 43% în anul 
2006, după scăderea din anul 2005. O creştere de 132% înregistra producţia de 
struguri în 2006, comparativ cu anul 2005. 

Din datele de mai sus se observă o cotă ridicată a producţiei animale din totalul 
producţiei totale la nivelul judeţului Giurgiu, deşi în acest an 2006 producţia agricolă 
animală a înregistrat o scădere de 18% faţă de anul anterior. Giurgiu este 
recunoscut pentru bogatele resurse de lapte, constituind în urmă cu aprox. 10 ani 
un centru de producţie de lapte pentru judeţele din jur. In prezent tendinţa de 
scădere a nivelului producţiei de lapte s-a accentuat, una dintre cauze fiind faptul că 
micii fermieri, marea pondere a celor care deţin materia primă laptele, îşi vând 
animalele producătoare de lapte, ajunse la pragul de neproductivitate, fără a mai 
avea resurse de a cumpăra altele înlocuitoare. 

Principala problemă, atât pentru producţia vegetală cât şi pentru producţia animală 
rămâne lipsa unei reţele articulate şi funcţionale de colectare a produselor agricole. 
Din această cauză, populaţia din aşezările rurale găseşte singura soluţie în 
comercializarea produselor la preţuri derizorii către cumpărători neautorizaţi de 
genul „samsarilor”. 

Aici intervine problema lipsei unui preţ de referinţă, instrument de politică publică 
naţională, ce i-ar proteja pe fermierii care nu au spaţiu pentru depozitarea 
cerealelor şi vând la preţul scăzut pe care îl impun cumpărătorii. La nivelul 
societăţilor mari, cu exploataţii agricole de mari suprafeţe, s-a început amenajarea 
de depozite pentru evitarea acestor constrângeri. Pentru majoritatea producătorilor 
de lapte problema rămâne actuală.  

In ceea ce priveşte resursele forestiere, la sfârşitul anului 2007, în judeţul Giurgiu, 
suprafaţa fondului forestier era de 38106 ha, reprezentând 5,8% din fondul forestier 
al regiunii Sud – Muntenia şi 0,6% din fondul forestier naţional. Pe viitor, Direcţia 

Silvică Giurgiu are în vedere un proiect de împădurire şi un alt proiect de creare a 
unor perdele de protecţie a căilor de comunicaţii. 

4.2. Provocări actuale 

Cauzele performanţelor slabe ale agriculturii în judeţul Giurgiu sunt numeroase: 
slaba mecanizare, diminuarea calităţii solurilor datorită alocării unui număr reduse 
de îngrăşăminte chimice, schimbările climatice, lipsa forţei de muncă specializate în 
agricultură şi totodată îmbătrânirea forţei de muncă actuale, fărâmiţarea excesivă a 
terenurilor, sistemul de irigaţii nefuncţional.  

 Unul dintre elementele care îngreunează producţia agricolă la nivelul 
judeţului Giurgiu este slaba mecanizare a agriculturii. La sfârşitul anului 
2006 numărul tractoarelor era în scădere, în valoare de 4303 bucăţi faţă 
de 4260 în anul precedent, la distanţă considerabilă de judeţul Teleorman, 
judeţ din regiune considerat tot agricol, care avea în 2006 un număr de 
7561 bucăţi tractoare. Totodată, parcul de tractoare din judeţul Giurgiu 
reprezenta 13,5% din acest indicator la nivelul regiunii Sud – Muntenia şi 
2,5% din valoarea la nivel naţional. 
 

Deşi se observă o creştere a numărului utilajelor agricole în perioada 2000-2006 la 
nivel judeţean (3684 bucăţi în 2000 şi 4303 bucăţi în 2006) situaţia reală nu este 
încurajatoare. Astfel, datele existente indică doar pentru tractoare agricole o 
suprafaţă de 60 ha arabilă/bucată tractor, ceea ce reprezintă o suprafaţă uriaşă de 
lucrat dacă comparăm cu suprafaţa de 5-7 ha de teren lucrat cu un tractor în alte 
ţări din Uniunea Europeană ( de ex. Germania, Franţa). Mai mult, utilajele existente, 
toate aflate în proprietate privată, sunt majoritatea în stare neconformă de 
funcţionare. 

 Faptul că micii fermieri nu alocă suficiente resurse financiare întreţinerii 
terenurilor cultivate a dus în timp la o reducere a calităţii trenului agricol şi 
la apariţia unor tipuri de boli specifice producţiei vegetale. Doar în anul 



 

 56  

2006 s-a înregistrat o creştere cu 22% a cantităţii de îngrăşăminte chimice 
folosite pentru terenurile agricole din judeţul Giurgiu, în rest aceste 
investiţii menţinându-se la acelaşi nivel în perioada 2000-2005. 
 

Costurile pentru toate lucrările pe care în mod normal trebuie să le primească 
terenul agricol (arare, semănare, etc.) sunt foarte ridicate comparativ cu veniturile 
populaţiei ocupate în populaţiei (în special populaţie îmbătrânită, care beneficiază 
doar de pensie) ceea ce duce la imposibilitatea alocării îngrijirilor necesare pentru o 
producţie agricolă calitativă. Mergând mai departe, aceste producţii neconforme ale 
unui segment din micii fermieri riscă să strice întreaga cantitate de produse 
agricole. 

 Schimbările climatice, în special seceta, impun orientarea producţiei 
agricole tradiţionale de cereale din judeţul Giurgiu spre alte tipuri de 
recolte, adaptate pentru astfel de condiţii de climă. 
 

 Unul dintre impedimentele actuale pentru funcţionarea agriculturii din 
judeţul Giurgiu este situaţia forţei de muncă active în agricultură. Două 
aspecte sunt importante aici: îmbătrânirea populaţiei încă active în 
agricultură şi lipsă formării profesionale a forţei de muncă în domeniile 
actuale: piscicultură, cultivare legume şi fructe. 
 

La nivelul anului 2006 populaţia ocupată în agricultură în judeţul Giurgiu reprezintă 
10,7% din media la nivel regional şi cca. 1,9% din media naţională. Analizând 
evoluţia forţei de muncă ocupate în agricultură în perioada 2001-2006 se poate 
observa tendinţa descendentă continuă a populaţiei ocupate civile în agricultură, 
fenomen accentuat în prezent. Deşi se înregistrează această scădere, la nivelul 
judeţului Giurgiu, agricultura reprezintă încă domeniul de activitate în care era 
înregistrată cea mai mare pondere a populaţiei ocupate, în procent de 55,16%.  

 

Tabel 4.4. Structura populaţii ocupate civile 

STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE CIVILE, PE ACTIVITĂŢI ALE 
ECONOMIEI NAŢIONALE 
(seria de ani 2001 - 2006) 

mii persoane 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL 100.0 100.0 90.1 87.2 88.2 86.1 
AGRICULTURA 65.9 56.6 54.4 50.2* 50.7* 47.5* 

*) inclusiv silvicultura, exploatarea forestiera, economia vânatului 
Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Giurgiu, 2008 

Deşi numărul populaţiei rezidente din mediul rural este în continuă scădere, de la 
71.0% în anul 1990 până la 68.8% în anul 2006, o cercetare a datelor oficiale 
demonstrează faptul că evoluţia nu este drastică şi că în continuare populaţia 
majoritară a judeţului trăieşte şi este ocupată în spaţiul rural.  

Realitatea din teritoriu indică o îmbătrânire accentuată a populaţiei, fapt datorat 
migraţiei populaţiei tinere giurgiuvene şi lipsei interesului acesteia de a practica 
agricultura. 

In prezent, un suflu tânăr întâmpină agricultura giurgiuveană, reprezentat de 
investiţiile în agricultură a unor tineri investitori (vârsta medie de 35-40 de ani) veniţi 
din Bucureşti: „… zilele trecute am primit un tânăr investitor din Bucureşti, de 35 de 
ani, care a cumpărat 500 de ha de teren agricol…”11 

Pentru formarea profesională a forţei de muncă ocupate în agricultură se 
înregistrează un progres în judeţul Giurgiu, autorităţile publice în domeniu mijlocind 
diverse cursuri de pregătire, de ex. pentru apicultură, cultura legumelor, etc. 
                                                            
11 Sursa: Oficiul Judeţean de Consultanţă în Agricultură, septembrie 2008 
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 Sistemul de irigaţii nefuncţional. La nivelul judeţului Giurgiu există o staţie 
de pompare în sudul judeţului, pe Dunăre. Staţia prezintă două probleme 
majore: pe de o parte consumă multă energie iar autorităţile nu reuşesc să 
acopere acest consum; pe de altă parte din reţeaua întinsă la nivelul 
întregului judeţ filtrele şi alte componente (tot ceea ce constituie 
infrastructura slabă, exceptând infrastructura tare) trebuie înlocuite. 

 
În această situaţie, unul dintre cazurile în care exploataţiile sunt irigate este cazul 
marilor societăţi agricole care şi-au achiziţionat sisteme private de irigare (în 
Prundu, Băneasa). Aceste cazuri sunt izolate de ex. asociaţiile care îşi pot susţine 
costurile de irigare deoarece culturile de seminţe sunt profitabile, seminţele 
găsindu-se la un preţ mult mai ridicat decât produsele agricole pe piaţă. 

O altă categorie de producători care au acces la sistemul de irigaţii sunt societăţile 
agricole care au contracte cu Agenţia Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” pentru 
furnizarea de sisteme irigare. Acestea reprezintă societăţi suficient de profitabile 
pentru a putea să îşi întreţină din fonduri proprii reparaţiile pentru segmentului din 
sistemului de irigaţii pe care îl utilizează. 

Altfel, în judeţul Giurgiu în anul 2007 s-au primit subvenţii pentru activitatea de 
irigaţii, pentru suprafaţa de 6416 ha (1416 ha  la o organizaţie a utilizatorilor de apă 
pentru irigat şi 5000 ha pentru două societăţi comerciale). 

 Majoritatea populaţiei active în agricultură practică o agricultură de semi-
subzistenţă şi de subzistenţă. Datele despre organizarea teritoriului 
prezintă o evoluţie din anul 2003-2007, o creştere continuă a numărului 
exploataţiilor agricole de tip familial şi procentul de peste 50% a suprafeţei 
agricole aflate în posesia gospodăriilor individuale.  

Tendinţa actuală este de fărâmiţare excesivă a parcelelor întregii suprafeţe agricole 
din judeţul Giurgiu, ceea ce împiedică realizarea unor exploataţii agricole eficiente. 

 

Tabel 4.5. Organizare suprafaţă agricolă: evoluţie 2003 – 2007 

SPECIFICARE U/M 2003 2004 2005 2006 2007 
Suprafaţa 
agricolă d.c : HA 277135 277135 278519 277965 277735 

Exploataţii 
agricole cu 
personalitate 
juridică 

NR. 
HA 

210 
113192 

213 
105407 

218 
105684 

222 
105712 

227 
105745 

Exploataţii 
agricole 
de tip familial 

NR. 
HA 

176 
4307 

231 
5642 

287 
7789 

315 
9578 

434 
18612 

Gospodării 
individuale 

HA 
% 

141166 
54.6 

149527 
57.4 

148055 
56.6 

145792 
55.8 

136376 
52.3 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Giurgiu, 2008 

Aproximativ jumătate din agricultura judeţului Giurgiu se realizează prin asociaţii, 
cooperative, grupuri de producători iar 52,3%% e reprezentată prin exploataţii 
cuprinse între 0,1 – 5 ha de teren agricol ( în acest caz, ponderea cea mai mare o 
deţin exploataţiile agricole cuprinse între 2-5 ha, în valoare de 25%). Suprafaţa 
agricolă ce revine în medie pe o exploataţie agricolă individuală este de 2-2,5 ha12, 
valoarea comparabilă cu media naţională, de 2,2 ha pe exploataţie agricolă 
individuală. 

In 2007 la APIA erau înregistraţi 23.500 de fermieri, dintre care doar 320 aveau 
terenuri agricole cu suprafaţa de peste 50 ha, adică un procent foarte redus, de 
1,36%. 

In prezent, marea majoritate a micilor fermieri, populaţie îmbătrânită, pensionară, 
nu au resurse suficiente pentru a lucra pământul şi aleg fie să-l dea în arendă 
                                                            
12 Sursa: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Giurgiu, 2008 
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pentru suma de 50 euro/ha, fie chiar să îl vândă, pe un preţ foarte scăzut primind o 
sumă fixă de 100 euro/ha, renta viageră, pe o perioadă determinată de timp. 

4.3. Investiţii private pentru dezvoltarea sectorului agricol 

Datele existente indică realizarea a unui procent de aproximativ 50% a agriculturii 
în judeţul Giurgiu în sistem privat extins, prin instrumente de genul asociaţiilor şi 
grupurilor de producători, unităţi de procesare, cooperative agricole. 

Gruparea micilor fermieri în grupuri de producători, cooperative, asociaţii ar putea 
constitui una dintre soluţiile imediate cele mai viabile pentru a dezvolta cealaltă 
jumătate a producţiei agricole, realizată în sistem de agricultură de subzistenţă. 
Locuitorii sunt însă reticenţi la această idee, deşi se duc numeroase campanii de 
informare asupra posibilităţilor, condiţiilor, etc. de asociere prin numeroase instituţii  
(OJCA, APIA, etc.). 

In anul 2007 în judeţul Giurgiu erau înregistrate cinci asociaţii: Asociaţia Pescarilor 
Profesionişti ABRAMIS 2003, Asociaţia Utilizatorilor de apă pentru irigat, Asociaţia 
Crescătorilor de Albine (ACA), Asociaţia Crescătorilor de Taurine Giurgiu (ACT), 
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Giurgiu (AJVPS) şi Asociaţia 
Utilizatorilor de Păşuni şi Pajişti “GIURGIUVEANA”; organizaţii erau în număr de 
două Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigat (OUAI) Km. 23, Organizaţia 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigat (OUAI) Uzunu,  o singură cooperativă, Cooperativa 
agricolă EUROAGRIS13 şi 7 grupuri de producători, despre care se ştie că 
funcţionează efectiv decât două dintre ele14.  

In anul 2007, raportat la anul 2006, se înregistrează o creştere a numărului de 
ferme productive de la 17 la 22 de ferme.  

                                                            
13 Sursa de date: Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Durabilă Giurgiu, 2008 
14 Sursa de date : Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Giurgiu, 2008 

4.4. Sistemul public pentru sprijinirea agriculturii 

La nivelul judeţului Giurgiu agenţiile de intervenţie pentru reglementarea agriculturii 
duc o  activitate intensă de informare şi de conştientizare a populaţiei active în 
agricultură asupra metodelor eficiente de practicare a agriculturii, asupra unor noi 
tipuri de culturi ce trebuie cultivate, paşi de urmat, posibilităţi actuale de finanţare, 
etc.  

Instituţiile responsabile (OJCA, APIA) nu reuşesc să acopere numărul de informaţii 
care li se cer, deşi există puncte de informare în mai multe comune din judeţ. 
Materialele informative, întâlnirile cu micii fermieri sunt menite a informa populaţia 
asupra metodelor de eficientizare a practicării agriculturii. 

Înfiinţarea grupurilor de producători din judeţ, asociaţiile şi cooperativele şi 
cooperativa mare de la Mârşăi pentru cereale s-au realizat majoritar prin 
consultanţă publică15. Cu toate acestea, micii fermieri sunt încă suspicioşi la ideea 
de asociere ( mai ales când aud termenul de „cooperativ”). 

In ceea ce priveşte valorificarea posibilităţilor de finanţare anterioare şi actuale, au 
existat şi există în continuare numeroase căi de informare (presa scrisă, întâlniri 
publice, etc.) 

Din datele existente, la nivelul judeţului Giurgiu, din numărul foarte ridicat de 
proiecte depuse pentru programul SAPARD s-au câştigat 40 de proiecte16. 
Proiectele au fost pregătite atât prin consultanţa oferită de OJCA dar şi prin apel la 
consultanţă externă. 

                                                            
15 Consultanţă oferită de OJCA Giurgiu 
16 Sursa: OJCA Giurgiu 
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Una dintre problemele majore care a existat în pregătirea proiectelor a fost faptul că 
majoritatea populaţiei active în agricultură este îmbătrânită, insuficient pregătită a 
pregăti proiecte de finanţare. 

După experienţa SAPARD, pentru programul PNDR s-au depus mult mai multe 
proiecte. Din primele sesiuni de depunere s-au câştigat 10 proiecte (în cazul 
fondurilor pentru modernizarea fermelor prin PNDR fondurile au fost deja alocate).  

In ceea ce priveşte acordarea de subvenţii în judeţul Giurgiu, instituţiile 
responsabile asigură modalitatea de accesare a sprijinului sub forma plăţilor 
directe, informarea realizându-se printr-un ghid al fermierilor Informaţii generale 
pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă, pus la dispoziţia agricultorilor, în 
mod gratuit, de către APIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Giurgiu nu se diferenţiază de alte judeţe agricole ale ţării în ceea ce priveşte 
tipul de subvenţii acordate, subvenţia cea mai accesată fiind aceea privind sprijinul 
pe suprafaţa de teren, pentru care există câteva reguli stricte de urmat (fermierul 
trebuie să deţină minimum 1 ha de teren agricol, să-l cultive, să-l păstreze în bune 
condiţii de mediu, etc.). Alte subvenţii au fost acordate pentru creditul agricol pentru 
producţie pentru 19 societăţi agricole şi unei asociaţii familiale. De asemenea, s-au 
acordat credite  agricole şi în sectorul zootehnic pentru producerea de carne de 
pasăre la un număr de 3 societăţi. In anul 2007 au beneficiat de subvenţie pentru 
motorina folosita la lucrările agricole un număr de 297 de societăţi dintre care 100 
sunt societăţi comerciale, 15 sunt asociaţii familiale iar 182 sunt persoane fizice.  
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Concluzii 

Din analiza situaţiei curente a sectorului agricol la nivelul judeţului Giurgiu se 
desprind următoarele puncte de plecare pentru viitoarea Strategie de dezvoltare a 
judeţului Giurgiu pentru perioada 2008-2013: 

1. Judeţul Giurgiu a pierdut din statutul de unul dintre cele mai 
prospere judeţe agricole ale României astfel se impune găsirea 
de soluţii de revigorare a principalului domeniu economic al 
judeţului Giurgiu. 

2. Intru-cât în continuare mai mult de jumătate din populaţie este 
activă în agricultura de subzistenţă se impun măsuri pentru 
eficientizarea agriculturii. 

3. Dintre soluţiile imediate pentru revigorarea agriculturii: gruparea 
micilor fermieri în asociaţii şi grupuri de producători şi găsirea de 
soluţii /alternative pentru sistemul de irigaţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  „Conservatorismul” agricultorilor şi insuficienţa formării 
educaţionale cu specific agricol îi împiedică pe fermieri să 
accepte noi metode de practicare a agriculturii sau, în cazuri 
extreme, refuzul vânzării terenului chiar şi când nu-l mai poate 
lucra. Drept urmare, se impune realizarea susţinută de campanii 
de informare şi educare a micului fermier în concordanţă cu noile 
realităţii din sistemul agricol. 

5. Consiliul Judeţean Giurgiu poate deveni un nod de coordonare a 
reformei sectorului agricol la nivel judeţean prin articularea tuturor 
factorilor de decizie din judeţ. 
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Cap. 5 Transport şi infrastructură tehnică 

 La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, majoritatea căilor de acces rutier sunt pe axul 
Nord-Sud (în afară de Autostrada Soarelui) fapt care constituie un punct 
geostrategic relevant pentru judeţul Giurgiu. 

Pe teritoriul judeţului Giurgiu se intersectează axe de transport şi drumuri naţionale 
care pot susţine componenta transport pentru a constitui un element-cheie în 
dezvoltarea Judeţul Giurgiu în viitor. Din punct de vedere strategic, judeţul Giurgiu 
este un important punct nodal de infrastructură la nivel european şi poate deveni 
principal punct de conexiune regională pe următoarele axe: 

• cursul inferior al Dunării 

• nord – sud, Bucureşti – Giurgiu – Russe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucurându-se de intersecţia axei de transport N-S şi de apartenenţa la coridorul 
pan-european VII prin segmentul Dunăre şi la coridorul pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar (segment în traseul „… Chişinău-Bucureşti-Dimitrovgrad-
Alexandroupolis”) judeţul Giurgiu are suficiente premise pentru a deveni un judeţ 
de tranzit pentru un circuit intens de marfă şi persoane. 

În continuare vom analiza toate tipurile de transport la nivel judeţean în ordinea 
valorii adăugate pe care o pot aduce la dezvoltarea viitoare a judeţului Giurgiu. 
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                                                                          Sursa de date: GEA Strategy & Consulting, Principale drumuri publice în judeţul Giurgiu 
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5.1. Transportul rutier  

Privire generală 

In prezent, sistemul rutier din judeţul Giurgiu este insuficient reabilitat ceea ce poate 
duce la pierderea avantajelor oferite de poziţia geografică şi de accesul la punctele 
strategice de transport de pe suprafaţa judeţului, dacă nu se acţionează asupra lărgirii 
gradului de accesabilitate fie în diverse zone rurale cu activitate semnificativă în 
agricultură (de ex. comunele din zona de Est) sau în zone de agrement ale judeţului, 
cum ar fi arealul lacului Comana, rezervaţie protejată a statului român.  

Lungimea totală a drumurilor publice la nivelul judeţului Giurgiu în anul 2006 era de 
1136 Km, cu o densitate de 32,20%/Km², în creştere cu 0,4% faţă de anul precedent, 
singura creştere înregistrată în ultimii 5 ani. Gradul de modernizare a infrastructurii la 
nivel de judeţ este foarte scăzut, de 33,36%. 

 

 

 

 

 

 

                          Tabel 5.1.   Drumuri publice în judeţul Giurgiu, 2006                    
                                                km 

Drumurile publice, la 31 decembrie 2006 2006 
Drumuri publice - total 1136 

din care:  
Modernizate 382 
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 300 

Din total drumuri publice:  
Drumuri naţionale* 307 

din care:  
Modernizate 287 

Drumuri judeţene şi comunale 829 
din care:  

Modernizate 95 
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 299 

Densitatea drumurilor publice pe 100kmp teritoriu 32,2 
*) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene 

 

Reabilitarea infrastructurii rutiere va genera pe termen lung un impact economic 
şi social pozitiv prin atragerea de investitori şi crearea de noi locuri de muncă 
care vor duce la creşterea veniturilor locuitorilor judeţului Giurgiu şi implicit la 
îmbunătăţirea nivelului de trai. 
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Un element pozitiv este constituit de gradul de modernizare a drumurilor naţionale care 
traversează judeţul Giurgiu, de aproximativ 93%. Pe de altă parte în acest domeniu 
poate fi constatată starea tehnică necorespunzătoare a DN 5A.  

Drumul expres reprezintă o adevărată „coloana vertebrală”17 a infrastructurii rutiere în 
judeţ, acesta segmentând teritoriul pe axa Nord-Sud. Finalizarea drumului expres, 
prevăzută pentru anul 2008 a cunoscut o anumită întârzieri  din cauza problematicii 
generată de exproprieri, dar se preconizează continuarea lucrărilor. 

În anul 2007 drumurile judeţene aveau lungimea de 526,439 km, dintre care: 

Tabel 5.2. Situaţia drumurilor judeţene 

Situaţia actuală Lungime Km Procentaj 

în stare foarte bună 128,141 km 24.34% 

în stare bună 68,805 km 13.07% 

în stare medie 60,994 km 11.59% 

în stare rea 165,427 km 31.42% 

în stare foarte rea 103,072 km 19.58% 
Sursa de date: Consiliul Judeţean Giurgiu, 2008 

                                                            
17 Sursa de date: Focus-grup Infrastructură şi infrastructură de mediu, marţi 2 septembrie 
2008, Consiliul Judeţean Giurgiu 

Pentru a îndeplini această componentă de infrastructură pentru dezvoltarea 
judeţului, priorităţile autorităţilor judeţene acţionează complementar pentru 
evitarea degradării accentuată a stării tehnice a drumurilor şi realizarea de lucrări 
de reabilitare. 

Imaginea de ansamblu a infrastructurii rutiere judeţene indică un efort de 
modernizare şi un nivel mai ridicat de investiţii în partea de Nord a judeţului, pe 
măsură ce se coboară înspre Sud starea drumurilor devenind tot mai precară. 
Este important faptul că ponderea drumurilor judeţene de pământ în totalul reţelei 
de drumuri judeţene era scăzută, de 5,07 %. 

În ceea ce priveşte gradul de modernizare al infrastructurii judeţene la nivelul 
regiunii Sud-Muntenia, judeţul Giurgiu se plasează pe locul al treilea după judeţul 
Teleorman şi Călăraşi. Densitatea drumurilor publice la nivel de judeţ se situează 
puţin sub media naţională (32,2Km la nivel judeţean raportat la 33,5Km la nivel 
naţional) şi pe locul 4 în regiune, înaintea judeţelor Călăraşi, Ialomiţa şi 
Teleorman. 

Starea generală a drumurilor judeţene este precară, din datele oficiale rezultând 
necesitatea reabilitării a minimum 330 Km, adică în proporţie de 63%. In ceea ce 
priveşte lucrările de reabilitare recente asupra drumurilor judeţene, cifrele indică 
un nivel foarte scăzut. În ultimii 3 ani au fost în derulare 17 proiecte de reabilitare 
de drumuri judeţene având ca sursă de finanţare principală creditele bancare 
interne. În anul 2007 drumurile judeţene au fost reabilitate în procent de 9,60% şi 
în procent de 6,30% în anul 2008 (până în momentul realizării analizei prezente). 

În prezent 2 proiecte sunt depuse spre aprobare prin programul de finanţare 
Programul Operaţional Regional (POR) respectiv pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumului DJ 411 = 44,541 km şi DJ 603 = 32,231 km. 
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Gradul preconizat de modernizare a drumurilor judeţene pentru următorii 4 ani este de 
34,0 % din totalul drumurilor judeţene nemodernizate.  Principalele drumuri care vor fi 
reabilitate în următorii ani sunt DJ 503A- 30,10 km, DJ 412 – 12,25 km şi DJ 412A – 
14,06 km, deci 56,41 Km. Împreună cu proiectele aflate în derulare se ajunge la 
reabilitarea a 133 Km de drumuri judeţe din necesarul de reabilitare de 330 Km, adică 
se va acoperi necesarul de reabilitare a drumurilor judeţene doar în procent de 40%.  

Drumurile comunale sunt de lungime de 303 Km, reprezentând 27% din totalul drumurilor 
publice la nivelul judeţului Giurgiu. Problemele majore de infrastructura rutieră pentru 
drumurile comunale au fost identificate în partea de Sud-Vest, la graniţa cu judeţul 
Teleorman.   

În judeţul Giurgiu sunt înregistrate 33 poduri din care 5 necesită reparaţii capitale. 

Tranzit de persoane, regim de navetă şi tranzit de mărfuri   

O aproximare a traficului în judeţul Giurgiu poate fi realizată doar parţial pe baza datelor 
referitoare la parcursul vehiculelor înregistrate în anul 2007. La nivel de transport rutier 
judeţean şi interjudeţean se înregistrează 3765,6 mii-km în creştere cu 16,08 mii-km faţă 
de anul 2006.  

Parcursul vehiculelor din transportul rutier judetean si 
interjudetean  in anul 2007 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Transportul de pasageri 

în judeţul Giurgiu în perioada 1.I-30.IX.2007 
 

Parcursul vehiculelor din transportul rutier judeţean şi interjudeţean a avut o 
evoluţie aproximativ constantă pe tot parcursul anului 2007, cea mai ridicată 
valoare înregistrându-se în ultimul trimestru al anului (1054,3 mii-km) iar cea mai 
scăzută în trimestrul I 2007 (864,7 mii-km). 

În ceea ce priveşte mijloacele de transport, la sfârşitul anului 2007, în judeţul 
Giurgiu erau înmatriculate 126 autobuze (reprezentând 6,1% din cele existente în 
regiunea Sud-Muntenia şi 0,7 % din total ţară), 226 microbuze (9,9%, respectiv 
1,3%) şi 31704 autoturisme (7,3%, respectiv 0,9%). Persoanele fizice deţineau 
23,0 % din numărul total al autobuzelor, 19,5% din numărul microbuzelor şi 91,9%  
din numărul autoturismelor. 
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Ponderea autoturismelor personale din judeţ este foarte scăzută raportat la numărul 
locuitorilor: 29.135 autoturisme raportat la 283.408 persoane. Acest fapt poate indica atât 
un nivel de trai scăzut al populaţiei cât şi existenţa unui număr redus de locuitori din 
judeţul Giurgiu cu un nivel de trai  care le-ar permite să facă naveta la Bucureşti pentru 
locuri de muncă cu maşina personală, dar care locuiesc efectiv în judeţ. Există de 
asemenea categoria forţei de muncă care pleacă să lucreze în Bucureşti în regim de 
navetă cu autobuze sau microbuze, pentru care nu se poate realiza nici o aproximare din 
datele existente pe secţiunea de transport. 

 

 

In ceea ce priveşte infrastructura de transport, numărul autovehiculelor pentru 
transportul mărfurilor, înmatriculate în circulaţie  în  judeţul  Giurgiu  la  31 
decembrie 2007,  a  fost  de  4602,  din  care 2634 (reprezentând 57,2%), erau ale 
persoanelor fizice.  Din totalul autovehiculelor, 3372 (reprezentând 73,3%), erau 
autoutilitare, 981 (21,3%) erau autovehicule specializate, 239 ( 5,2%) erau 
autotractoare şi 10 (0,2%), erau autoremorchere. 

Structura autovehiculelor pentru transportul marfurilor
 in judetul Giurgiu, in anul 2007

0,2%

5,2%

21,3%

73,3%

autoutilitare

autovehicule
specializate
autotractoare

autoremorchere

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Vehicule înmatriculate,2008 
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5.2. Transportul naval 

 
Sursa: GEA Strategy & Consulting, Port Giurgiu, 2008 

 
Primul element de infrastructură rutieră de o importanţă majoră peste Dunăre către 
Bulgaria, principala cale transeuropeană către România este podul peste Dunăre, 
Podul Prieteniei. Punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria la Giurgiu – Ruse are un 
avantaj aparte, constituit de podul rutier-feroviar existent. Această ieşire la Dunăre este 
un punct geostrategic important pentru România, prin acest punct realizându-se una din 
legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat. 

Portul Giurgiu poate deveni o alternativă mai eficiente, prin costuri şi impact asupra 
mediului, pentru transportul de mărfuri. Această variantă ar veni şi în ajutorul portului 
din Constanţa, extrem de aglomerat în prezent. Traficul de mărfuri care se realizează în 
prezent pe traseul Constanţa-Bucureşti pe autostradă ar fi suplinit prin transportul 
mărfurilor pe Dunăre în port Giurgiu. Următoarea verigă care ar completa circuitul ar fi 
tranzitul rutier al mărfurilor pe traseul Giurgiu-Bucureşti. 

O primă problemă în realizarea unui asemenea circuit ar fi capacitatea redusă a 
infrastructurii rutiere a judeţului Giurgiu, datorată gradului redus de modernizare a 
infrastructurii portuare. O a doua componentă neconformă este capacitatea 
redusă de trafic a portului de la Giurgiu. 

 Un alt element strategic important este includerea portului de la Giurgiu în 
reţeaua europeană de transport prin coridorul pan-european VII. 

Principalele activităţi ale portului din Giurgiu sunt reprezentate de activităţi de 
operare a navelor (încărcare-descărcare, depozitare etc.), precum şi de 
operaţiuni auxiliare activităţii de transport. Portul din Giurgiu oferă servicii şi 
facilităţi navelor care staţionează, servicii de alimentare cu energie, cu apă, 
preluare deşeuri menajere şi de hidrocarburi. 

Întins pe o suprafaţă de 9000m², portul Giurgiu are o activitate de trafic de mărfuri 
şi de persoane neegalat de porturile fluviale din România. Chiar o viitoare 
deschidere a portului de la Calafat nu ar constitui o concurenţă pentru acest 
punct important de trecere la Dunăre. 

Trafic de mărfuri 

Capacitatea tehnică de trafic a portului de mărfuri este însă redusă în comparaţie 
cu portul din Constanţa, astfel încât portul Giurgiu nu ar putea constitui un punct 
de acostare a navelor de mărfuri care vin din portul Constanţa pentru că aceste 
transporturi sunt transporturi în containere şi necesită condiţii speciale de 
manipulare pe care, pentru moment, portul Giurgiu nu le poate asigura. Dintre 
aceste impedimente, amintim faptul că lungimea cheiului nu e suficient de mare; 
adâncimea trebuie să fie de minimum 150 m iar în prezent este de 2,5m.; timpul 
de aşteptare pentru manipularea containerelor este prea mare ( 11 zile în loc de 
5 zile, cât trebuie să se aştepte în mod normal)18, etc.. 

                                                            
18 Sursa de date: CN APDF Giurgiu 
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Tendinţa traficului de mărfuri în portul Giurgiu a înregistrat o creştere importantă în anul 
2007 faţă de anul 2007. In  anul 2007 în portul Giurgiu s-au aflat în trafic 899,5 mii tone 
mărfuri, faţă de 322,1 mii tone mărfuri aflate în trafic în anul 2006, înregistrându-se o 
creştere record, cu 179,3%, comparativ cu nivelul naţional, unde s-a înregistrat o 
creştere  cu 21,8% a volumului mărfurilor aflate în trafic pe căile navigabile interioare 
faţă de anul  2006.  
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Traficul portuar în 2007 

 
Comparativ cu nivelului naţional al activităţilor porturilor din ţară, ponderea traficului de 
mărfuri derulate în anul 2007 prin portul Giurgiu a fost foarte scăzută, de 2,5%. 

 Ponderea traficului de mărfuri derulate în anul 2007 
prin portul Giurgiu în traficul pe ţară

2,5%

97,5% Portul Giurgiu
Alte porturi din ţară

.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, Traficul portua în 2007 

Pe parcursul anului 2007, volumul mărfurilor descărcate în portul Giurgiu  a 
reprezentat 81,7% din total mărfuri transportate, în timp ce volumul mărfurilor 
încărcate a reprezentat 18,3% din totalul de mărfuri. 

Mărfurile importate reprezentative, în ordinea aportului cantitativ sunt cereale, 
materiale de construcţii, combustibili solizi (cărbuni cocs), fructe şi legume 
proaspete, etc. Spre export au mers cereale, cu un deficit de 50% faţă de  import, 
minereuri de fier şi minerale brute. Din totalul de 607 nave operate, nave 
româneşti au fost 352 şi nave străine au fost 255. 

Între portul Giurgiu şi municipiul Giurgiu se află amplasamentul Zonei Libere Giurgiu 
care funcţionează ca un parc industrial, în prezent desfăşurându-şi activitatea în 
incinta acestei zone atât agenţi economici care deţin depozite cât şi firme cu diverse 
obiective de activitate. Până în momentul devenirii stat membru al Uniunii Europene 
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agenţii economici care îşi desfăşurau activitatea în această zonă beneficiau de facilităţi 
fiscale survenite din statutul de zonă liberă. In prezent, se observă o scădere a interesului 
firmelor private pentru desfăşurarea de activităţi în acest areal.  

Transport de turişti 

 
Sursa: GEA Strategy & Consulting, navă germană în portul Giurgiu, 2008 

 
În ceea ce priveşte provenienţa turiştilor care tranzitează  în portul Giurgiu, aceştia 
provin de obicei din Germania şi Austria. Intrucât zona portului Giurgiu şi judeţul Giurgiu 
nu dispune de o infrastructură de turism foarte modernă şi atractivă, majoritatea 
turiştilor care se opresc în port nu staţionează peste noapte. Aceşti turişti tranziteatză 
judeţul fie pentru a vizita Bucureştiul fie pentru a ajunge la aeroporturile din capitală.  

CN APDF oferă spaţii de închiriere pentru înfiinţarea unei infrastructuri de turism de 
bază (hoteluri, restaurante, etc.) dar nu s-a înregistrat încă interes din partea agenţilor 
economici.  

In ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de mediu, CN ADPF are în proprietate 
două nave pentru preluarea deşeurilor: una mobilă folosită pentru combaterea 
poluării prin intervenţie, pentru poluări masive; a doua care staţionează, folosită 
pentru preluarea şi tratarea apelor uzate, a celor cu deşeuri menajere şi cu 
hidrocarburi. Această a doua navă a fost achiziţionată prin Programul PHARE 
CBC şi serveşte atât pentru portul Giurgiu cât şi pentru Ruse. Pentru viitor 
autoritatea portuară pregăteşte un  proiect pentru achiziţionarea unei nave de 
capacitate mai mare pentru colectare deşeuri (în momentul desfăşurării analizei 
de piaţă, institutia pregătea un studiu de fezabilitate în acest sens).  

Proiecte de modernizare 

Pentru viitor,  Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale (CN 
APDF) Giurgiu a iniţiat numeroase proiecte de modernizare şi extindere a 
capacităţii portului. Unul dintre aceste proiecte este programat a se realiza prin 
programul TEN-T, vizează extinderea portului de mărfuri. Proiectul, pentru care s-
a realizat deja Studiul de Fezabilitate (SF) studiază posibilitatea extinderii portului 
de mărfuri şi separarea lui de  portul de pasageri. Se vor crea astfel condiţii noi 
de acces în Zona Liberă Giurgiu prin lărgirea gurii de acces şi se vor pune bazele 
creşterii traficului de mărfuri în portul Giurgiu. În acest mod, portul Giurgiu va 
putea deveni un punct pentru primirea unui segment din mărfurile care trec prin 
podul Constanţa. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea portului Giurgiu, nu s-au semnalat probleme de 
sezonalitate, astfel că în mod teoretic poate intra orice navă fluvială în port, 
excepţia fiind perioada de scădere a nivelului Dunării, când este imposibil să intre 
alte nave (decât acelea staţionare din port). În acest sens, pentru îmbunătăţirea 
în general a posibilităţilor de navigaţie pe Dunăre se are în vedere achiziţia unui  
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complex de dragaj şi a unei nave multifuncţionale capabile să asigure o gamă largă de 
servicii pentru nave, de ex.: stingerea incendiilor la nave, remorcajul navelor, etc. 

Un alt proiect de modernizare a portului Giurgiu va viza crearea de noi sisteme de 
acostare a navelor de pasageri pentru îmbunătăţirea sistemelor de siguranţă. 

Aceste proiecte de modernizare a capacităţii tehnice se preconizate a fi finalizate în 
perioada 2010-1013. 

5.3.Transportul feroviar 

În trecut, în sud-estul judeţului Giurgiu se afla una din primele linii de cale ferată ce lega 
capitala de Giurgiu (din gara Filaret - Bucureşti care astăzi nu mai există) datând din 
1869. 

În prezent, la nivelul judeţului Giurgiu, densitatea liniilor pe 1000 Km² înregistra la 
sfârşitul anului 2005 cea mai scăzută valoare din regiune, 13,3 % comparativ cu cea 
mai ridicată valoare din regiune, judeţul Ialomiţa, cu 66, 2% Km. 

Transportul feroviar la nivelul judeţului Giurgiu înregistrează un trafic din ce în ce mai 
scăzut. Datorită faptului că nu se pot folosi căi directe de transport feroviar Giurgiu-
Bucureşti şi datorită distanţei relativ scurte faţă de municipiului Bucureşti populaţia 
apelează frecvent la autobuzele şi microbuzele de transport în comun,  ajungând la o 
durată a călătoriei mult mai scăzute (aprox. 1 h). 

Elementul de natură feroviară ce diferenţiază judeţul Giurgiu în municipiul Giurgiu este 
magistrala feroviară  pan-europeană care porneşte de la Ostende (Belgia) trece prin 
Berlin, Praga, Budapesta, Bucureşti, Giurgiu, Ruse, Sofia, Istambul sau prin Salonic şi 
face legătura cu Atena. 

 

5.4. Transportul aerian 

Aşezarea geografică a judeţului Giurgiu îi permite un acces uşor la aeroportul 
Otopeni din municipiul Bucureşti, distanţele aflându-se în intervalul 20 – 78 km. 

Acest element de transport constituie un mijloc de facilitare a accesului 
potenţialilor investitori în judeţ. In următorii ani, exista posibilitatea ca judeţul 
Giurgiu să se bucure de ridicarea unui nou aeroport chiar în interiorul judeţului, în 
partea de N a județului, în comuna Adunaţii - Copăceni. 

5.5. Utilităţi – Infrastructură tehnică şi de mediu  

Alimentarea cu apă şi canalizare. Staţii de epurare 

Infrastructura de bază în judeţul Giurgiu are un grad scăzut de acoperire, 
constituind o piedică atât pentru asigurarea unui nivel de trai mai bun pentru 
populaţie cât şi pentru crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea de 
investitori. 

Procentul de acoperire pentru serviciul de alimentare cu apă este foarte redus la 
nivel judeţean. În anul 2007, excepţie făcând municipiul Giurgiu (alimentare în 
procent de 93%), în celelelte oraşe ale judeţului, Bolintin Vale alimentarea cu apă 
se realiza în proporţie de 36% iar în Mihăileşti doar în procent de 10,5. 

În prezent, toate cele trei oraşe din judeţul Giurgiu beneficiază de proiecte 
depuse în cadrul programului ISPA (a fost accesată deja o finanţare de 75 de 
milioane de euro din fonduri europene)19.  

                                                            
19 Sursa de date: informaţii din Focus-grupul cu tema Infrastructura şi Infrastructura de 
Mediu, realizat în 2 septembrie 2008, la sediul Consiliului Jude’ean Giurgiu 
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În mediul rural alimentarea cu apă se realizează doar pentru 10% dintre localităţi. În 
mediul rural alimentarea cu apă se realizează în sistem centralizat: din totalul de 51 de 
comune în 12 există alimentare cu apă în sistem centralizat (nu toate satele 
componente au fost racordate la sistemul centralizat). O pondere de 90% din reţeaua 
de alimentare cu apă din mediul rural are o vechime mai mare de 30 de ani. Comunele 
din judeţul Giurgiu au beneficiat în majoritatea lor de  programului guvernamental de 
alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr. 687/1997. 

Unul dintre elementele pozitive în ceea ce priveşte infrastructura de alimentare cu apă 
în judeţul Giurgiu, este înregistrarea unei pondere superioare a consumatorilor care au 
instalate apometre în judeţ, asupra mediei regionale şi naţionale 

Indicatorul U.M. Total ţară 
Regiunea 

Sud-
Muntenia 

Judeţul 
Giurgiu 

Apă potabilă distribuită 
consumatorilor – total, 
din care: 

Mii 
mc 1069797 105110 4721 

- distribuită 
consumatorilor la care 
sunt instalate 
apometre 

Mii 
mc 829317 76219 4009 

Apă potabilă distribuită 
prin apometre faţă de 
total 

% 77,5 72.5 84,9 

Sursa de date: Direcţia judeţeană de statistică Giurgiu, Activitatea privind unitatea 
publică de interes local în anul 2006 

 
 

Este important de menţionat faptul că gradul de contorizare pentru alimentare cu 
apă este în procent de 100% pentru agenţii economici din judeţ. În judeţul Giurgiu 
ponderea conductelor de canalizare în municipii şi oraşe era de 98,1%, 
comparativ cu 94,4% în Regiunea Sud-Muntenia şi 92,3% pe total ţară. 

În nici o comună nu există reţea de canalizare, dar în acest an va începe execuţia 
unei staţii de epurare şi a reţelei de canalizare în comuna Grădinari. 

Cu privire la situaţia staţiilor de epurare din judeţul Giurgiu se poate preciza faptul 
că cele 2 staţii de epurare aflate în patrimoniul public (Giurgiu şi Mihăileşti) sunt 
incluse într-un program de reabilitare. Pe teritoriul Judeţului Giurgiu sunt 
înregistraţi în plus 8 agenţi economici care deţin staţii de epurare private. 

Salubritate 

La sfârşitul anului 2006, numărul autovehiculelor speciale necesare desfăşurării 
activităţilor de salubritate în judeţul Giurgiu a fost de 42, reprezentând doar 8% 
din infrastructura de salubritate la nivel judeţean. 
 
În prezent, o serie de municipalităţi şi consilii locale din judeţ au încheiat 
contracte cu operatori privaţi pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor. Cu toate 
acestea, dacă gradul de acoperire cu servicii de colectare în mediul urban este 
de 90%, în mediul rural abia atinge pragul de 10%, aspect important, ţinând cont 
de faptul că 51 din 54 de localităţi ale judeţului Giurgiu sunt aşezări rurale. 
 
Până în prezent nu au fost accesate fonduri externe pentru dezvoltarea 
serviciului de salubrizare la nivelul judeţului. 

Deşeuri 

Realizarea unui management integrat al deşeurilor constituie o problemă de 
actualitate şi pentru judeţul Giurgiu, acest proces nefiind încă finalizat. S-au 
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înregistrat însă progrese, numeroase elemente ale unui viitor sistem integrat fiind deja 
realizate, iar altele aflându-se în curs de implementare. 
 
Componenta de informare şi conştientizare a populaţiei a început să se dezvolte, de ex. 
Primăria Municipiului Giurgiu a demarat un proiect de colectare selectivă a deşeurilor 
instalând 5 puncte de colectare pilot în municipiu, proiect în care au fost implicaţi activ 
elevii din Municipiul Giurgiu. 
 
În prezent însă nu se poate indica existenţa unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor la nivelul judeţului Giurgiu. Sistemul de management al deşeurilor în judeţ se 
caracterizează prin colectare şi depozitare tradiţională, ceea ce înseamnă în cazul 
localităţilor rurale depozitarea deşeurilor se realizează în locuri neamenajate fie la 
periferia localităţii fie, de cele mai multe ori, chiar în interiorul localităţii în zone 
neamenajate.  
 
La nivel judeţean a fost definitivat un Master Plan, a cărui valoare se ridică la 35 de 
milioane de Euro. Acest Master Plan cuprinde un depozit central ecologic de depozitare 
şi 4 puncte de colectare. 
 
La nivel judeţean sunt înregistraţi un număr de 5 operatori care colectează deşeurile, 
un număr insuficient pentru volumul de deşeuri generat. Colectarea se realizează zilnic 
pentru blocuri şi săptămânal pentru case în mediul urban.  
 
Un element aparte de gestionare necontrolată a deşeurilor îl reprezintă identificarea a 
numeroase depozite de deşeuri pe teritoriul judeţului. Toate depozitele, atât acelea din 
mediul rural cât şi din mediul urban sunt neconforme. 
 
Mai mult, în partea nordică a judeţului deşeurile sunt depozitate în locuri diferite, ceea 
ce face aproape imposibilă cuantificarea precisă a depozitelor. În prezent sunt 
inventariate toate aceste depozite pentru a putea trasa cât mai urgent soluţii de 
ecologizare a acestor focare de deşeuri. 
 

În judeţul Giurgiu sunt înregistrate 3 depozite mari, amplasate în apropierea 
zonelor urbane (Giurgiu, Bolintin Vale şi Mihăileşti). Depozitul Municipiului Giurgiu 
a sistat activitatea la începutul anului 2008. Toate cele 3 depozite urbane vor fi 
închise conform legislaţiei în vigoare şi se are în vedere deschiderea noului 
depozit ecologic de la Frăteşti.  
 
Depozitele din zonele rurale sunt relativ mici, variind de la câţiva m3 la câteva mii 
de m3. Aceste depozite sunt situate mai ales la marginea satelor, în apropierea 
cursurilor de apă, sau pe terenul public în vecinătatea localităţilor.  

În prezent se derulează proiectul Asistenţa Tehnică pentru pregătirea de proiecte 
în domeniul managementului deşeurilor în România – Măsura ISPA 
2003/RO/16/P/PA/013-6, prin care se urmăreşte implementare unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, prin care se vor desfăşura 
componentele de colectare, reciclare şi valorificare în mod eficient din punct de 
vedere a economisirii materiilor prime (hârtie, mase plastice, etc.) şi conform cu 
normele de protecţie a mediului. 

Distribuţia gazelor naturale 

În judeţul Giurgiu reţeaua de distribuţie a gazului metan a constituit unul dintre 
impedimentele importante pentru atragerea de investitori. Aducţiunea de gaze 
naturale a început cu municipiul Giurgiu unde se va finaliza în anul 2008 urmând 
apoi a fi racordată prima zonă (zona centru) a municipiului Giurgiu. 
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Tabel 5.4. Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Localităţi* în care se distribuie 
gaze naturale (număr) - la 
sfârşitul anului 

1 1 1 1 1 1 

din care: municipii şi oraşe 1 1 1 1 1 1 
Lungimea simplă a 
conductelor de distribuţie a 
gazelor naturale (km) - la 
sfârşitul anului 

21,7 21,7 22,6 29,7 88,2 88,2 

Volumul gazelor naturale 
distribuite (mii mc) 928 2317 1817 2556 5189 6099 

       din care: pentru uz casnic - - 6 121 1871 2613 
*) Municipii, oraşe, comune, sate 

Sursa de date: Studiul Oportunităţi de afaceri în judeţul Giurgiu, iunie 2008 

Telecomunicaţii 

La sfârşitul anului 2005 judeţul Giurgiu se afla pe ultimul loc în ceea ce priveşte 
numărul de abonamente telefonice la nivel regional, cu 12% mai puţin decât judeţul din 
faţa lui, Călăraşi. De asemenea şi accesul la servicii de internet a fost cel mai scăzut 
din regiune (8643 faţă de 23.996 judeţul cu valoarea cea mai ridicată, Argeş). 

Fondul de locuinţe 

Datele statistice aferente anului 2007 indică un fond locativ de 110.931 locuinţe la 
nivelul judeţului Giurgiu, 98,5% dintre acestea fiind în proprietate majoritar privată. Din 
numărul total de locuinţe, 71,3% sunt situate în mediul rural. Dintre acestea, locuinţele 
aflate în proprietate privată sunt în proporţie de 98,5%. 
 

 

Evoluţia fondului locativ la nivel judeţean în perioada 2001-2007 se configurează 
astfel: 

 
Sursa de date: Direcţia judeţeană de statistică Giurgiu, Fondul de locuinţe în 2007 

 
În anul 2007, numărul locuinţelor a înregistrat o creştere de 244 unităţi, respectiv 
0,2% faţă de anul precedent, fiind cea mai pronunţată din ultimii 5 ani. 

Numărul total al locuinţelor terminate în anul 2007 este de 303, înregistrându-se 
o creştere de 116 locuinţe (62%) comparativ cu anul 2006. Dintre acestea, 132 
se află în mediul rural, 130 fiind din fondurile proprii ale populaţiei. 
 
Din punct de vedere al surselor de finanţare pentru construcţia celor 303 de 
unităţi, 224 sunt din fondurile populaţiei, 68 din subvenţii bugetare, 9 corespund 
fondului unităţilor cu capital social integral privat, iar pentru 2 au fost utilizate 
donaţii pentru sinistraţi. Se remarcă o creştere a locuinţelor finanţate prin 
subvenţii bugetare comparativ cu anul precedent (68 faţă de 4).  
 
Din punct de vedere al numărului mediu de camere pe locuinţă şi suprafeţei 
locuibile, judeţul Giurgiu înregistrează valori peste media regională (3,1 
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camere/locuinţă faţă de 2,8 camere/locuinţă, respectiv 37,87 m2/locuinţă faţă de 37 
m2/locuinţă). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Străzi şi spaţii verzi orăşeneşti 

La sfârşitul anului 2006 suprafaţa intravilană a localităţilor urbane din judeţul Giurgiu a 
fost de 3165 ha. Din această suprafaţă lungimea totală a străzilor din localităţile urbane 
ale judeţului a fost de 159 Km, reprezentând 4,4% din lungimea străzilor din localităţile 
urbane ale regiunii Sud-Muntenia şi 0,6% din lungimea străzilor la nivel naţional. Un 
procent de 76,1% din totalul acestor străzi au fost modernizate ceea ce indică un grad 
aproape dublu mai mare al infrastructurii reabilitate din localităţile urbane spre 
deosebire de drumurile judeţene. 
 

Suprafaţa spaţiilor verzi din localităţile urbane ale judeţului Giurgiu a fost de 38 
ha, reprezentând 2% din suprafaţa spaţiilor verzi din localităţile urbane ale 
regiunii Sud—Muntenia şi 0,2% din cea înregistrată la nivel naţional. 
 
Alte probleme de Mediu în judeţul Giurgiu 

In prezent nu se înregistrează un poluator major al aerului în judeţul Giurgiu. Cu 
toate acestea, autorităţile judeţene de mediu au asigurat infrastructura necesară 
pentru păstrarea calităţii aerului. Judeţul Giurgiu a beneficiat de finanţarea prin 
programul PHARE CGC a unui sistem de monitorizare a calităţii aerului pentru 
întreg judeţul Giurgiu. Acest sistem de monitorizare este compus din 7 staţii 
(depăşind dotarea tehnică a staţiei montată în Municipiul Bucureşti). La ora 
actuală există o staţie mobilă şi două puncte fixe de monitorizare în municipiul 
Giurgiu. Aceste staţii vor fi suplimentate cu încă un punct de monitorizare în judeţ 
şi 3 în Giurgiu.  

Energia solară reprezintă o resursă insuficient exploatată având în vedere 
poziţionarea geografică a judeţului şi cele peste 270 de zile însorite pe an 
(energia fotovoltaică reprezentând o reală oportunitate).   
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 Intersectarea pe teritoriul judeţului Giurgiu a unor căi de transport 
strategice pentru dezvoltare 

 Principala cale transeuropeană din România, podul peste Dunăre 
 Podul rutier-feroviar pentru trecerea frontierei cu Bulgaria la Giurgiu 
– Ruse 

 Existenţa de proiecte de modernizare pentru creşterea capacităţii 
de trafic de mărfuri a portului 

 Nivelul redus de poluare a aerului 
 

PUNCTE TARI

 
 Infrastructura rutieră în stare precară 
 Capacitate tehnică redusă pentru creşterea tranzitului de 

   mărfuri în portul Giurgiu 
 Majoritatea localităţilor judeţului Giurgiu nu au acces la 
sistemul de alimentare cu apă 

 Inexistenţa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la 
nivel judeţean 

 Toate depozitele de deşeuri din judeţ sunt neconforme 
 Sistem de distribuţie de gaze naturale doar la nivelul 
municipiului Giurgiu 

PUNCTE SLABE 

 
 Atragerea de investiţii pentru reabilitarea infrastructurii rutiere  
 Creşterea capacităţii tehnice a portului Giurgiu pentru a putea 
deveni o variantă complementară pentru transportul din portul 
Constanţa pe autostradă spre Bucureşti 

 Deschiderea aeroportului de la Adunaţii-Copăceni  
 Includerea portului Giurgiu într-un circuit turistic al judeţului Giurgiu 
 Corelarea tuturor căilor de transport din judeţ pentru consolidarea 
conceptului Giurgiu – judeţ de tranzit de mărfuri şi de turişti în 
Regiunea Sud-Muntenia 

 

OPORTUNITĂŢI

 
 Ratarea oportunităţii de accesare de finanţări din fonduri 

   europene pentru reabilitarea infrastructurii rutiere 
 Imposibilitatea susţinerii proiectelor de creştere a capacităţii 
tehnice pentru trafic de mărfuri în portul Giurgiu 

 Imposibilitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri 
neconforme din judeţ în perioada de tranziţie stabilită 

 Durata prelungită pentru racordarea la sistemul de gaze a 
judeţului Giurgiu va constitui o piedică în atragerea 
investitorilor 

 

AMENINŢĂRI
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Concluzii 

Componenta de infrastructură va constitui unul dintre obiectivele de bază ale 
Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu în perioada 2008-2013. Din această 
cauză s-a impus analiza tuturor componentelor de infrastructură la nivel judeţean. 

In urma analizei întreprinse se poate afirma că aspiraţiile actuale de a deveni 
Giurgiu – judeţ de tranzit în sudul României sunt, pentru moment, nesusţinute. 
Premisele există, investiţiile întârzie. 

Transportul rutier, legătura primă cu municipiul Bucureşti şi cu restul ţării, dispune 
de un drum expres şi drumuri naţionale în marea majoritate în condiţii acceptabile 
de drum. In schimb cu o nevoie de reabilitare de 63% din drumurile judeţene (care 
ocupă 54% din totalul drumurilor publice la nivel judeţean) judeţul Giurgiu are 
nevoie de investiţii pentru crearea condiţiilor de infrastructură care, pe termen lung 
se vor transpune în creşterea accesibilităţii, dezvoltarea afacerilor şi creştere 
nivelului de ocupare. 

Traficul maritim de mărfuri are un flux foarte redus comparativ cu nivelul naţional, 
doar 2,5% din traficul de mărfuri naţional. Capacitatea tehnică pentru crearea 
condiţiilor necesare lipseşte iar proiectele de modernizare sunt preconizate a se 
finaliza doar în anul 2013. In condiţiile actuale portul Giurgiu nu poate deveni o 
variantă pentru transportul pentru mărfuri din portul Constanţa, pe un posibil traseu 
Constanţa – Giurgiu - Bucureşti. După cum s-a demonstrat însă, nici componenta 
de transport rutier nu ar putea susţine acest tranzit. In plus, această ieşire la 
Dunăre este un punct geostrategic important pentru România, prin acest punct 
realizându-se una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat. 

 

 

 

Pe de-o parte transportul feroviar se reduce în umbra transportului de pasageri cu 
microbuze şi autobuze (tendinţa naţională) iar pe de altă parte o nouă oportunitate 
de dezvoltare se ridică pentru judeţul Giurgiu, proiectul pentru noul aeroport de la 
Adunaţii-Copăceni. Rămâne de văzut dacă judeţul Giurgiu va învăţa să valorifice şi 
acest element de transport care completează o gamă de largă de tipuri de 
transport, la care puţine aşezări au acces.  

Lipsa sistemului de alimentare cu apă, problema managementului integrat al 
deşeurilor şi distribuţia gazelor naturale constituie elemente care ţin pe loc 
dezvoltarea celei mai întinse zone a judeţului Giurgiu, zona rurală. 

Pentru moment însă, soluţiile ce s-ar putea întreprinde în perioada imediată sunt: 

- Creşterea numărului de investiţii în drumurile judeţene şi în drumurile 
naţionale prin fonduri proprii dar şi prin realizarea de proiecte de finanţare 

- Consiliul Judeţean Giurgiu poate crea baza pentru atragerea de diverse 
finanţări atât din fonduri europene cât şi din investiţii private 

- Consiliul Judeţean Giurgiu poate iniţia parteneriate cu CN APDF pentru 
crearea unei infrastructuri de turism în portul Giurgiu 

- Creşterea accesului populaţiei din zona rurală la infrastructura de bază 
 

 

 

 



 

 

78  

Cap. 6 Turismul şi agrementul în Judeţul Giurgiu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privire generală 

 
Judeţul Giurgiu este situat în partea de Sud a României, în partea centrală a 
Câmpiei Române, pe malul stâng al Dunării, la graniţa cu Bulgaria. Judeţul este 
poziţionat la intersecţia paralelei 44 Nord  cu meridianul 26 Est beneficiind de un 
climat temperat continental.   
 
Relieful este în ceea mai mare parte plat, prezentând anumite denivelări în partea 
de Vest, şi include câteva sub unităţi ale Câmpiei Române (câmpia Burnazului, părţi 
ale câmpiei Vlăsiei, Gănavu Burdea, şi Titu), unde o mare parte dintre acestea 
beneficiază de cursuri de apă şi terase derivate din râurile Argeş şi Neajlov. Acest  
 

 
 
 
sector central al Câmpiei Române cu altitudini între 14 şi 150 de metri este acoperit 
cu un pământ de bună calitate favorizând culturile agricole.  
 
Clima, temperat continentală, relative uniformă din cauza reliefului, este 
caracterizată de veri uscate şi ierni friguroase, adesea marcate de furtuni de 
zapadă puternice. 
Temperatura medie: 10°C 
Precipitaţii medie: 500 mm       
Vânturile predominante suflă cu o frecvenţă mai mare din partea de Est si Nord-Est 
şi din Sud-Est cu o viteză anuală care variază între 2.2 si 4.5 m/s. Vitezele cele mai 
importante sunt atinse de către vânturile din Nord-Est care ajung până la 125 km/h. 
 
Reţeaua hidrografică are o densitate ridicată in partea de Nord-Vest a judeţului si 
mult mai scăzută în partea de sud. Cursul inferior al Dunării, împreună cu râurile 
Argeş, Neajlov şi Saba, traversează judeţul de la Nord-Vest la Sud-Est. Alte râuri 
mai mici sunt: Ilfov, Dâmbovnic, Câlniştea, Galvacioc, Ismar, Pasărea, Parapanca... 
 
Vegetaţia a fost îndepărtată pe ari foarte întinse, ca urmare a intervenţiei antropice. 
Părţile de Sud şi de Est ale judeţului  se află, geografic vorbind, într-o zonă de 
stepă împădurită. Vegetaţia Dunării, şi a râurilor importante este formată din mici 
păduri. 
 
Fauna include elemente tipice ale zonei de stepă şi silvostepă aici găsindu-se 
vieţuitoare precum orbetele, prepeliţa, ciocârlia, potârnichea, turturica, şopârla, 
guşterul, greieri, lăcuste, iepuri, dihorul, şoarecele de câmp, popândşu, dropia, 
vulpea, raţe, gâşte, berze, lişiţe, cocostârci, vidra, nurca, ştiuca, plătica, somn, 
caras, crap, biban, caracuda, roşioara. 
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6.1. Scurt inventar turistic 

Monumente emblematice: 

• Turnul cu ceas Constructie realizata din piatra in timpul ocupatiei turcesti. 
Structura inalta de 22 de m avea scopul de a servi ca post de observatie in 
cazul atacului fortelor romanesti. Dupa retragerea turcilor constructia este 
modificata, fiind adaugat un ceasornic. 

• Podul Prieteniei Acesta este cel mai lung pod de peste Dunăre. Este 
construit pe doua nivele, ferovial si rutier(cu două benzi si trotuar pentru 
pietoni). Este singurul pod mobil, avand posibilitatea de a se ridica in cazul 
in care pe sub acesta este nevoie sa treaca o ambarcaţiune mai înalta. 
Este construit din oţel, iar proiectul a fost realizat de V Andreev.Constructia 
a durat 2 ani, inaugurarea realizându-se la 20 iunie 1954.Are o lungime de 
2,8km. 

Locuri de vizitat: 

• Mănăstirea Comana,  
• Lacul Comana, 
• Biserica din satul Bila, 
• Conacul de la Herăşti,  
• Muzeul de la Călugăreni,  
• Rezervaţia de bujori.  
• Situl arheologic "Malul Roşu" 
• Institutul Mocanu (vegetatie seculara),  
• Strada Tabiei - ruinele fortificatiei Tabiei,  
• Biserica Smârda,  
• Strada Garii, Gara centrala(prima gara din Tara Romaneasca),  
• Turnul Ceasornicului, 
• Biserica Greco-Catolica (pictata de pictorul national Tătărăscu), 

• Biserica Romano-Catolica,  
• Centru cultural Ion Vinea,  
• Ateneul,  
• Gradina Alei (printre primele gradini publice realizate in Romania),  
• Ruinele cetatii medievale - Cetatea lui Mircea cel Bătrân,  
• Podul Bizetz construit în anul 1905 de inginerul Anghel Salingy, primul pod 

rutier şi feroviar construit în curbă din Europa 
• Portul Ramadan,  
• Canalul Cama (Florilor sau Sf. Gheorghe),  
• Gara fluviala,  
• Capitania portului,  
• Portul Giurgiu  
• Faleza Giurgiu,  
• Ruinele combinatului chimic, 
• Teatrul valah,  
• Muzeul de Istorie,  
• Pădurea de la Manafu 
• Galeria de Arte,  
• Mănăstirea Sf. Gheorghe,  
• Biserica Inalţarea Eroilor,  
• Parcul Mihai Viteazul cu fântâna arteziană, 
• Parcul Aleei cu numeroasele statui ale eroilor din război si a lui Mihai 

Eminescu,  
• Numeroasele statui din oraş Vlad Ţepeş, Zeiţa Diana, Zeul Apolo, statuia 

Libertăţii, monumentele eroilor. 
• Gara feroviară Giurgiu prima din Romania,  
• Casele memoriale,  
• Lacurile şi bălţile favorabile pescuitului sportiv 
• Muzeul luptei pentru Independenţa poporului român cu exponate din cele 

mai vechi timpuri,  
• Aleea Eroilor reprezentată de busturile unor luptători pentru independenţă,  
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• Foişorul din Parcul Aleei unde cântă vara Fanfara Militară, 
• Monumentul eroilor francezi din primul război mondial ridicat in anul 1919;  
• Biserica Sf. Nicolae şi biserica grecească cu frescele lor,  
• Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”- construită între anii 1847-1851 în 

stil bizantin, deţinătoare a unei importante colecţii de icoane pe lemn şi 
obiecte de cult din lemn,  

• Ruinele cetăţii vechi şi portul Giurgiu,  
• Palatul Navigaţiei Fluviale Române (clădirea Căpităniei Portului), construit 

între anii 1939-1945, după planurile arhitectului Petre Antonescu. 

6.2. Principalele obiective turisticeDeşi o regiune tipic de câmpie, care s-ar 
părea că nu este înzestrată din punct de vedere turistic, judeţul Giurgiu dispune 
totuşi de un potenţial turistic important şi variat. 

În judeţul Giurgiu se găsesc numeroase vestigii care atestă dezvoltarea vieţii 
sociale şi culturale pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri. Săpăturile 
arheologice au scos la iveală urme materiale din paleolitic şi neolitic. Pe teritoriul 
judeţului sunt multe locuri istorice, popasuri necesare pentru a cunoaşte trecutul de 
luptă al poporului nostru pentru neatârnarea ţării precum şi cultura acestor 
meleaguri.  

Rezervaţia din pădurea Comana este monument 
al naturii, un paradis al faunei şi florei specifice 
Câmpiei Dunării. Unicitatea rezervaţiei este 
datorată existenţei bujorului românesc, în luna mai 
desfăşurându-se „Sărbătoarea Bujorului”. 

Cel mai de seamă monument din această zonă 
este mânăstirea Comana construită în anul 1462 
de Vlad Ţepeş şi refăcută de Radu Şerban 
Basarab în anii 1588-1589. 

La Călugăreni, localitate istorică al cărei nume a depăşit de mult graniţele ţării, se 
poate vizita podul de peste Neajlov, reconstituit în anii 1934-1935 în cinstea victoriei 
asupra turcilor. El are la capete 4 efigii de bronz reprezentând capul lui Mihai 
Viteazul şi stema ţării din acea vreme. Tot la Călugăreni este crucea lui Mihai 
monument ridicat în anul 1993 cu prilejul sărbătoririi a 400 ani de la urcarea pe 
tronul Ţării Româneşti a lui Mihai Viteazul.  

Cetatea Giurgiu ridicata în secolul XIV de catre o colonie genoveza, la unul dintre 
vadurile cele mai favorabile trecerii Dunarii de Jos. Asertiunea se baza pe supozitia 
ca numele ar fi fost un derivat de la sfântul patron al Genovei San Giorgio. S-a 
stabilit ulterior ca afirmatia este nefondata, iar N. A. Constantinescu a propus 
derivarea numelui de la "un întemeietor de sat cu numele de Jurj, Giurge sau 
Giurgiu" 

 

 

 

 

 

 

Ansamblul arhitectural Udrişte, alcatuit din Biserica “Sfânta Treime” si “Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavriil”, “Casa de Piatra” si „Casa Stolojan”. Ctitorite de familia 
Nasturel în perioada epocii lui Matei Basarab, formând unul din cele mai însemnate 
ansambluri ce ne parvin din aceasta perioada. Biserica,este zidita din temelie, pe 
locul unei biserici mai mici de lemn, de principesa Elina, sotia domnitorului Matei 
Basarab, cu sprijinul fratilor sai, Cazan si Udriste Nasturel, pe pamântul familiei 
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acestora, în anul 1644. Casa, construita de fratii Udriste si Cazan Nasturel în anul 
1642, este considerata de Paul de Alep, în calatoriile sale, “un palat fara egal în 
lume”,cu elemente specifice stilului baroc. Ansamblul arhitectural a avut mai multi 
proprietari: Constantin Nasturel Herescu, printul Milos Obrenovici, familia Atanasie 
Stolojan. 

Ansamblul medieval format din Conacul Drugănescu, construit în 1715, restaurat 
şi amenajat ca muzeu de etnografie şi artă popularăse află în comuna Floreşti 
Stoeneşti. Aspectul exterior îl aşează în rândul monumentelor de arhitectură 
brâncovenească. 

La Frăteşti se află Muzeul sătesc – numit simbolic „Muzeul şcolar Dacia”- deoarece 
o parte importantă din vestigiile materiale aparţin geto-dacilor, dovedindu-se astfel 
continuitatea de milenii a poporului român în această zonă. Înfiinţat în anul 1967 
este structurat pe mai multe secţii predominantă fiind secţia de arheologie-istorie. 

Prin aşezarea sa şi funcţia ca port şi centru urban, municipiul Giurgiu constituie un 
important obiectiv turistic. 

Insula Mocanu, având o suprafaţă totală de 850 ha, cea mai mare din cele 4 insule 
din vecinătatea Giurgiului, este un loc neatins de civilizaţie, cu vegetaţie şi faună 
asemănătoare Deltei Dunării, cu plaje şi lacuri interioare de un farmec aparte, unde 
se pot organiza partide de pescuit şi vânătoare. 

Podul peste Dunăre numit „Podul Prieteniei”, singurul pod peste Dunăre care 
leagă România şi Bulgaria, construit pe 2 nivele (cale ferată cel de jos şi şosea cel 
de sus) în anii 1952-1954.. Viaductele de acces şi podul propriu-zis însumează 37 
de deschideri pe o lungime de 2234 m, deschiderea centrală fiind mobilă şi 
putându-se ridica pentru a lăsa sub pod o înălţime liberă de 24 m. 

 

6.3. Analiza situaţiei actuale a sectorului 

Numărul turiştilor sosiţi în judeţul Giurgiu în anul 2007 a fost de 22842, cu  3284 
mai mare faţă de anul precedent, înregistrând o creştere de  +16,8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : Institutul de statistică judeţeană Giurgiu 

Din cele 22842 sosiri înregistrate în anul 2007, 37.19% reprezintă sosirile turistilor 
străini. Evoluţia de +16.8% faţă de 2006  a numarului de sosiri, 14345 au fost ale 
turiştilor români şi 8497 ale turiştilor străini. Evoluţia numărului de sosiri în anul 
2007 arată o creştere în perioada aprilie-septembrie datorată sosirilor turiştilor 
străini pe motonave. 
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  Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare 
turistica, in perioada ianuarie-decembrie 2007
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Capacitatea de cazare a judetului se ridica la 939 locuri, din care 328 locuri în 
hoteluri, 172 locuri în moteluri, 13 locuri în pensiuni urbane si rurale, 426 locuri în 
spatiile de cazare pe nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : Institutul de statistică judeţeană Giurgiu 

În anul 2007, numărul înnoptărilor a fost de 80740, mai mare cu 15709  faţă de anul 
precedent (+24,2%).Din cele 80740 înnoptări înregistrate în anul 2007, 26025 au 
fost ale turiştilor rezidenţi ( 32,2%), iar 54715 ale turiştilor străini (67,8%).  

Acesti indicatori determină o medie a sejurului în judeţul Giurgiu de 3,5 zile.   

Dacă turişti străini, care reprezintă 37,19% din totalul numărului de turişti sosiţi în 
judeţul Giurgiu, au inregistrat 67,8% din numarul total de înnoptări o analiză a 

numărului de înnoptări pentru turişti străini dovedeşte că aceştia au o media a 
sejurului de 6,4 nopti (dublul mediei pentru turişti cumulaţi străini şi rezidenţi).  

Această ponderea ridicată a numărului de înnoptări pentru turişti străini reprezintă 
specificitatea turistică judeţului Giurgiu. Chiar dacă această această pondere este 
importantă aceasta nu prezintă un avantaj direct pentru turismul giurgiuvean. Turişti 
străini desfăşoară o activitate de tranzit pe teritoriul judeţului Giurgiu, această 
activitate aducând beneficii medii sau nesemnificative agenţilor economici aflaţi pe 
raza judeţului.  

Cu privire la înnoptările turistice, este important de menţionat faptul că marea lor 
parte (75%) au fost înregistrate în perioda aprilie – septembrie, fapt ce denotă o 
forte sezonalitate estivală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, 
acesta a fost în anul 2007 de 41,4% pe total structuri de primire turistică, faţă de 
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30,8% cât a fost în anul precedent. Această creştere de 10,6 procente este datorată 
în mare parte evoluţiei pozitive a utilizării locurilor de cazare pe motonave. Locurile 
în hoteluri au fost ocupate în proporţie de 10,8%, în  hosteluri de 13,7%, în moteluri 
de 34,3%, în pensiunile turistice urbane în proporţie de 11,5%, iar pe motonave în 
proporţie de 90,9%.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa : Institutul de statistică judeţeană Giurgiu 

Este important de menţionat faptul că toate structurile de primire turistică au 
înregistrat o creştere mai mult sau mai puţin importantă în anul 2007, cu excepţia 
locurilor de cazare în pensiuni turistice. Această scadere de 5,6 procente, pe care 
pensiunile turistice le-au înregistrat faţă de 2006, este contrară trendului naţional, 
fapt care denotă un număr deficitar de structuri de cazare de acest tip, şi o lipsă a 
serviciilor de calitate, lucru care a dus la diminuarea interesului turiştilor pentru 
acest tip de unitate de cazare.  

În ceea ce priveşte evoluţia semnificativă a indicelui de utilizare netă a locurilor de 
cazare pe motonave, acest lucru subliniază tarăşi specificitatea judeţului Giurgiu.      

De menţionat de asemenea că toţi indicii de utilizare netă a locurilor de cazare, cu 
excepţia celor pe motonave, se află sub media naţională, chiar sub pragul necesar 
unei funcţionări rentabile.     

Graficul referitor la evoluţia lunară a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare 
pentru anul 2007 ne confirmă puternica sezonalitate estivală, datorată în mod 
special lipsei unei oferte concrete pentru lunile de iarnă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa : Institutul de statistică judeţeană Giurgiu 

 
În anul 2007, în judeţul Giurgiu au sosit 8497 turişti străini faţă de 7487 sosiţi în anul 
precedent (+13,5%). Majoritatea vizitatorilor străini sosiţi în anul 2007 provin din ţări 
situate în Europa (98,9%).  Ponderile cele mai mari în numărul total al turiştilor 
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străini sosiţi în judeţul Giurgiu în anul 2007, sunt deţinute de vizitatorii străini din 
Germania (74,2%), Olanda (5,7%), Italia (3,0%), Bulgaria (2,0%), Ungaria (2,0%). 
 
Din numărul total al turiştilor străini 6919 persoane (81,4%) au fost cazaţi pe 
motonave, fapt care indică în primul rând o lipsă de atractivitate faţă de unităţile de 
cazare clasice din judeţ. Această preferinţă a turiştilor străini pentru unităţile de 
cazare pe motonave poate constitui o oportunitate de dezvoltare pe această nişă. 

6.4. Promovarea turistică a judeţului Giurgiu 

Promovarea turistică la nivelul judeţului Giurgiu la ora actuală este neglijată, 
neexistând un organism public sau privat dedicat acestei acţiuni.  

Unul din puţinele materiale existente de promovare a turismului românesc la ora 
actuală este Ghidul Turistic al Romaniei, lansat cu ocazia Târgului Internaţional 
de Turism din luna martie 2008. În cadrul acestui ghid turistic judeţul Giurgiu este 
prezentat cu următoarele obiective turistice: 

Rezervaţii şi monumente ale naturii 

• Pădurea Comana 
• Pădurea Manafu 

 
Vestigii istorice 

• Staţiunea arheologică Popeşti 
• Turnul ceasornicarului din Giurgiu 
• Ruinele cetăţii medievale Giurgiu 
• Palatul în stil renascentist de la Herăşti 
• Conacul familiei boiereşti Băleanu din Bolintin Vale 
• Conacul familiei Drugănescu de la Floreşti – Sloeneşti 

Edificii religioase 

• Mănăstirea Comana 
• Biserica fostei Mănăstiri de la Căscioarele  
• Biserica fostei Mănăstiri „Strâmbul” de la Căscioarele  
• Biserica „Sfântu Nicolae” de la Mironeşti  
• Biserica grecească din Giurgiu  

 
Monumente şi statui 

• Monumentul de la Călugăreni 
• Statuia scriitorului Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale  
• Statuia eroilor din Războiul pentru Independenţă de la Giurgiu  

 

Această listă limitată (din punct de vedere al potenţialului real al judeţului Giurgiu) 
prezentată în Ghidul Turistic al României este una din cele mai complete surse de 
informare asupra obiectivelor turistice din judeţul Giurgiu. Totuşi această listă nu 
reflectă adevăratul potenţial turistic al judeţului, încă neexploatat şi deseori într-o 
stare avansată de deteriorare.  

 

Pentru promovarea adecvată a unei destinaţii turistice este necesară o gestiune a 
comunicării la nivel local. Lipsa unei structuri responsabile influenţează într-un mod 
negativ promovarea turistică.     

6.5. Activitatea culturală 

În prezent, activitatea culturală a judeţului Giurgiu se desfăşoară în următoarele 
instituţii culturale: 
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• Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”  
• Teatrul Valah Giurgiu  
• Casa de cultură „Ion Vinea”  
• Şcoala de Arte şi Muzică „Victor Karpis” Giurgiu  
• Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Culturale 
• Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu”  
• În cele 165 biblioteci (din care 32  în mediul urban şi 133 în mediul rural) 

din care 107 biblioteci şcolare şi 50 de biblioteci publice 
• În cele 30 cămine culturale 

În ceea ce priveşte reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice care a funcţionat în 
anul 2007 aceasta a avut o suprafaţă totală de expunere de  1418  m2. Muzeele 
înregistrate de către Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural Giurgiu 
sunt: 

• Muzeul Judeţean „Teoharie Antonescu”- cu secţii de: arheologie, 
etnografie, artă plastică, numismatică şi istorie memorialistică, 
carte rară şi bunuri biblifile;  

• Muzeul local Călugăreni;  
• Muzeul Nichifor Crainic, com. Bulbucata, cu specific memorialistic 

şi literal;  
• Muzeul Poliţiei de Frontieră, cu specific de istorie militară. 
• Muzeul şcolar Mihai Eminescu, cu specific istorie locală;  
• Muzeul şcolar Dacia, fără personalitate juridică., loc. Frăteşti – cu 

specific arheologic, etnografic şi numismatic;  
• Muzeul şcolar Iepureşti cu specific etnografic;  

 
 
 
 
 
 

 

Numărul vizitatorilor în anul 2007 a fost de 2802 persoane, în creştere cu  706      
( + 33,7 %) faţă de anul 2006. 

Numărul bunurilor culturale (piese de muzeu) la 31 decembrie 2007 a fost de 
93878.  

Numărul expoziţiilor de bază organizate în muzeele judeţului Giurgiu în anul 2007 
a fost de 5, iar numărul expoziţiilor temporare organizate la sediu a fost de 8. Au 
fost itinerare 5 expoziţii în ţară şi una în străinătate. De asemenea au mai fost 2 
expoziţii găzduite de muzeu şi una organizată de un alt muzeu din ţară. În cursul 
anului 2007 au fost editate 4 titluri de publicaţii într-un tiraj anual de 2600. 

Activitatea culturală în judeţul Giurgiu poate fi caracterizată drept mediocră, acest 
fapt fiind datorat în principal de proximitatea faţă de Municipiul Bucureşti, un pol 
cultural în adevăratul sens al cuvântului.  
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PUNCTE TARI

 

• Unicitatea rezervaţilor din pădurea Comana şi pădurea Manafu 

• Situl istoric de la Călugăreni  

• Ruinele cetăţii medievale Giurgiu 

• Prezenţa turiştilor străini 

 

PUNCTE SLABE

 

• Lipsa unei structuri locale de promovare turistică  

• Numărul scăzut de sosiri ale turiştilor 

• Infrastructura de acces la obiectivele turistice deficitară  

• Activitatea culturală modestă  

• Puternica sezonalitatea estivală  

OPORTUNITĂŢI

 

• Prezenţa turiştilor străini 

• Numărul important al locurilor de cazare pe motonave 

• Proximitatea de Municipiul Bucureşti 

• Realizarea aeroportului de la Adunaţii Copăceni 

• Reabilitarea numeroaselor obiective turistice 

AMENINŢĂRI

 

• Starea avansată de deteriorate a anumitor obictive turistice  

• Neinteresul faţă de promovare turistică a judeţului 

• Transformarea judeţului Giurgiu intr-o regiune turistică de 
tranzit 
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Concluzii 

Judeţul Giurgiu prezintă un relief şi o climă tipică Câmpiei Române,  adecvate 
dezvoltării turismului. Acesta beneficiază de prezenţa a numeroase obiective 
turistice pe teritoriul său.  

În ceea ce priveşte numărul de sosiri ale turiştilor judeţul înregistrează un număr 
scăzut, lucru compensat prin faptul că o mare parte dintre aceştia sunt turişti străini 
care în general beneficiază un buget de călătorie mai important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Giurgiu beneficiază de o promovare turistică neglijată datorată neexistentei 
unui organism public sau privat dedicat acestei acţiuni şi înregistrează o activitate 
culturală modestă (datorată numărului scăzut de vizitatori numărul de vizitatori). 
Puternica sezonalitate estivală, datorată în mod special lipsei unei oferte concrete 
pentru lunile de iarnă reprezintă o reală ameninţare pentru viitoarea dezvoltare 
turistică a judeţului. 

Caracteristica principală a judeţului este prezenţa unui numar important de locuri de 
cazare pe motonave.   
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Cap. 7 Cadrul instituţional – capacitate administrativă 

Capacitatea administrativă a autorităţilor locale este apreciată în funcţie de eficienţa 
cu care reuşesc să organizeze şi să execute în concret hotărârile şi actele 
normative, să identifice şi să promoveze interesele locale. Lipsa infrastructurii şi a 
utilităţilor este conştientizată de către administraţiile locale ca factor inhibator al 
dezvoltării. Acest lucru se observă şi din ponderea mare pe care o au proiectele de 
acest fel în agendele de lucru ale Consiliilor locale. 

Judeţul Giurgiu are în componenţă 54 de localităţi, dintre care 3 oraşe şi 51 de 
comune. Din punct de vedere geografic, localităţile judeţului Giurgiu pot fi integrate 
în 3 categorii majore. Acestea se referă la zona de referinţă în care sunt localizate: 

• Zona Metropolitană 
• Zona Mediană 
• Zona Fluvială 

 
Din punct de vedere administrativ, ordonatorul principal de credite în judeţul Giurgiu 
este Consiliul Judeţean, instituţia responsabilă cu realizarea politicilor publice 
majore la nivel judeţean. Bugetul judeţean este destinat atât cheltuielilor 
investiţionale ale Consiliului Judeţean cât şi transferurilor financiare destinate 
autorităţilor locale din judeţ.  

Pentru a putea evalua profesionist capacitatea administrativă a unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, o anchetă a fost derulată la nivelul 
Primăriilor din judeţ. Studiile individuale de caz s-au bazat pe completarea unui 
chestionar de dezvoltare, constituirea unei baze de date şi analiza rezultatelor 
respectivului studiu. Relevanţa studiului este una importantă datorită numărului de 

studii de caz, care reprezintă aproximativ 85% dintre toate Primăriile din Judeţul 
Giurgiu20. 

Relevanţa răspunsurilor la chestionare este generată în primul rând de modul de 
organizare a chestionarului, chestionar care a urmărit colectarea informaţiilor pe 5 
niveluri: dezvoltare locală, infrastructură, social, mediu de afaceri, capacitate 
administrativă. Al doilea element important în acest sens este faptul că aceste 
chestionare au fost completate de către decidenţii locali, care au beneficiat de o 
sesiune de informare în ceea ce priveşte completarea itemilor din chestionar.  

Scopul acestei analize administrative este de a completa rezultatele sondajului de 
opinie realizat la nivel de populaţie. Obiectivul general care stă la baza realizării 
întregului demers strategic în judeţul Giurgiu este de a analiza şi diagnostica 
capacitatea autorităţilor administraţiei publice de a atrage proiecte de investiţii 
majore şi a asista dezvoltarea generală a comunităţilor proprii. Un al obiectiv 
specific al analizei administrative este de a observa gradul de autonomie al 
autorităţilor locale bazat pe indicatori relevanţi precum: specializare tehnica a 
aparatelor proprii, relaţia cu mediul de afaceri, existenţa consultanţei specializate 
pentru proiecte, asociativitatea, performanţa administrativă locală. 

În general, autorităţile judeţului Giurgiu depind în mare măsură de expertiza 
aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Giurgiu pentru a pregăti investiţii. 
Cu câteva excepţii (Primăria Municipiului Giurgiu şi alte câteva comune), 
capacitatea de planificare şi expertiza tehnică la nivel de administraţia locală sunt la 
un nivel destul de scăzut. 

 

                                                            
20 38 chestionare completate 
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AQ1. Numarul proiectelor prioritare
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7.1. Proiecte de dezvoltare 

Priorităţile de dezvoltare a localităţilor sunt reflectate de un număr mediu de 3-4 
proiecte identificate de către fiecare unitate administrativ teritorială. Acestea sunt, în 
viziunea autorităţilor locale, necesităţile de investiţii pe care le-au identificat pentru 
perioada de timp în care se pot accesa fonduri structurale.  

Fig 7.1 ilustrează numărul de proiecte pe care fiecare comună le consideră 
prioritare şi necesare dezvoltării ei. Numărul cel mai mare de proiecte promovate de 
o comună este de 8, în două cazuri, cele mai multe localităţi susţin 5 sau 6 proiecte.  

În fig. 7.2 poate fi urmărit numărul proiectelor prioritare aflate în curs de implemen-
tare. Observaţia care reiese din compararea celor două tabele este că primăriile cu 
un număr mediu de proiecte prioritare au mai multe proiecte în curs de implemen-
tare decât celelalte.  

Astfel primăriile din Adunaţii Copăceni şi Daia care promovează fiecare câte 8 
proiecte prioritare au doar 2 proiecte în curs de implementare 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.1. Număr de proiecte prioritare 
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AQ1.1. Numarul proiectelor prioritare aflate in curs 
de implementare
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Fig 7.2. Număr de proiecte aflate în implementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai multe proiecte au în vedere lucrări de extindere sau reabilitare la reţeaua 
de drumuri comunale şi uliţe săteşti, la reţeaua de distribuire a apei potabile şi 
construirea de canalizări. Existenţa Asociatiei de dezvoltare intercomunitara 
“Managementul eficient pentru un judeţ curat” face ca şi  proiectele de mediu să 
aibă o pondere semnificativă. 

Din punct de vedere al priorităţilor, domeniile de interes cele mai importante se 
referă la proiectele de drum, apă şi canalizare. Existenţa programelor 
guvernamentale privind infrastructura de săli de sport, plasează proiectele de 
infrastructură sportivă pe locul 4 cu 23 de proiecte care se derulează în prezent.  

Fig 7.3. Proiecte prioritare 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Chiar dacă primăriile îşi propun realizarea unor importante proiecte pentru creşterea 
calităţii vieţii în localităţile lor, ritmul punerii lor în aplicare este scăzut. Doar 
primăriile din Săbăreni şi Gostinu au câte 5 proiecte fiecare în curs de 
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implementare. Cele mai multe derulează în acest moment doar unul sau două 
proiecte. Un element semnificativ pentru buna desfăşurare a proiectelor de 
dezvoltare priveşte existenţa capacităţii tehnice de a realiza şi implementa proiecte. 
De exemplu, primăria Săbăreni, spre deosebire de primăria Gostinu, nu are nici o 
persoană instruită sau specializată pe probleme de finanţări şi proiecte europene. 
10 primării nu au în prezent nici un proiect în implementare, fenomen cauzat 
şi de inexistenţa resursei umane dar şi financiare la bugetele locale.  

Fig 7.3 bis. Distribuţia proiectelor în curs de implementare21 
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21 Legendă: 

a) Primării cu 5 proiecte prioritare în curs de implementare 
b) Primării cu 4 proiecte prioritare în curs de implementare 
c) Primării cu 3 proiecte prioritare în curs de implementare 
d) Primării cu 2 proiecte prioritare în curs de implementare 
e) Primării cu un proiect prioritar în curs de implementare 
f) Primării fără niciun proiect declarat în curs de implementare 
 

7.2. Planificare Strategică  

Demersul de a construi o Strategie de dezvoltare pentru întreg judeţul Giurgiu se 
bazează extensiv pe capacitatea primăriilor de a sprijini această iniţiativă la nivel de 
implementare. Un element important în acest sens pe care l-am urmărit la nivel de 
analiză îl reprezintă resursele de planificare a politicilor publice la nivel local.    

20 de comune, reprezentând 53 % din comunele respondente comunică existenţa 
unei strategii de dezvoltare locală, o statistică comparabilă cu realităţile existente şi 
în alte judeţe la momentul actual. Existenţa unei bune practici este încurajatoare la 
nivel local, nu trebuie însă uitat că o mare majoritate a localităţilor nu au realizat un 
document strategic iar 5% nu au ştiut să răspundă la această întrebare. 

Fig. 7.4. Strategii de dezvoltare locală 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 
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Evaluând motivele din cauza cărora autorităţile nu pot susţine dezvoltarea locală, 
concluziile indică o varietate de probleme, majoritatea structurale şi dificil de 
rezolvat. Cele mai importante dintre acestea sunt “lipsa banilor la bugetul local”, 
identificate la 41% din Primării şi “lipsa specializării personalului intern”, problemă 
identificată de 19% dintre primării.  

Fig 7.5. Obstacole în pregătirea proiectelor de dezvoltare22 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

                                                            
22 Legendă: 

a) Lipsa banilor la bugetul local 
b) Lipsa oportunităţilor de finanţare 
c) Lipsa cofinanţării în cazul existenţei unor programe de finanţare 
d) Lipsa consultanţei de specialitate 
e) Lipsa consultanţei pe finanţări nerambursabile 
f) Lipsa consultanţei tehnice 
g) Lipsa personalului intern care să coordoneze proiectele de realizare de SF 
h) Niciun răspuns 

 

Un aspect care completează imaginea privind capacitatea de a realiza dezvoltare 
locală priveşte modul în care Primăriile judeţene pot susţine pe cont propriu un 
proiect finanţat din fondurile structurale sau alte surse, proiecte pe care vor trebui 
să le cofinanţeze şi să le deruleze.  

Principiul rambursării poate afecta majoritatea acestor comune din cauza slabei 
capacităţi financiare existente la nivel local. Astfel, 66% dintre comune nu au datorii 
financiare, 11% sunt îndatorate sub 11% iar 16% dintre primării nu au răspuns 
deloc la întrebare. O problemă este lipsa de expertiză financiară, o parte 
consistentă dintre primării nereuşind să răspundă la această întrebare. În general 
însă, primăriile pot sprijini financiar implementare proiectului, cu condiţia să 
primească sprijin din parte autorităţilor centrale ale judeţului.  

Capacitatea financiară a localităţilor este generată şi de nivelul de colectare a 
taxelor locale. Sursa proprie a bugetului local, taxele locale, este o sursă potenţială 
în condiţiile absenţei unui sistem eficient de colectare. Al doilea instrument 
important este nivelul taxelor locale şi baza de impozitare, decizii de politici locale 
care sunt în general greu de realizat în condiţiile unei comunităţi sărace, fără 
instrumente care să permită generarea unui nivel important de venituri proprii. 
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Fig 7.6. Gradul de îndatorare al localităţilor judeţului Giurgiu 
AQ7. Care este gradul de indatorare al localitatii dvs.?
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Nivelul de colectare se situează în medie între 51 şi 65% din totalul taxelor 
inventariate, un nivel destul de scăzut care accentuează dependenţa localităţilor de 
sprijinul autorităţilor centrale sau judeţene şi nu permit realizarea unei predicţii 
strategice pe termen mediu şi lung bazată pe nivelul resurselor locale.  

 

 

 

 

 

 

Fig 7.7. Nivelul de colectare a taxelor 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

O a doua componentă responsabilă de capacitatea administraţiei locale judeţene 
de a se dezvolta este strâns legată de viaţa economică a comunităţii. Pentru a 
putea sprijini importante proiecte de investiţii, localităţile trebuie să îmbunătăţească 
atractivitatea mediului economic şi relaţia cu IMM-urile locale. Pentru a atrage 
investiţii, localităţile din Giurgiu nu au o pregătire sau o strategie dedicată, factorii 
contextuali fiind în mare măsură responsabili de nivelul antreprenorial al unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Practic, localităţile judeţului Giurgiu sunt aşezate între municipiul reşedinţă de judeţ 
şi capitala ţării. În teorie, apropierea de cele două oraşe influenţează atât valorile 
capitalului uman cât şi cele caracteristice calităţii vieţii. Acest lucru compensează 
efectele unei infrastructuri slab dezvoltate. 

Subiecţii studiului au numit printre cei mai atractivi factori pentru investitori existenţa 
suprafeţelor de teren disponibile. Oportunitatea dezvoltării de proiecte de 
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anvergură, de tipul parcurilor industriale, reiese din corelarea factorilor cu valorile 
cele mai ridicate: terenuri disponibile (27) şi forţă de muncă disponibilă (28).  

Fig 7.8. Factori potenţiali pt. atragerea investiţiilor23 
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Din cele 38 de localităţi care au răspuns studiului 15 consideră că infrastructura din 
localitatea lor reprezintă un factor neatractiv pentru investitori. Din cele 17 
răspunsuri care desemnează lipsa Facilităţilor, ca fiind neatractivă, multe se referă, 
în fond, tot la lipsa infrastructurii. Din punct de vedere al factorilor care generează 
lipsa de atractivitate economică a localităţii, 20 de comune consideră că principala 

                                                            
23 Legendă:  

a) Suprafeţe de teren disponibile 
b) Infrastructură 
c) Facilităţi 
d) Forţă de muncă 
e) Managementul deşeurilor 
f) Infrastructura IT 
NR – fără răspuns precizat 

 

problemă este lipsa managementului deşeurilor, iar 32% consideră că facilităţile şi 
nivelul infrastructurii sunt responsabile cu această problemă. 

CQ21. Care sunt cei mai neatractivi factori 
caracteristici mediului de afaceri din comunitatea 
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Fig 7.9, Factori negativi24 

                                                            
24 Legendă:  

a) Suprafeţe de teren disponibile 

b) Infrastructură 

c) Facilităţi 

d) Forţa de muncă 

e) Managementul deşeurilor 

f) Infrastructura IT 

g) NR – fără răspuns precizat 
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Aproximativ 70% din locuitorii judeţului Giurgiu locuiesc în mediul rural. Acest lucru 
înseamnă în primul rând un nivel scăzut de trai, acces redus la servicii medicale şi 
învăţământ de calitate, creşterea riscului de deprofesionalizare şi ocupare în 
agricultură. Este important să privim îmbătrânirea populaţiei atât în dimensiunea ei 
statică cât şi în cea dinamică. Procentul mare al populaţiei de peste 40 de ani (deci 
cu şanse de reproducere reduse) devine îngrijorător corelat cu natalitatea scăzută. 

Stocul de educaţie la nivelul individului determină nivelul profesionalizării şi poziţia 
lui viitoare pe piaţa de muncă. Numărul mare al absolvenţilor de liceu determină o 
valoare ridicată a capitalului uman. Stocul redus de educaţie la nivelul studiilor 
elementare creşte riscul implicării individului în activităţi slab productive pe piaţa 
neagră a muncii sau în agricultură. 

La nivelul majorităţii localităţilor judeţene, nivelul de studii este scăzut, peste 66% 
dintre locuitori fiind absolvenţi de şcoală elementară.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.10. Nivel de studii la nivelul localităţilor 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Agricultura este o activitate slab generatoare de valoare, care consumă în schimb 
multe resurse şi implică o cantitate mare de forţă de muncă. Statisticile corelează 
ocuparea în agricultură cu statusul social scăzut şi capital educaţional redus. În 
acest caz, 32 de primării au desemnat agricultura printre ocupaţiile de bază ale 
locuitorilor. 

7.3. Planificarea dezvoltării strategice 

Capacitatea primăriilor de a se dezvolta depinde în mare măsură de nivelul instruirii 
resursei umane dar şi planificării dezvoltării corelată cu potenţialul local. Mai mult de 
jumătate dintre localităţile chestionate nu au putut spune dacă au realizat un plan 
de dezvoltare locală care să cuprindă mai multe proiecte interconectate. La acest 
nivel, este greu de observat componenta strategică a propunerilor de proiecte, 
existând riscul ca, pe termen lung, localităţile să nu poată accesa şi apoi 
implementa adecvat proiectele.  

Cu excepţia Primăriei Giurgiu care a dezvoltat un important departament de 
proiecte cu finanţare internaţională şi care demonstrează o experienţă exhaustivă în 
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management de proiect, localităţile nu au dezvoltat încă o bază de capital uman 
care să poată administra acest proces. Acestea depind în mare măsură de Consiliul 
Judeţean Giurgiu, care la rândul său are o experienţă impresionantă în redactarea 
şi managementului de proiect.  

Un alt indiciu important pentru dezvoltarea proiectelor majore de infrastructură 
locală este gradul de adecvare al Planurilor de Urbanism General la realităţile 
generate de noile investiţii. Aproximativ 51% dintre comunele respondente au 
raportat o lipsă de adecvare a PUG-ului la noile realităţi, acest lucru fiind extreme 
de relevant în perspective imposibilităţii de a realiza noi proiecte. Pregătirea PUG-
ului este esenţială în procesul de atragere a proiectelor cu ajutorul fondurilor 
structurale datorită derulării apelului de proiecte şi nevoii de a planifica multianual 
toate investiţiile.  

Fig 7.11. Plan de dezvoltare cu proiecte integrate 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

 

Fig 7.12. PUG adecvat 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

În ceea ce priveşte gradul de pregătire internă a instituţiilor administraţiei locale 
pentru realizarea şi implementarea proiectelor, în 27 de primării judeţene nu există 
un Departament de Integrare Europeană care să poată gestiona procesul de 
absorbţie a fondurilor atrase. Lipsa organizării instituţionale este completată negativ 
de lipsa instruirii adecvate a personalului din Primărie. Cifrele arată că în 15 Primării 
există 1 persoană instruită în domeniul fondurilor structurale, 10 primării în care 
există 2-3 persoane instruite, 7 primării în care nu există nici o persoană instruită în 
acest sens. Aceste elemente pot fundamenta un plan de instruire judeţeană a 
persoanelor responsabile cu managementul de proiect, plan care să asigure o 
competiţie adecvată pentru proiecte care să genereze atragerea unor proiecte 
majore în judeţ. 
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Fig 7.13. Existenţa capacităţii instituţionale 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Fig 7.14. Specializarea funcţionarilor pentru accesarea fondurilor 
structurale
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

La întrebarea privind numărul de persoane capabile de a realiza un proiect şi de 
managementul proiectelor, 54 % dintre Primării au menţionat faptul că nu există nici 
o persoană cu experienţă în redactarea proiectelor. Doar 29% dintre primării spun 
că au un angajat cu cunoştinţe în acest sens. Aceste elemente sunt îngrijorătoare 
pentru faptul că, unităţile administrativ teritoriale vor fi responsabile cu gradul de 
succes al judeţului Giurgiu în atragerea proiectelor de investiţii. 
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Fig 7.15. Persoane cu experienţă în redactare şi management de proiect 

EQ6. Cite persoane specializate in scrierea sau 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

7.4. Capacitate instituţională  

Comunicarea instituţională şi gestionarea sarcinilor zilnice ale Primăriilor din judeţul 
Giurgiu sunt indicatori principali în evaluarea capacităţii lor instituţionale. Gestiunea 
documentelor în cadrul acestor instituţii este un prim semn de modernizare şi de 
eficienţă în activitatea administrativă. În acest sens, mai mult de 76% din primăriile 
chestionate au raportat inexistenţa unui sistem informatic integrat la nivel local. 
Doar 13 primării sunt dotate cu un sistem informatic al documentelor.  

 

O prioritate pentru localităţi în acest sens este accesarea finanţărilor pentru 
îmbunătăţirea capacităţii administrative la nivel de primării, cu ajutorul Programului 
Operaţional de Creştere a Capacităţii Administrative. Proiectele îi pot asista în 
realizarea investiţiilor în echipamente IT, instruirea resurselor umane, creşterea 
capacităţii de planificare strategică.  

Fig 7.16. Sistem informatic pentru gestiunea documentelor 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Un alt indicator de capacitate este importanţa pe care primăriile o acordă procesului 
de informare şi consultare a publicului. Din punct de vedere legal, acestea sunt 
obligate să dea publicităţii o serie de rapoarte de activitate şi de transparenţă prin 
intermediul cărora va fi informat atât publicul cât şi agenţiile centrale responsabile 
cu reforma administraţiei publice. De asemenea, capacitatea de a raporta 
reprezintă un atu pentru procesul de implementare al proiectelor europene, proiecte 
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unde gradul de vizibilitate şi obligaţiile de raportare şi transparenţă sunt extrem de 
ridicate. În prezent, 25 de primării furnizează un Raport Anual al Primarului, 22 un 
raport pe baza legii 544/2001 privind accesul la informaţii şi 19 un Raport privind 
legea 52/2003 privind transparenţa publică. Nivelul de transparenţă este grevat aici 
în principal de probleme de cunoaştere a legii şi capacităţii de raportare, dar faptul 
că aceste rapoarte sunt cerute de lege indică faptul că aceste probleme trebuie 
rezolvate prioritar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.17. Capacitatea de raportare25 
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

7.5. Relaţionare inter-instituţională 

Gradul ridicat de asistenţă oferit de Consiliul Judeţean este reflectat în evaluarea 
autorităţilor locale faţă de relaţia cu această instituţie. În general, relatia Primăriilor 
cu instituţiile regionale şi judeţene este una bună şi foarte bună ceea ce indică un 
grad de coeziune judeţeană ridicat. Acest fenomen este reflectat şi în existenţa deja 
a două Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, active, care pregătesc proiecte 
integrate de infrastructură pentru localităţile componente. Coeziunea localităţilor 

                                                            
25 Legendă: 

a) Raport pentru activitatea de răspuns la cereri informaţii de interes public (cf legii 544/ 2001) 
b) Raport privind dezbaterea publică a iniţiativelor Consiliului Local cf Llegii 52/ 2002 
c) Raport de Activitate a Primarului 
d) Raport de activitate a instituţiei 
e) Nu s-a răspuns deloc sau nu se întocmeşte niciun fel de raport  
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este un element foarte important care în opinia noastră trebuie cultivat pentru ca 
judeţul să poată realiza proiectele majore de care are nevoie.  

Fig 7.18. Relaţia Primăriilor cu Consiliul Judeţean 

EQ14. Cum evaluati relatia dvs. cu alte institutii din 
judet/ nationale?

a) Consiliul Judetean
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 

Din punct de vedere al relaţiei cu CJ Giurgiu, se constată că un procent de aproape 
90% de Primării care au afirmat că relaţia cu instituţia judeţeană este bună şi foarte 
bună.  

 

 

 

 

Fig 7.19. Relaţia cu Prefectura 

EQ14. Cum evaluati relatia dvs. cu alte institutii din 
judet/ nationale? 

b) Prefectura
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Sursa: Studii de caz primării Giurgiu 
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Fig 7.20. Relaţia cu ADR Sud Muntenia 

EQ14. Cum evaluati relatia dvs. cu alte institutii din 
judet/ nationale?
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Relaţia cu Prefectura este comparabilă cu relaţia dezvoltată de primării cu Consiliul 
Judeţean. De asemenea, relaţia cu alte instituţii publice din judeţ este una foarte 
bună, din păcate relaţia cu mediul de afaceri rămânând la un nivel scăzut de 
dezvoltare. 
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PUNCTE TARI 

 
 Preocuparea administraţiei locale pentru realizarea unor 

proiecte de dezvoltare durabilă. 
 Număr mare de proiecte vizând infrastructura. 
 Bună relaţionare între primării şi alte instituţii publice din 

judeţ (în special CJ şi Prefectura). 
 Apropierea de capitală, ca sursă majoră de investiţii. 
 Acces ridicat al populaţiei la mijloace de comunicare. 
 Nivel mic de îndatorare al primăriilor. 

OPORTUNITĂŢIPUNCTE SLABE 

 
 Activitatea firmelor cu sediul social în alte localităţi 

sau judeţe. 
 Migrare puternică către Bucureşti şi Europa de Vest a 

populaţiei tinere şi înalt calificate. 
 Slaba calificare a personalului didactic. 
 Scăderea gradului de instruire şcolară. 

AMENINŢĂRI

 Urbanizare scăzută. 
 Infrastructură şi utilităţi slab dezvoltate. 
 Număr mare de persoane slab calificate, ocupate în 

agricultură. 
 Incapacitatea administraţiilor locale de a accesa fonduri 

structurale. 
 Capacitate redusă de implementare a proiectelor. 
 Utilizare scăzută a sistemelor informatice în activitatea 

primăriilor. 
 Număr mic de primării cu angajaţi specializaţi în scrierea 

şi gestionarea proiectelor. 

 
 

 Folosirea consultanţei în realizarea şi managementul 
proiectelor. 

 Creşterea standardului de viaţă prin investiţia în lucrări 
de interes public. 

 Stimularea şi sprijinirea antreprenoriatului local. 
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Concluzii 

Capacitatea administrativă a localităţilor judeţului Giurgiu este în prezent limitată din 
cauza unor factori structurali. Aceşti factori împietează asupra dezvoltării 
instituţionale. Concluziile analizei administrative punctează în mare deficienţele dar 
şi aspectele pozitive ale guvernării locale la nivel judeţean. 

1. Consiliul Judeţean Giurgiu are o capacitate administrativă importantă, 
devenind principala sursă de expertiză în domeniul guvernării locale pentru 
localităţile judeţului.  
Recomandare: Transfer crescut de know-how dinspre experţii Consiliului 
Judeţean către autorităţile locale prin instruire, bune practici, etc 

2. Capacitatea Primăriei Giurgiu de a iniţia şi administra proiecte poate fi 
utilizată pentru creşterea capacităţii localităţilor limitrofe. Acest lucru se 
poate realiza atât prin parteneriate în proiecte comune cât şi prin 
realizarea unei zone metropolitane 

3. Primăriile nu au resurse suficiente pentru a realiza un grad bun de 
absorbţie a fondurilor europene sau de altă natură. De aceea, soluţiile se 
găsesc în îmbunătăţirea asociativităţii, integrarea proiectelor de comune 
(cel puţin comune limitrofe) 

4. Atragerea experţilor în management de proiect este esenţială din cauza 
insuficienţei resursei umane calificate. Printr-un sistem motivaţional 
corespunzător pot fi atraşi experţi bine pregătiţi din centrul universitar 
Bucureşti, profitând de proximitatea geografică 

 
5. Relaţia Primăriilor cu mediul de afaceri se realizează în principal de CJ 

Giurgiu şi oraşele principale din judeţ. Relaţia altor primării locale cu 
mediul de afaceri este sporadică şi incidentală. Primăriile trebuie să-şi 
îmbunătăţească comunicarea cu mediul de afaceri în mod activ, prin 
alocarea unor resurse umane sau materiale în acest sens (parteneriate 
public privat, angajarea unor persoane în acest sens) 

6. Implicarea cetăţenilor în treburile comunităţii este un factor decisiv în 
legitimarea intervenţiilor publice. În acest sens, este importantă aplicarea 
legii şi implicarea publicului în dezbateri pe teme majore (infrastructură, 
investiţii) 

7. Capacitatea instituţională materială este deficitară, în instituţii neexistând 
sisteme de gestionare a documentelor şi nici sechipamente moderne de 
management. Soluţia constă în redactarea proiectelor în cadrul POS CCA 
pentru îmbunătăţirea capacităţii de management local 

8. Primăriile nu colaborează corespunzător cu sistemul educaţional. Trebuie 
intensificate colaborările şi concretizate la nivel de proiecte comune 
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Capitol II Analiza privind dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea accesului 

populaţiei şi consumatorilor industriali la această infrastructură şi realizarea 

corelării acesteia cu dezvoltarea regională şi dezvoltarea durabilă 
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Analiza socio-economică a judeţului Giurgiu a avut drept scop evaluarea nevoilor 
pentru o dezvoltare strategică a judeţului Giurgiu, promovând acele sectoare 
evaluate drept prioritare. S-a recurs de asemenea şi la analiza în detaliu a 
transportului şi a infrastructurii tehnice la nivel judeţean. In capitolul prezent ne 
propunem a evidenţia acele elemente distinctive care vor face diferenţa în 
dezvoltarea judeţului Giurgiu în perioada următoare. 

La nivel naţional, reabilitarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri publice a fost şi este 
în continuare o prioritate a politicii economice, drumurile reprezentând cel mai 
utilizat mod de transport, contribuind la creşterea gradului de accesibilitate la nivel 
regional şi local.  
 
In teritoriu, această prioritate se traduce în obiectivul general de reducere a 
disparităţilor de dezvoltare dintre regiuni, cadru în care dezvoltarea infrastructurii de 
bază la standarde europene a fost identificată drept prioritate tematică. 
Una din cauzele principale ale disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale în 
acest sector reiese din accesul diferit al regiunilor la infrastructura de transport 
judeţeană, naţională şi internaţională dar şi de calitatea necorespunzătoare a 
acesteia. Intr-o radiografiere a beneficiilor aduse de o bună infrastructură, devine un 
fapt comun acceptat că întotdeauna aeroporturile care au legături internaţionale 
constituie un important factor de atracţie pentru investiţiile străine directe, 
conexiunile feroviare sunt un factor important în realizarea exporturilor de mărfuri iar 
calitatea ridicată a infrastructurii rutiere contribuie la scurtarea duratei de transport a 
mărfurilor şi persoanelor.  

 

 

 

Datele oficiale demonstrează că Regiunea Sud-Muntenia nu se situează între 
regiunile dezavantajate din punctul de vedere al reţelei de transport care 
tranzitează teritoriul regional şi nici în ceea ce priveşte calitatea infrastructurii de 
transport. Regiunea dispune de o reţea de drumuri publice europene, naţionale şi 
judeţene cu o lungime de 12.000 km (15 % din totalul naţional) şi o reţea feroviară 
de 1225 km (11,4% din reţeaua naţională). Dunărea, arteră fluvială europeană, 
înlesneşte legăturile acestei regiuni cu principalele oraşe din bazinul său 
hidrografic. 

Cu toate aceste, în interiorul regiunii, împărţirea între cele două zone, Subregiunea 
Nord mai dezvoltată şi Subregiunea Sud, mai puţin dezvoltată, este evidentă şi la 
nivelul infrastructurii. 
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Deschidere spre transport internaţional prin coridoarele pan-europene 

 

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, regiunea beneficiază de o bună 
deschidere internă şi internaţională, asigurată de 5 drumuri europene (E574, E81, 
E70, E85 şi E60) şi de autostrăzile A1 (Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti – 
Constanţa, aflată parţial în exploatare), însă doar 29,2% din totalul drumurilor 
publice sunt modernizate. După cum se poate observa, majoritatea căilor de acces 
rutier sunt pe axul Nord-Sud (în afară de Autostrada Soarelui) fapt care constituie 
un punct geostrategic relevant pentru judeţul Giurgiu. 

La nivel judeţean, cele mai ridicate ponderi ale drumurilor publice modernizate se 
înregistrează în judeţele sudice: Călăraşi (40%) Teleorman (39,1%). Procentele 
ridicate din aceste judeţe se datorează ponderii mai mari pe care le au drumurile 

naţionale în totalul drumurilor publice, în sudul regiunii (peste 23%), comparativ cu 
nordul acesteia (sub 20%). 

Bucurându-se de intersecţia axei de transport N-S şi de apartenenţa la coridorul 
pan-european VII prin segmentul Dunăre şi la coridorul pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar (segment în traseul „… Chişinău-Bucureşti-Dimitrovgrad-
Alexandroupolis”) judeţul Giurgiu are suficiente premise pentru a deveni un judeţ 
de tranzit pentru un circuit intens de marfă şi persoane în zona de Sud a regiunii 
Sud-Muntenia. 

Prin exploatarea avantajului de a fi integrat în aceste coridoare, Giurgiu are şansa 
de a fi poarta României spre includerea în principalele artere de transport din 
Europa de Est. Mai mult, cea mai marea „pată albă” a reţelei de coridoare pan-
europene de transport din Europa de Est este formată din partea nordică a 
României şi partea de sud-vest a Ucrainei. Pentru Giurgiu, acest fapt indică că, prin 
avantajul geografic de a trece pe teritoriul lui două dintre cele trei coridoare pan-
europene care tranzitează România, judeţul are potenţial de a deveni principalul 
mijloc de acces al României la acest tip de transport desfăşurat pentru Europa de 
Est şi cu deschidere spre Vest.  

Raportându-ne la premisele existente, spre deosebire de celelalte judeţe din 
regiune, este previzibil ca, pe viitor, dacă se vor folosi eficient aceste avantaje, 
tranzitul prin Giurgiu va trebui să aducă prosperitate locuitorilor săi prin 
activităţi de comerţ, productive şi de servicii suport pentru zona sudică a 
României, pentru România în ansamblu şi pentru sudul şi sud-estul Europei. 
Situaţia din teritoriu arată însă o stare precară a infrastructurii, care în prezent 
îngreunează atragerea investitorilor în judeţ.  
 

În anul 2007 în timp ce gradul de modernizare a drumurilor naţionale care 
traversează judeţul Giurgiu era de aproximativ 93%, în acelaşi an, doar 24,34 % din 
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drumurile judeţene erau în stare foarte bună, iar infrastructura judeţeană în stare 
proastă şi foarte proastă înregistra un procent de 43,01%. La nivelul anului 2008, 
starea generală a drumurilor judeţene este precară, din datele oficiale rezultând 
necesitatea reabilitării a minimum 330 Km, adică în proporţie de 63%. Gradul 
preconizat de modernizare a drumurilor judeţene pentru următorii 4 ani este de 34,0 
% din totalul drumurilor judeţene nemodernizate, procentaj destul de scăzut dacă 
ne raportăm la traficul de mărfuri, de persoane şi navetă, care se desfăşoară în 
primul rând pe cale rutieră. 

Drumul expres, care segmentează judeţul pe Axa Nord-Sud şi totodată segment din 
coridorul pan-european IX de transport rutier şi feroviar este amintit, deocamdată, 
doar prin amintirile pe care le lasă o călătorie spre judeţul Giurgiu. Cu toţii ne-am 
„rupt” autovehiculele la intrarea în judeţul Giurgiu pe drumul expres - o adevărată 
„coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere în judeţ26. După cum se vede, percepţia 
giurgiuvenilor este bună, optimistă chiar. Din păcate, aceasta nu este suficientă. 
Realitatea arată un drum rutier de primire şi de tranzitare a judeţului reabilitat doar 
pe o porţiune, printr-un program ISPA şi în rest aflat într-o stare total 
necorespunzătoare pentru ambiţiile judeţului, de creare a unui flux puternic de 
transport de mărfuri sau de persoane. Este preconizată o finalizare a reabilitării 
drumului expres pentru anul 2008, dar în acest moment această previziune este 
probabil deja depăşită, timpul rămas până la încheierea anului fiind relativ scurt.  

Pentru materializarea conceptului de Giurgiu – judeţ de tranzit în Regiunea Sud-
Muntenia şi în Europa de Sud-Est acest drum expres va constituie una dintre cele 
trei componente: rutier – drum expres (coridor pan-european IX) + naval – port 
Giurgiu (prin coridor pan-european  VII) + aerian (aeroportul de la Adunaţii-
Copăceni).  
                                                            
26 Afirmaţie în cadrul Focus-grupului “Infrastructură şi infrastructură de mediu” organizat la 
CJ Giurgiu în data 2 septembrie 2008 

In susţinerea aceleaşi idei de tranzit intens de mărfuri şi de populaţie pe teritoriului 
Giurgiu, trebuie luată în consideraţie varianta realizării unei centuri dinspre Giurgiu 
înspre Bucureşti. Trecerea unor mijloace de transport încărcate cu marfă prin 
traficul actual din municipiul Bucureşti constituie o ipoteză greu de imaginat. 

Probleme majore de infrastructură rutieră pentru drumurile comunale au fost 
identificate în partea de Sud-Vest, la graniţa cu judeţul Teleorman. In cadru regional, 
aceasta este una dintre zonele cel mai puternic agricole ale regiunii Sud-Muntenia. In 
urma unui sondaj realizat la nivelul populaţiei, această zonă cu infrastructură 
comunală slabă, s-a dovedit a fi aceeaşi cu zona mediană a judeţului, considerată a 
fi zona majoritar agricolă a judeţului şi o zonă foarte săracă. In prezent, populaţie 
este îmbătrânită în această zonă, capitalul educaţional este modest iar nivelul de trai 
este perceput a fi foarte scăzut. Deşi terenul este fertil şi propice pentru exploataţii 
agricole, sistemul de practicare a agriculturii se confruntă cu probleme importante, de 
fărâmiţare a exploataţiilor agricole şi infrastructura agricolă precară.  
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Sursa: Sondaj realizat asupra populaţiei judeţului Giurgiu, GEA Strategy & Consulting, 

octombrie 2008  - Definirea zonală a judeţului Giurgiu 

Un alt avantaj strategic de care beneficiază Regiunea Sud – Muntenia este accesul 
direct la principala arteră fluvială de navigaţie europeană, Dunărea. Principala cale 
transeuropeană către România, podul peste Dunăre, Podul Prieteniei constituie un 
punct geostrategic important pentru România, prin acest punct realizându-se, la 
nivel global, una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat. 
Totodată, prin segmentul Dunăre, judeţul Giurgiu se bucură de apartenenţa la 
coridorul pan-european VII, avantaj extrapolat la nivel regional şi naţional. 

 

Pe lângă Giurgiu, porturile fluviale de la Dunăre, în Drobeta – Turnu Severin, 
Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, Olteniţa şi Călăraşi nu au nici unul pod la 
Dunăre, Giurgiu având singurul pod din acest sector. In prezent, există doar un plan 
pentru deschiderea unui port la Călăraşi dar când acest proiect se va finaliza, 
triunghiul de transport rutier – naval – aerian avantajos pentru judeţul Giurgiu ar 
putea să îşi piardă din atracţie şi din avantaje. 

Podul rutier şi feroviar peste Dunăre, conferă municipiului Giurgiu rolul de 
“principala poartă a ţării pe direcţia Nord - Sud”. 

Situaţia actuală indică însă că portul Giurgiu nu este încă pregătit pentru a putea 
constitui un punct de acostare a navelor de mărfuri care vin din portul Constanţa, ca 
o alternativă, pentru că aceste transporturi se realizează în containere şi necesită 
condiţii speciale de manipulare pe care portul Giurgiu nu le poate asigura datorită 
capacităţii tehnice de trafic redusă a portului de mărfuri. 
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Pentru viitor,  Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale (CN 
APDF) Giurgiu a iniţiat numeroase proiecte de modernizare şi extindere a 
capacităţii portului. Unul dintre aceste proiecte este programat a se realiza prin 
programul TEN-T, care vizează extinderea portului de mărfuri. Proiectul, pentru 
care s-a realizat deja Studiul de Fezabilitate (SF) studiază posibilitatea extinderii 
portului de mărfuri şi separarea lui de  portul de pasageri. Se vor crea astfel condiţii 
noi de acces în Zona Liberă Giurgiu prin lărgirea gurii de acces şi se vor pune 
bazele creşterii traficului de mărfuri în portul Giurgiu. În acest mod, portul Giurgiu va 
putea deveni un punct pentru primirea unui segment din mărfurile care trec prin 
podul Constanţa. Aceste lucrări de modernizare sunt preconizate a fi finalizate doar 
în anul 2013. 

Starea infrastructurii de transport 

Deschiderea noului aeroport va constitui o sursă importantă pentru creşterea 
economică a judeţului Giurgiu şi implicit a Regiunii Sud-Muntenia. Prin aeroportul 
din Adunaţii-Copăceni judeţul Giurgiu va deveni atractiv pentru crearea unor poli de 
logistică, zone comerciale şi hoteliere, spaţii de depozitare şi imobiliare. Efectele 
benefice se vor înregistra şi asupra municipiului Bucureşti, prin crearea unei 
alternative la traficul deja foarte aglomerat din aeroportul Otopeni. 

In ceea ce priveşte transportul feroviar, Regiunea dispune de o reţea dezvoltată de 
linii ferate, teritoriul acesteia fiind străbătut de magistralele feroviare I (Bucureşti-
Timişoara), II, III, IV, V si VI (traseu comun până la Ploieşti), VII (Bucureşti-Galaţi), 
VIII (Bucureşti-Constanţa) şi IX (Bucureşti-Giurgiu). În prezent, la nivelul judeţului 
Giurgiu, densitatea liniilor pe 1000 Km² înregistra la sfârşitul anului 2005 cea mai 
scăzută valoare din regiune, 13,3 % comparativ cu cea mai ridicată valoare din 
regiune, judeţul Ialomiţa, cu 66, 2% Km. Elementul de natură feroviară ce 
diferenţiază judeţul Giurgiu este constituit de magistrala feroviară  pan-europeană 
care porneşte de la Ostende (Belgia) trece prin Berlin, Praga, Budapesta, 

Bucureşti, Giurgiu, Ruse, Sofia, Istambul sau prin Salonic şi face legătura cu Atena. 

Infrastructura de bază - utilităţile publice în judeţul Giurgiu - are un grad scăzut de 
acoperire, constituind o piedică atât pentru asigurarea unui nivel de trai mai bun 
pentru populaţie cât şi pentru crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea de 
investitori. 
Cu un procent de acoperire a serviciului de alimentare cu apă foarte redus în anul 
2007, excepţie făcând municipiul Giurgiu (alimentare în procent de 93%), în oraşul 
Bolintin Vale alimentarea cu apă era în proporţie de 36%, în oraşul Mihăileşti doar 
în procent de 10,5% şi doar 10% dintre localităţile rurale, judeţul Giurgiu mai are 
încă multe trepte de urcat până la a asigura accesul necondiţionat al populaţiei la 
condiţiile minime de trai. In anul 2006, la nivel regional, în judeţul Giurgiu se 
înregistrează 308 Km de reţea de apă potabilă, reprezentând doar 1% din reţeaua 
de distribuţie a apei potabile la nivel naţional şi 3% din media naţională. 

Epurarea apelor uzate menajere constituie o altă problemă majoră, generată de 
utilizarea în cele mai multe cazuri, a unor echipamente şi tehnologii depăşite. 
Canalizarea publică şi spaţiile verzi reprezintă în judeţul Giurgiu 2% din media 
regională (valoare foarte scăzută comparativ cu cel mai mare indicator în acest 
sector, în judeţul Prahova, acoperire de 27% din media regională) şi prezintă o 
valoare nesemnificativă faţă de media naţională. De asemenea, dacă gradul de 
acoperire cu servicii de colectare a deşeurilor menajere în mediul urban este de 
90%, în mediul rural abia atinge pragul de 10%, aspect relevant, ţinând cont de 
faptul că 51 din 54 de localităţi ale judeţului Giurgiu sunt aşezări rurale. Reţeaua de 
gaze naturale a constituit unul dintre impedimentele importante pentru atragerea de 
investitori în judeţul Giurgiu. Până la sfârşitul anului 2008 doar municipiul Giurgiu va 
beneficia de acest tip de infrastructură.In continuare sunt evidenţiate avantajele şi 
dezavantajele judeţului Giurgiu în context regional, naţional şi internaţional cât şi 
oportunităţile de dezvoltare pe care le poate valorifica. 
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AMENINŢĂRI

 
 

 Ratarea oportunităţii de finanţări din fonduri 
   europene pentru reabilitarea infrastructurii rutiere 
 Apariţia de piedici în susţinerea proiectelor de creştere a 
capacităţii tehnice pentru trafic de mărfuri în portul Giurgiu 

 Durata prelungită pentru racordarea la sistemul de gaze a 
judeţului Giurgiu va constitui o piedică în atragerea 
investitorilor 

 

PUNCTE SLABE 

 
 

 Infrastructura rutieră în stare precară 
 Capacitate tehnică redusă pentru creşterea tranzitului de 

   mărfuri în portul Giurgiu 
 Nivel scăzut de acces la infrastructura de bază (sistemul de 
alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, etc.) 

 Sistem de distribuţie de gaze naturale doar la nivelul 
municipiului Giurgiu 

 

PUNCTE TARI

 
 

 Intersectarea pe teritoriul judeţului Giurgiu a unor căi de transport 
strategice pentru dezvoltare, cele mai numeroase la nivel regional 

 Principala cale transeuropeană din România, podul peste Dunăre 
 Podul rutier-feroviar pentru trecerea frontierei cu Bulgaria la Giurgiu 
– Ruse 

 Existenţa de proiecte de modernizare pentru creşterea capacităţii 
de trafic de mărfuri a portului 

 

OPORTUNITĂŢI 

 
 Atragerea de investiţii pentru reabilitarea infrastructurii rutiere  
 Creşterea capacităţii tehnice a portului Giurgiu pentru a putea 
deveni o variantă complementară pentru transportul din portul 
Constanţa pe autostradă spre Bucureşti 

 Deschiderea aeroportului de la Adunaţii-Copăceni  
 Corelarea tuturor căilor de transport din judeţ pentru consolidarea 
conceptului Giurgiu – judeţ de tranzit de mărfuri şi de turişti în 
sudul României şi în Regiunea Sud-Muntenia 
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Dezvoltare regională şi dezvoltare durabilă  

Judeţul Giurgiu se va dezvolta în contextul regional din care face parte şi va aduce 
contribuţia lui la procesul de coeziune regională. Obiectivele şi priorităţile pe care le 
va conţine viitoarea Strategie de Dezvoltare a judeţului Giurgiu vor fi în deplină 
concordanţă cu obiectivele şi măsurile prezente atât la nivel regional cât şi la nivel 
naţional pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport existentă.  

Scopul urmărit prin acţiunile întreprinse de reabilitare a infrastructurii de bază este 
de a creşte atractivitatea şi accesibilitatea localităţilor, de a stimula dezvoltarea 
socio-economică şi de a creşte nivelul de trai al populaţiei judeţului Giurgiu. 

Prin modernizarea drumurilor judeţene şi locale se doreşte dezvoltarea atât a 
zonelor urbane, cât şi a celor rurale. Drumurile judeţene şi locale mai bune vor ajuta 
la crearea unor comunităţi durabile şi la creşterea colaborării inter şi intra-regional. 
Gradul de mobilitate al forţei de muncă va creşte prin inter-conectivitatea între 
regiuni şi între localităţi. 

Intre obiectivele specifice de modernizare a transportului pentru România se 
numără şi:  

 modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea 
măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător 

 modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în 
conformitate cu principiile dezvoltării durabile  

 promovarea transportului feroviar, naval şi inter-modal27  
 

                                                            
27 Sursa: POS Transport, 2007-2013 

Se estimează că modernizările aduse infrastructurii de transport feroviar, naval şi 
aerian vor crea condiţii ce vor permite creşterea accesibilităţii şi sprijinirea 
obiectivelor de coeziune economică şi socială la nivel regional, naţional şi 
european. Infrastructura rutieră şi navală din judeţul Giurgiu este parte integrată a 
reţelei de transport TEN-T, care reprezintă principalul obiectiv de reabilitare pentru 
perioada 2007-2013, aşadar judeţul beneficiază de cadrul naţional favorabil pentru 
reabilitarea acestor componente  de infrastructură.  

Mai mult, judeţul Giurgiu şi implicit regiunea Sud-Muntenia este foarte aproape de a 
atinge obiectivul de inter-modalitate prin accesul de care dispune, la infrastructura 
rutieră, navală, feroviară şi, în perioada următoare, aeriană. Se vor putea astfel 
asigura conexiuni rapide, eficiente şi comode pentru pasageri şi mărfuri şi se va 
înregistra o creştere a creştere a fluxului de pasageri şi mărfuri care tranzitează 
judeţul. 

O ratare a accesării de fonduri europene sau o gestionare deficitară a acestora ar 
încetini concretizarea acestor avantaje, pentru moment existente doar „pe hârtie” 
pentru judeţul Giurgiu. 

Obiectivele stabilite pentru dezvoltarea reţelelor de transport ale României fac 
recurs la principiul dezvoltării durabile, conform concluziilor Consiliului European de 
la Cardiff (1988) şi Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene (varianta 
Gothenburg 2001). Acţiunile prevăzute vor duce şi în cazul României ca stat 
membru al Uniunii Europene la ridicarea standardelor de siguranţă şi vor reduce 
efectele adverse asupra mediului conform Acordului de la Kyoto.  
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În cadrul acestei politici, se subliniază faptul că dezvoltarea infrastructurii în 
România va contribui şi va completa dezvoltarea socio-economică durabilă a 
României şi a Uniunii Europene. 

Dat fiind oportunitatea pe care o poate constitui pentru viitorul judeţului Giurgiu 
articularea unui sistem complex de transport, în viitoarea Strategie a judeţului 
Giurgiu, sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor 
adverse ale transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea efectelor asupra sănătăţii 
umane va constitui una dintre priorităţile strategice din documentul de Strategie. 
Elementul definitoriu pe care îl aduce judeţul Giurgiu, în promovarea dezvoltării 
durabile, se constituie în oportunitatea de dezvoltare a transportului naval, care va 
constitui un factor de poluare mult mai redus decât transportul rutier. 

Concluzii 
 

Fără a face notă discordantă cu starea generală a infrastructurii de transport şi a 
infrastructurii de bază la nivel naţional, şi chiar fără a fi printre cele mai slab 
dezvoltate judeţe la nivel naţional din punct de vedere al infrastructurii dar cu 
aproape jumătate din totalul drumurilor considerate modernizate aflate într-o stare 
avansată de uzură, judeţul Giurgiu trebuie să îşi canalizeze o parte din investiţii 
pentru asigurarea primului element de vizibilitate, „coperta” judeţului, infrastructura. 
 
Strategia de Dezvoltare a judeţului Giurgiu va cuprinde drept obiective prioritate 
modernizarea drumurilor a transportului fluvial şi va susţine dezvoltarea 
transportului aerian, pentru a asigura o infrastructură de transport echilibrată, la 
standarde europene. În felul acesta va creşte accesibilitatea, vor spori oportunităţile 
de afaceri şi se vor îmbunătăţi calitatea, eficienţa şi viteza serviciilor de transport, 
va creşte volumul traficului de marfă şi pasageri în condiţii de protecţie a mediului. 

Proiectul de Giurgiu – judeţ de tranzit în Regiunea Sud-Muntenia şi în Europa 
de Sud-Est este ambiţios dar nu nerealist. 

Pentru respectarea standardelor UE şi a acquis-ului în sectorul apă, principalul 
obiectiv îl va constitui extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, 
astfel încât să se asigure servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare. 

Acţiunile prevăzute de Strategie vor promova creşterea nivelurilor de siguranţă şi 
minimizarea efectelor adverse asupra mediului, ceea ce va duce în esenţă la 
creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei, aflându-se în deplină coordonare cu 
obiectivele formulate la nivel de Regiunea Sud-Muntenia.28 

Susţinerea ideii de Giurgiu – judeţ de tranzit poate veni în ajutorul statutului actual 
de Giurgiu – judeţ agricol, contribuind la sursele de dezvoltarea ale judeţului. 

 

 

 

 

                                                            
28 Sursa: PDR 2007-2013, Regiunea Sud-Muntenia 
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Manualul de evaluare a competitivităţii regionale realizat de Grupul de Economie 
Aplicată în august 2007 plasa Regiunea Sud-Muntenia pe locul pe locul cinci din 
opt ca nivel de competitivitate regională în România, şi pe locul şase din opt ca 
nivel al Produsului Intern Brut pe locuitor (calcule realizate utilizând cifre la nivelul 
anului 2005). În calculul indicelui competitivităţii regionale, s-au luat în considerare 
nivelul de dezvoltare economică, dezvoltarea socială şi nivelul dezvoltării 
tehnologice, trei elemente esenţiale care alcătuiesc o imagine suficient de 
completă, deşi nu foarte detaliată, pentru nivelul actual de dezvoltare al regiunii. 

Clasamentul regiunilor din România – o privire comparată 

Regiunea 
Clasament după 

indicele de 
competitivitate 

Clasament după 
PIB pe locuitor 

Nord – Est 6 8 
Sud – Est 8 5 
Sud – Muntenia 5 6 
Sud – Vest 7 7 
Vest 2 2 
Nord – Vest 3 4 
Centru 4 3 
Bucureşti – Ilfov 1 1 

Sursa: Manualul de evaluare a competitivităţii regionale, Grupul de Economie Aplicată, 2007 

Din punct de vedere al indicilor de disparitate, Comisia Naţională de Prognoză 
situează regiunea Sud-Muntenia tot pe locurile 5/6 în topul regiunilor României, 
estimând că acest clasament se va păstra şi în perioada următoare 2008 – 2011, în 
ciuda obiectivelor de coeziune economică şi socială propuse şi asumate la nivel 
regional (acest fapt cu înseamnă că în regiune nu va avea loc o creştere 
economică, ci doar că aceasta nu va depăşi nivelul naţional, nivelul disparităţilor 
păstrându-se astfel acelaşi).  

Indici de disparitate – regiunile României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în Profil Teritorial până în 2011, 
Comisia Naţională de Prognoză, iunie 2008 
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La nivel intra-regional, principala caracteristică a regiunii Sud-Muntenia este 
diferenţa de dezvoltare dintre zona nordică (judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) 
şi cea sudică (judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa), diferenţă datorată 
înzestrării cu resurse diferite, structurii economice – nordul industrial şi sudul agricol 
– dar şi altor factori structurali care au influenţat, de-a lungul timpului, evoluţia 
divergentă.  

Această structură diferită face ca şi oportunităţile de dezvoltare să fie diferite între 
cele două zone, deşi este clar că, cel puţin pe termen mediu, nordul va fi „motorul 

dezvoltării” în timp ce sudul se va concentra pe reducerea decalajelor de 
dezvoltare, modernizarea agriculturii şi valorificarea celorlalte oportunităţi existente, 

cum este fluviul Dunărea. În prezent, industria contribuie cu peste 30% la PIB-ul 
regional, în timp ce agricultura doar cu 8%.   

Industria reprezintă cea mai importantă ramură economică a Regiunii Sud dacă se 
are în vedere că întreprinderile din sectorul industrial au realizat 45,9% din cifra de 
afaceri totală din regiune (2003). Strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Muntenia 
menţionează oraşele Ploieşti, Piteşti şi Târgovişte ca poli de dezvoltare şi ca 
centre de polarizare pentru noi activităţi industriale, în afara celor tradiţionale 
existente, inclusiv a investiţiilor străine. 

Economie 

Analizând o serie de indicatori structurali la nivel judeţean, se remarcă şi mai clar 
diferenţa de dezvoltare:  

 Nr. locuitori 
(2002) 

Mediul 
Urban % 

Mediul  
Rural % 

Nr. 
Întreprinderi/ 
1000 locuitori 

Regiunea Sud-
Muntenia 3.379.406 41,4% 58,6% 14,25 

Argeş 652.625 48,1 51,9 17,39 
Călăraşi 324.617 38,9 61,1 12,87 
Dâmboviţa 541.763 30,1 69,9 11,51 
Giurgiu 297.859 31 69 12,51 
Ialomiţa 296.572 45,5 54,5 14,08 
Prahova 829.945 50,9 49,1 19,60 
Teleorman 436.025 33,4 66,6 12,05 

Sursa: Institutul de Statistică 
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Per total economie, Prahova înregistrează cea mai mare cifră de afaceri (33% din 
total regiune), iar Călăraşi şi Teleorman cea mai scăzută (6%).   

Pe activităţi economice, cea mai ridicată cifră de afaceri în industrie este realizată 
tot în judeţul Prahova (38% din cifra de afaceri în industrie la nivelul regiunii, pe 
locul I la nivel naţional), urmată de Argeş (33,3%), pe ultimul loc situându-se 
Călăraşi, cu (4,0%).  

Sursa: Planul de Implementare a Planului Regional de Acţiune 2006-2008, Regiunea Sud-
Muntenia. 

În regiune există 11 parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, turistice şi de 
agrement (o treime din numărul total de parcuri existente în România), 5 dintre 
acestea fiind localizate în judeţul Prahova. 

Principalele probleme ce caracterizează această zonă sunt legate de declinul 
unităţilor industriale, care a generat o rata mare a şomajului şi probleme sociale, în 
special în localităţile urbane mono-industriale: Mizil, Plopeni, Urlaţi, Costeşti şi 
Câmpulung Muscel. 

Contribuţia industriei la PIB-ul regional este de 30%, în special prin industria 
chimică şi petrochimica (Prahova şi Argeş), maşini, echipamente de transport, 
materiale de construcţii (Prahova, Argeş, Dâmboviţa), industria textilă, confecţii şi 
industria alimentară. 

 

În ceea ce priveşte ocuparea populaţiei pe domenii economice, în judeţele din nord  
predominante sunt serviciile şi industria, în timp ce în Teleorman, Ialomiţa, Giurgiu 
şi Călăraşi rata de ocupare în agricultură depăşeşte 50%.  
 
De altfel, partea sudică a Regiunii (judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi 
Teleorman) este o zonă tradiţional subdezvoltată, reprezentând al doilea „buzunar” 
de mare sărăcie în România (primul pol fiind cel din Regiunea Nord - Est).  

Principalele zone „problemă” din sudul regiunii sunt arealele adiacente ale oraşelor 
Turnu Măgurele, Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, Slobozia 
şi Feteşti. Partea sudică însă beneficiază de un potenţial agricol remarcabil, (cea 
mai mare suprafaţă agricolă din România, din care 80% terenuri arabile), care însă 
nu este însă valorificat. Principalele probleme identificate sunt gradul mare de 
fărâmiţare al exploataţiilor agricole, ponderea scăzută a tehnologiilor moderne şi 
practicarea pe scară largă a agriculturii de subzistenţă, acestea făcând aproape 
imposibilă accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri europene. 

Populaţia ocupată, pe activităţi economice 
Valori la 1 iulie 2004 

% Regiune AG CL DB GR IL PH TR România 
Agricultură 39,7 30,6 51,5 38,6 57,5 50,7 24,5 59,4 32,0 
Industrie 23,7 30.6 16,9 24,7 10,8 14,9 30,8 15,3 23,5 
Servicii 36,6 36,6 31,6 36,7 31,7 34,4 44,7 25,3 44,5 
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 Demografie şi piaţa muncii 

 

O proiecţie realizată de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale asupra pieţei forţei de muncă în regiune pentru perioada 
2005-2013 anticipează o scădere constantă a ofertei de forţă de muncă, cu până la 
11,3% în judeţul Teleorman, scădere datorată în principal evoluţiei demografice 
negative, scăderii numărului de elevi dar şi plecării populaţiei tinere:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa: Planul regional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială 
2006-2008, Regiunea Sud-Muntenia 

 

 

 

 

 

 

Deja, în regiune, se înregistrează o scădere a populaţiei tinere şi o creştere a 
numărului persoanelor în vârstă, concomitent cu o reducere a populaţiei totale.  

 
Sursa: Planul regional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială 

2006-2008, Regiunea Sud-Muntenia 

Conectivitate şi accesibilitate 

Una dintre cele mai importante resurse ale regiunii Sud – Muntenia este 
reprezentată de fluviul Dunărea. În condiţiile în care conectivitatea rutieră a 
judeţelor din sud este net inferioară celor din nord (ponderea drumurilor publice în 
sud este aproape la jumătate faţă de nordul regiunii), utilizarea sa este esenţială 
pentru valorificarea potenţialului zonei şi pentru dinamizarea activităţilor economice. 
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Densitatea drumurilor publice (km/100km2), 2005
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Sursa: Planul regional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială 
2006-2008, Regiunea Sud-Muntenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per total, regiunea beneficiază de o bună deschidere internă şi internaţională, 
asigurată de 5 drumuri europene (E574, E81, E70, E85 şi E60) şi de autostrăzile A1 
(Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti – Constanţa).  

Având în vedere această diferenţă de dezvoltare între partea nordică şi cea sudică 
a regiunii, se pot identifica două profile diferite la nivel intra-regional, după cum 
urmează:  
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Punctele tari şi cele slabe sunt în mare măsură diferite, de la nivelul de trai mult mai 
ridicat în judeţele din nord (PIB de 7070 euro/locuitor în Argeş faţă de 3397 
euro/locuitor în Giurgiu, la nivelul anului 200829), la structura economică şi gradul de 
accesibilitate. Dacă în partea nordică polii de dezvoltare s-au evidenţiat deja - 

Ploieşti, Piteşti şi Târgovişte – 
nu acelaşi lucru se poate spune 
în sud.  

Din punct de vedere al mărimii 
populaţiei, municipiile reşedinţă 
de judeţ  - Alexandria, Giurgiu, 
Slobozia, Călăraşi - sunt totodată 
şi principalele  centre ce 
polarizează activitatea economică 
şi socială din regiune. Totuşi, 
activitatea industrială scăzută, 
lipsa altor specializări economice 
dar şi lipsa unor instituţii de 
educaţie superioară sunt tot 
atâtea motive care diminuează 
potenţialul competitiv al acestor 
oraşe. Celelalte localităţi sunt 
centre de importanţă sub-
regională sau locală.  

 

 
                                                            
29 Cf. estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză 

Sudul agricol 
Puncte tari Puncte slabe 

- Potenţial agricol şi zootehnic 
ridicat 

- Existenţa căii fluviale Dunărea 
şi a unor importante puncte de 
trecere a frontierei 

- Proprietatea sectorului privat 
asupra majorităţii terenurilor 
agricole 

- Existenţa unor structuri 
embrionice în domeniul 
agroturismului 

- Mediu de viaţă mai puţin poluat 

- Accesibilitate redusă 
- Existenţa de zone monoindustriale: Turnu 

Măgurele, Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, 
Olteniţa, Călăraşi, Slobozia şi Feteşti. 

- Preponderenţa produselor cu valoare adăugată 
scăzută 

- Iniţiativă antreprenorială scăzută 
- Pondere mică a tehnologiilor moderne în 

industrie şi agricultură şi lipsa capitalului 
investiţional 

- Fărâmiţarea exploataţiilor agricole şi practicarea 
agriculturii de subzistenţă  

- Lipsa forţei de muncă specializate în alte 
domenii (nonagricole) 

- Putere financiară scăzută a populaţiei rurale 
- Nivel scăzut al oportunităţilor de angajare în 

special în mediul rural  
Nordul industrial 

Puncte tari Puncte slabe 
- Densitate bună a reţelelor de 

transport - drumuri naţionale şi 
europene; autostrăzile 
Bucureşti-Piteşti şi Bucureşti-
Constanţa;  

- Poziţie geografică favorabilă, 
cu o varietate de resurse 
naturale 

- Profil economic diversificat, 
preponderent industrial 

- Investiţii străine semnificative 
- Potenţial  pentru dezvoltarea 

turismului 
- Pondere ridicată a populaţiei 

ocupate  
- Existenţa a cinci universităţi  

- Starea tehnică necorespunzătoare  a reţelelor de 
drumuri judeţene şi locale  

- Facilităţi reduse pentru dezvoltarea sectorului 
IMM  

- Cooperare redusă între cercetare şi industrie 
- Nivel scăzut de dezvoltare al infrastructurii 

sociale, serviciilor şi utilităţilor publice  
- Existenţa a numeroase zone monoindustriale: 

Mizil, Plopeni, Urlaţi, Valea Călugărească şi 
Câmpulung Muscel 
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În ciuda situaţiei actuale deficitare, sudul regiunii dispune de suficiente oportunităţi 
de dezvoltare, care pot constitui tot atâtea pârghii de reducere a deficitului de 
dezvoltare faţă de judeţele mai dezvoltate din nord.  
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenţialul de dezvoltare al regiunii Sud-Muntenia 
Oportunităţi Ameninţări 

- Dezvoltarea cooperării interne şi transfrontaliere 
- Modernizarea infrastructurii 
- Dezvoltarea antreprenoriatului şi atragerea de investiţii 
- Formarea unor clustere industriale în judeţele din nordul regiunii 
- Îmbunătăţirea gradului de utilizare a TIC 
- Modernizarea producţiei şi creşterea valorii adăugate a produselor 
- Regenerarea comunităţilor rurale 
- Dezvoltarea agriculturii ecologice şi diversificarea producţiei agricole 
- Dezvoltarea turismului (inclusiv agroturismul) şi protejarea tradiţiilor 

istorice şi culturale, atât în nordul regiunii, cât şi în sud, la Dunăre 
- Creşterea ponderii activităţilor non-agricole în judeţele sudice 
- Valorificarea potenţialului fluviului Dunărea prin modernizarea 

infrastructurii portuare şi intensificarea traficului naval 

- Evoluţie defavorabilă a economiei naţionale 
- Omiterea orientării investiţiilor spre sectoarele cu potenţial de creştere 
- Lipsa capitalului pentru susţinerea investiţiilor 
- Adâncirea disparităţilor intra-regionale de dezvoltare 
- Încetinirea procesului de dezvoltare şi diversificare al economiei rurale 
- Subestimarea importanţei mediului rural în dezvoltarea generală a 

regiunii 
- Declinul demografic, accentuat de migraţia tinerilor 
- Reducerea populaţiei cu studii superioare datorită migraţiei tinerilor către 

Bucureşti şi accentuarea discrepanţelor între calificările existente şi 
necesităţile forţei de muncă 
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                                                            Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, 2008  
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Capitol IV Sinteza programului de dezvoltare durabilă a judeţului Giurgiu 

pentru perioada 2008-2013 
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Deşi în mod abstract judeţul Giurgiu poate fi analizat ca entitate de sine stătătoare, 
factorii care au condus la situaţia economico-socială existentă în prezent, precum şi 
evoluţia sa viitoare sunt  doar în mică măsură determinaţi la nivel local, aceştia 
depinzând de contextul regional, naţional şi chiar internaţional. Prin urmare, 
potenţialul de dezvoltare nu poate fi determinat decât luând în considerare aceşti 
factori şi plasând judeţul în cadrul socio-economic mai larg al regiunilor României.    

Plasat într-o regiune aflată printre cele mai puţin dezvoltate din Europa, într-un 
„buzunar” de sărăcie la nivel naţional şi într-o zonă ce a suferit mereu din cauza 
efectului de periferie, judeţul Giurgiu porneşte din start cu mai puţine avantaje 
competitive. Totodată, industrializarea forţată din anii comunismului şi perioada de 
tranziţie au accentuat dezechilibrele economice, provocând totodată şi efecte 
sociale profunde, traduse prin şomaj ridicat, lipsa oportunităţilor, migraţia populaţiei. 
Activitatea economică locală, bazată în principal pe agricultură şi mai puţin pe 
industrie şi servicii, nu este de natură să asigure un nivel de trai satisfăcător 
populaţiei, şi nici nu constituie un punct de atracţie pentru investiţii, atât timp cât 
exploataţiile sunt în majoritate de dimensiuni reduse, inadecvate practicării unei 
agriculturi moderne.  

Totuşi, judeţul Giurgiu deţine un potenţial latent semnificativ, care poate fi valorificat 
prin eforturi concertate în direcţia îmbunătăţirii infrastructurii, diversificării 
economiei, modernizării sectorului agricol şi dezvoltării resurselor umane, pentru a 
contracara actualele puncte deficitare.  

În urma analizei socio-economice, cele mai importante avantaje comparative ale 
judeţului Giurgiu sunt:  

1. Potenţialul agricol. Calitatea şi întinderea terenului, precum şi tradiţia 
activităţilor agricole constituie cele mai bune premise pentru dezvoltarea 
unei agriculturi moderne în judeţul Giurgiu. Pentru aceasta este însă 
necesară reducerea drastică a ponderii agriculturii de subzistenţă, 

modernizarea sistemului de management în agricultură şi mărirea 
suprafeţei exploatărilor, introducerea de noi tehnologii, diversificarea 
activităţilor economice şi asigurarea calificării resurselor umane în 
specializările cerute pe piaţa forţei de muncă (de ex. în apicultură, 
legumicultură, etc.). 

2. Plasarea pe culoarele de transport pan-europene VII şi IX. Fiind unul 
dintre cele mai importante puncte pe frontiera de sud a ţării şi totodată nod 
de tranzit rutier, feroviar şi naval, întregul judeţ, dar mai ales municipiul 
Giurgiu îşi pot valorifica poziţionarea geografică  consolidându-şi rolul de 
zonă de tranzit, „poartă” de intrare în ţară şi legătura principală între Vestul 
Europei şi Orientul Apropiat. asigură de ieşire către sudul Europei. Este 
însă nevoie de investiţii semnificative în modernizarea şi extinderea 
infrastructurii rutiere, feroviare şi portuar, pentru promovarea transportului 
inter-modal şi asigurarea serviciilor conexe de logistică pentru facilitarea 
tranzitul de mărfuri şi persoane. 

3. Proximitatea faţă de Bucureşti. Deopotrivă considerată avantaj şi 
dezavantaj, apropierea de capitala ţării influenţează în mod semnificativ 
evoluţia judeţului. Faptul că Giurgiu va face parte din conurbaţia din jurul 
capitalei poate fi o oportunitate pentru dezvoltarea unor sectoare de 
servicii-suport necesare activităţilor economice din capitală (de ex. din 
analiză a reieşit deja o specializare în domeniul colectării şi 
managementului deşeurilor generată de nevoile agenţilor economici din 
Bucureşti). 

 

O imagine mai detaliată asupra potenţialului de dezvoltare la nivelul judeţului 
Giurgiu este prezentată prin analiza SWOT din paginile următoare: 
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Puncte Tari 

Social  Economic Agricultură Infrastructură Turism Capacitate 
administrativă 

 
- Locuri de muncă vacante 

în domeniile: construcţii, 
industria textilă, crescător 
tăietori păsări, construcţii 
navale. 

- Infrastructură 
corespunzătoare a 
unităţilor medico-sanitare 
în mediul de rezidenţă 
urban; 

- Pregătire corespunzătoare 
a personalului medico-
sanitar şi a cadrelor 
didactice (la nivel 
preşcolar, gimnazial şi 
liceal); 

 

 

 
- Plasarea pe axa Nord-Sud, 

Bucureşti-Giurgiu 
- Apartenenţa la coridorul de 

transport pan-european VII prin 
ieşirea la cursul inferior al Dunării 

- Apartenenţa la coridorul de 
transport pan-european IX de 
transport rutier şi feroviar 

- Apropierea de Bucureşti 
- Zona Liberă Giurgiu 
- Şantierul naval 
- Forţă de muncă disponibilă 
- Sit-uri industriale 
- Activităţi de comerţ şi mic 

productive 
 

 
- Calitatea terenului 

agricol 
- Creşterea producţiei 

agricole  
- Implicarea activă a 

autorităţilor publice 
 

 
- Intersectarea pe 

teritoriul judeţului 
Giurgiu a unor căi de 
transport strategice 
pentru dezvoltare 

- Principala cale 
transeuropeană din 
România, podul peste 
Dunăre 

- Podul rutier-feroviar 
pentru trecerea 
frontierei cu Bulgaria 
la Giurgiu – Ruse 

- Existenţa de proiecte 
de modernizare 
pentru creşterea 
capacităţii de trafic de 
mărfuri a portului 

- Nivelul redus de 
poluare a aerului 

 

 
- Unicitatea rezervaţilor 

din pădurea Comana 
şi pădurea Manafu 

- Situl istoric de la 
Călugăreni  

- Ruinele cetăţii 
medievale Giurgiu 

- Prezenţa turiştilor 
străini 

 

 
- Preocuparea 

administraţiei locale 
pentru realizarea unor 
proiecte de dezvoltare 
durabilă. 

- Număr mare de proiecte 
vizând infrastructura. 

- Bună relaţionare între 
primării şi alte instituţii 
publice din judeţ (în 
special CJ şi 
Prefectura). 

- Apropierea de capitală, 
ca sursă majoră de 
investiţii. 

- Acces ridicat al 
populaţiei la mijloace de 
comunicare. 

- Nivel mic de îndatorare 
al primăriilor. 
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Puncte Slabe 

Social  Economic Agricultură Infrastructură Turism Capacitate 
administrativă 

 
- Fenomen de îmbătrânire a 

populaţiei; 
- Distribuţie inechitabilă a 

unităţilor medico-sanitare şi a 
personalului medical în mediul 
rural; 

- Cel mai mare raport între 
persoanele active şi 
pensionari  din ţară (17 la 10); 

- Personal didactic insuficient în 
învăţământul profesional; 

- Rata de alfabetizare cea mai 
scăzută din ţară.   

 

 

 

 
- Infrastructura judeţului 
- Deficit de populaţie activă 
- Calitatea învăţământului 

tehnic 
- Dezindustrializare 
- Slaba structurare a 

comunităţii de afaceri 
- Efectul „mezzogiorno” 

generat de polarizarea 
investiţiilor în Bucureşti 

- Slaba promovare a 
potenţialelor de investiţii 

- Lipsa consultanţei 
specializate 

- Grad slab de inovare 
industrială 

 

 
- Slaba mecanizare 
- Fărâmiţarea excesivă 

a terenului  
- Populaţia îmbătrânită 
- Sistemul de irigaţii 

precar 
- Lipsa unităţilor de 

procesare 
 

 
- Infrastructura rutieră în 

stare precară  
- Capacitate tehnică redusă 

pentru creşterea tranzitului 
de 

- mărfuri în portul Giurgiu 
- Majoritatea localităţilor 

judeţului Giurgiu nu au 
acces la sistemul de 
alimentare cu apă 

- Inexistenţa unui sistem 
integrat de gestionare a 
deşeurilor la nivel judeţean 

- Toate depozitele de 
deşeuri din judeţ sunt 
neconforme 

- Sistem de distribuţie de 
gaze naturale doar la 
nivelul municipiului Giurgiu 

 

 
- Lipsa unei structuri 

locale de promovare 
turistică  

- Numărul scăzut de 
sosiri ale turiştilor 

- Infrastructura de 
acces la obiectivele 
turistice deficitară  

- Activitatea culturală 
modestă  

- Puternica 
sezonalitatea estivală 

 

 
- Urbanizare scăzută. 
- Infrastructură şi utilităţi 

slab dezvoltate. 
- Număr mare de 

persoane slab 
calificate, ocupate în 
agricultură. 

- Incapacitatea 
administraţiilor locale 
de a accesa fonduri 
structurale. 

- Capacitate redusă de 
implementare a 
proiectelor. 

- Utilizare scăzută a 
sistemelor informatice 
în activitatea primăriilor. 

- Număr mic de primării 
cu angajaţi specializaţi 
în scrierea şi 
gestionarea proiectelor. 
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Oportunităţi 

Social Economic Agricultură Infrastructură Turism Capacitate 
administrativă 

 
- Posibilitatea dezvoltării furnizării 

private a serviciilor de 
sănătate;in rural, pt ca in urban e 
ok, nu? Ceea ce e mai greu in 
rurl, poate doar in localit aproape 
de Buc  

- Potenţial de dezvoltare a 
activităţilor de cercetare-
dezvoltare în domeniul agricol; 

- Posibilitatea obţinerii din finanţări 
din fonduri structurale (în special 
Programul Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor Umane); 

- Capacitate de pregătire a 
populaţiei neocupate prin 
programe de formare 
(reconversie profesională şi 
ocupare). 

 

 
- Accesarea fondurilor 

structurale de către 
industria productivă 

- Formarea resurselor 
umane 

- Parteneriate comerciale cu 
Bulgaria sau alte state 

- Punerea în valoare a 
resurselor energetice 
judeţene 

- Eficientizarea activităţii 
portuare 

- Investiţii în procesarea 
alimentară de tip bio 

- Construcţia Aeroportului  
- Infrastructura de gaze 
- Parteneriat public privat şi 

privat educaţional 
 

 
- Accesarea de 

finanţări  
- Asocierea 

fermierilor 
- Formarea 

profesională 
- Creşterea 

grupurilor de 
producători 

 

 
- Atragerea de investiţii pentru 

reabilitarea infrastructurii rutiere  
- Creşterea capacităţii tehnice a 

portului Giurgiu pentru a putea 
deveni o variantă 
complementară pentru 
transportul din portul Constanţa 
pe autostradă spre Bucureşti 

- Deschiderea aeroportului de la 
Adunaţii Copăceni  

- Includerea portului Giurgiu într-
un circuit turistic al judeţului 
Giurgiu 

- Corelarea tuturor căilor de 
transport din judeţ pentru 
consolidarea conceptului 
Giurgiu – judeţ de tranzit de 
mărfuri şi de turişti în Regiunea 
Sud-Muntenia 

 

 
- Prezenţa turiştilor 

străini 
- Numărul important 

al locurilor de 
cazare pe motonave 

- Proximitatea de 
Municipiul Bucureşti 

- Realizarea 
aeroportului de la 
Adunaţii Copăceni 

- Reabilitarea 
numeroaselor 
obiective turistice 

 

 
- Folosirea consultanţei 

în realizarea şi 
managementul 
proiectelor. 

- Creşterea standardului 
de viaţă prin investiţia 
în lucrări de interes 
public. 

- Stimularea şi 
sprijinirea 
antreprenoriatului 
local. 
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Ameninţări 

Social  Economic Agricultură Infrastructură Turism Capacitate 
administrativă 

 
- Întârzierea descentralizării 

fiscale pentru serviciile de 
sănătate şi educaţie;  

- Migraţia forţelor de muncă în 
ţări din Uniunea Europeană; 

- Creşterea decalajelor urban 
rural în privinţa distribuţiei 
furnizării serviciilor de 
sănătate şi educaţie; 

- Scăderea nivelului mediu şi 
superior de pregătire a forţei 
de muncă datorită ofertei 
scăzute de pe piaţa muncii.  

 

 

 
- Îmbătrânirea populaţiei 
- Polarizarea investiţiilor în 

Bucureşti 
- Competiţia regională 
- Migraţia tinerilor 
- Degradarea sistemului 

educaţional 
- Lipsa de suport 

instituţional 
- Gradul de absorbţie al 

fondurilor europene  
 

 
- Barierele de la nivel 

naţional în stabilirea 
unui preţ de referinţă la 
cereale 

- Schimbările climatice 
- Rezistenţa la 

schimbare a fermierilor 
- Scăderea forţei de 

muncă ocupate în 
agricultură 

 

 
- Ratarea oportunităţii de 

accesare de finanţări din 
fonduri europene pentru 
reabilitarea infrastructurii 
rutiere 

- Imposibilitatea susţinerii 
proiectelor de creştere a 
capacităţii tehnice pentru 
trafic de mărfuri în portul 
Giurgiu 

- Imposibilitatea închiderii 
tuturor depozitelor de deşeuri 
neconforme din judeţ în 
perioada de tranziţie stabilită 

- Durata prelungită pentru 
racordarea la sistemul de 
gaze a judeţului Giurgiu va 
constitui o piedică în 
atragerea investitorilor 

 

 
- Starea avansată de 
deteriorate a 
anumitor obiective 
turistice  

-  Interesul scăzut faţă 
de promovare 
turistică a judeţului 

- Transformarea 
judeţului Giurgiu intr-
o regiune turistică 
de tranzit 

 

 
- Activitatea firmelor cu 

sediul social în alte 
localităţi sau judeţe. 

- Migrare puternică către 
Bucureşti şi Europa de 
Vest a populaţiei tinere 
şi înalt calificate. 

- Slaba calificare a 
personalului didactic. 

- Scăderea gradului de 
instruire şcolară. 
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Capitol V Priorități strategice de dezvoltare ale județului Giurgiu 

în perioada 2008-2013 
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Rolul Strategiilor de Dezvoltare este de a completa Agenda Lisabona şi a face 
implementarea sa posibilă. Ambele documente contribuie la realizarea scopului 
principal, anume îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor Europei într-un mod 
sustenabil pentru generațiile prezente şi viitoare. 

Trebuie să decuplăm creşterea economică de degradarea mediului înconjurător şi 
trebuie să asigurăm sustenabilitatea finanţelor publice locale luând în considerare 
schimbările demografice. 

În lipsa unor măsuri adecvate pentru a întări potenţialul de creştere, cum putem 
susţine un model european de societate? Trebuie să generăm resursele necesare 
pentru a extinde şi dezvolta acest model. Aceste măsuri trebuie să fie corelate cu o 
viziune mai largă cu privire la dezvoltarea sustenabilă. 

Discursul domnului Manuel BARROSO, Preşedinte al Comisiei Europene cu privire 
la Dezvoltarea Durabilă: o strategie pentru a realiza mai mult şi mai bine.  Forumul 
pentru Dezvoltare Durabilă, Bruxelles 

CUVÂNT INTRODUCTIV 

  
Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu este un document important pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestui areal geografic. Potenţialul economico-social al 
judeţului Giurgiu va asigura o dezvoltare complementară a regiunii prin încurajarea 
sectoarelor prioritare identificate în cadrul diagnozei.   

Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare este mai mult decât o obligaţie dictată de 
alinierea la recomandările europene sau naţionale sau de cerinţele conjuncturale ale 
întocmirii unei documentaţii de finanţare; nu e modă de moment în managementul 
administraţiei publice şi nici o „bifă” în programul politic al actorilor județeni.  
Strategia de Dezvoltare este un document întocmit cu ajutorul cetăţenilor, pentru 
cetăţeni, menit să sprijine autorităţile locale în misiunea lor de a sluji comunitatea.  

Strategia de Dezvoltare este aşadar un instrument de politică publică ce permite 
canalizarea eforturilor administraţiei către satisfacerea nevoilor cetăţenilor, către 
creşterea calităţii vieţii, păstrarea identităţii locale, dar şi pregătirea comunității 
pentru generaţiile viitoare.  
Strategia de Dezvoltare este utilă autorităţilor publice locale din mai multe 
perspective:  
- permite o mai bună cunoaştere a problemelor existente, a nevoilor şi dorinţelor 

cetăţenilor, fiind aşadar mai bine informați pentru a putea dezvolta programe şi 
proiecte adecvate; 

- permite utilizarea mai eficientă a resurselor prin canalizarea către nevoile 
identificate şi prioritizate ale comunităţii; 

- propune rezolvarea cauzelor problemelor şi nu alocarea resurselor pentru 
„atenuarea simptomelor” 

- creşte rapiditatea reacţiei vizavi de problemele apărute prin întocmirea unor 
planuri şi proiecte realiste, în funcţie de resursele existente şi de priorităţile 
stabilite; 

- contribuie la atragerea de fonduri/resurse suplimentare; 
- contribuie la creşterea transparenţei decizionale, la reformarea şi la 

responsabilizarea administraţiei, dar şi la creşterea legitimităţii acţiunilor acesteia, 
odată ce Strategia a fost acceptată de comunitate; 

- contribuie la dezvoltarea economică; 
- promovează incluziunea socială; 
- creează punţi de comunicare între administraţie şi cetăţeni şi creşte gradul de 

coordonare între actorii decizionali în plan local, regional şi chiar naţional.  
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PROFILUL STRATEGIC AL JUDEȚULUI GIURGIU 
 

Îmbunătăţirea indicatorilor socio – economici şi trasarea unui cadru de dezvoltare a 
judeţului Giurgiu constituie ţintele principale ale demersului strategic. Analiza socio-
economică a relevat aspectele negative care împietează asupra dezvoltării judeţului 
Giurgiu. Pe de altă parte, această analiză a reliefat sectoarele care ar trebui să facă 
obiectul intervenţiei publice pentru a crea premisele unei dezvoltări armonioase.  

Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu ia în considerare acele elemente  
structurale identificate în cadrul analizei, elemente care reflectă atât punctele tari ale 
judeţului cât şi oportunităţile care pot fi fructificate în perioada următoare.  

Dezvoltarea strategică, aşa cum este aceasta definită de către documentele 
programatice ale dezvoltării durabile constituie fundamentul pentru îmbunătăţirea 
vieţii locuitorilor şi pentru creşterea sustenabilă a economiei.                                                 

Pentru a avea creştere economică într-o comunitate trebuie să existe resurse umane 
care să producă această creştere. În prezent, Giurgiu are o populaţie îmbătrânită, 
servicii de sănătate de slabă calitate în mediul rural şi o slabă infrastructură de formare 
a resurselor umane. Judeţul înregistrează o evoluţie negativă a dinamicii ofertei forţei 
de muncă. Astfel, activitatea economică principală, agricultura, este practicată în 
procent de peste 50% în regim de subzistenţă, de populaţia îmbătrânită. In prezent, 
judeţul Giurgiu nu mai poate susţine statutul de judeţ agricol prosper al României, 
identificarea de modalităţi sustenabile de dezvoltare economică şi socială fiind 
imperios necesară.  

Dezvoltarea strategică se bazează pe acele instrumente care sunt la îndemâna 
judeţului. Printre acestea se pot menţiona: situarea judeţului într-un nod de transport  
regional şi naţional, o bogată zestre agrară, proximitatea faţă de un centru universitar 
major, infrastructură de afaceri dezvoltată. Toate aceste instrumente constituie baza 
pentru dezvoltarea ulterioară a judeţului Giurgiu şi localităţilor componente, în 
contextul mai larg al dezvoltării naţionale şi regionale. 

Profilul strategic al județului Giurgiu se bazează pe punctele tari şi oportunităţile 
identificate de către Grupul de Dezvoltare. Un aspect cheie în acest sens este modul 
în care poate fi exploatată poziţia geografică a judeţului. Conectarea sa la coridoare 
majore de transport europene precum şi accesul la comerţul fluvial pe Dunăre 
constituie avantaje comerciale importante care vor fi exploatate pe viitor mult mai 
eficace. Infrastructura de afaceri şi cea portuară vor fi modernizate pentru a putea face 
faţă cerinţelor comerţului modern iar infrastructura rutieră este o prioritate absolută 
pentru a pune în valoare comerţul de tranzit. 

Un alt element pozitiv al judeţului Giurgiu este potenţialul de exploatare a resurselor 
agricole, în special în componenta de procesare a produselor alimentare. Odată ce 
agricultura va fi modernizată, procesarea produselor generate va constitui un element 
de valoare adăugată pentru fermierii judeţeni. Produsele procesate vor putea fi 
comercializate în interiorul Uniunii Europene, fapt ce va duce la îmbunătăţirea balanţiei 
comerciale şi a nivelului de trai al locuitorilor. 

Judeţul Giurgiu îşi va întări şi mai mult relaţia de vecinătate şi cooperare cu Bulgaria, 
un parteneriat strategic care se bazează pe realizarea de proiecte importante care au 
dus la crearea unei vecinătăţi puternice, în toate domeniile de activitate. Ca poartă a 
comerţului sud – dunărean, Bulgaria poate constitui o resursă importantă pentru 
economia județului Giurgiu şi de aceea este vital ca relaţiile comerciale să fie 
aprofundate. 

Judeţul Giurgiu este un judeţ cu potenţial major de a prelua anumite servicii sociale şi 
a dezvolta o bază pentru furnizarea acestora. Situaţia demografică a Regiunii Sud-
Muntenia precum şi a Municipiului Bucureşti este deosebit de sensibilă, populaţia 
dependentă crescând constant. Judeţul Giurgiu are şansa de a dezvolta servicii 
sociale care să asigure necesarul unei populaţii îmbătrânite şi a oferi o şansă la un 
nivel de trai mai bun acestui segment al populaţiei. 

O primă etapă  în demersul de modernizare a județului Giurgiu este reprezentată de 
procesul de modernizare a serviciilor publice, de sănătate, transport, edilitare, de 



 

 

132  

siguranţa cetăţeanului, pentru a crea un mediu stabil şi de încredere pentru populaţia 
judeţului. 

Dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane este o ţintă importantă pentru judeţ, 
corelată cu nevoia de a atrage noi investiţii economice care pot asigura o dezvoltare 
strategică sustenabilă. Prin instruire şi crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea 
economică a judeţul Giurgiu poate fi corelată cu obiectivele Agendei Lisabona pentru 
crearea unei „societăți bazate pe cunoaştere”. Educaţia antreprenorială, încă de la 
nivelul şcolii şi formării iniţiale, este un factor important pentru realizarea ţintelor de tip 
Agenda Lisabona. Pentru economia judeţeană, forţa de muncă profesionalizată și 
infrastructura modernă sunt elemente care pot genera o valoare adăugată și o 
creștere economică reală. Localizarea în Giurgiu a unor investiţii noi constituie un 
obiectiv principal al autorităţilor judeţene şi o nevoie evidentă, identificată la nivelul 
percepţiei publice. 

Dezvoltarea judeţului Giurgiu va ţine cont de situaţia identificată la nivel judeţean şi de 
nevoile percepute la nivelul populaţiei.  „Vocea judeţului” a fost articulată atât la nivel 
de experţi, prin realizarea unei consultări a tuturor sectoarelor economice judeţene 
cheie cât şi a localităţilor şi cetăţenilor din localităţile judeţului.  Opiniile cetăţenilor au o 
relevanţă deosebită datorită faptului că reuşesc să surpindă toate zonele importante 
ale judeţului şi dinamici diferite de dezvoltare.     

PUNCTE TARI 
ZONA METROPOLITANĂ - 
Apropierea de Bucureşti 

ZONA FLUVIALĂ- Port la Dunăre şi 
coridor fluvial de transport 
paneuropean 

ZONA MEDIANĂ - Calitatea terenului 
agricol 

PUNCTE SLABE 
ZONA METROPOLITANĂ - 
Fărâmiţarea exploataţiilor agricole 

ZONA FLUVIALĂ- Nivel de trai scăzut
 

ZONA MEDIANĂ - Nivel de trai scăzut 

OPORTUNITĂŢI 
ZONA METROPOLITANĂ- Atragerea 
de fonduri europene şi investiţii 

 
ZONA FLUVIALĂ- Atragerea de 
fonduri europene şi investiţii 

ZONA MEDIANĂ- Atragerea de fonduri 
europene şi investiţii 

AMENINŢĂRI 
ZONA METROPOLITANĂ- Dezinteres 
pentru pregătirea de proiecte de 
dezvoltare 

ZONA FLUVIALĂ- Migraţia resurselor 
umane 

ZONA MEDIANĂ- Dezinteres pentru 
pregătirea de proiecte de dezvoltare 

Sursa: Sondaj județean Giurgiu, GEA Strategy & Consulting, septembrie 2008 

Obiectivele de dezvoltare ale judeţului Giurgiu pot fi privite pe două paliere. Un prim 
palier este reprezentat de percepţiile cetăţenilor judeţului, articulate în tabelul de mai 
sus, care pot fi sintetizate la nivelul dorinţelor pentru o viaţă mai bună. Un al doilea 
palier de consultare reprezentativ pentru identificarea obiectivelor de dezvoltare ale 
judeţului Giurgiu coagulează opiniile exprimate de actorii din instituţiile cheie. 
Rezultatele la nivel de experţi precum şi analiza socio-economică conduc la articularea 
următoarelor elemente esenţiale, elemente ce evidenţiază punctele tari, slabe, 
oportunităţile şi ameninţările identificate în judeţ: 

Elemente cheie pentru dezvoltare : 
 

1. Judeţul este o zonă cheie pentru transporturi naţionale sau transeuropene, 
atât ca infrastructură rutieră, aeriană, cât şi ca infrastructură fluvială. 

2. Judeţul Giurgiu dispune de importante resurse agricole, din păcate 
nesusţinute încă de o dezvoltare rurală adecvată. Modernizarea 
infrastructurii agricole prin asociere şi prin practicarea eficientă a agriculturii 
pot crea bazele dezvoltării judeţului. 
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3. Identitatea judeţeană articulată este un fapt care a reieşit din anchetele 
realizate. 82% dintre locuitorii județului Giurgiu nu s-au gândit niciodată să 
plece din județul Giurgiu. 

 
Obstacole în calea dezvoltării: 
 

1. Un prim obstacol este reprezentat de faptul că în judeţul Giurgiu nu se 
poate vorbi despre o „comunitate de afaceri” în adevăratul sens al 
cuvântului. În prezent nu există un cadru formal de dialog între 
administraţia publică, unităţile administrative şi comunitatea de afaceri care 
să poată genera proiecte parteneriale public – private.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A doua problemă majoră a judeţului Giurgiu este generată de insuficienta 
pregătire a resursei umane. Este necesară corelarea ofertei educaţionale 
cu piaţa muncii la nivel judeţean pentru a compatibiliza programele de 
formare continuă, programele absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi 
liceal pentru învăţământul profesional şi învăţământul universitar pe de altă 
parte. 

3. Un al treilea obstacol identificat este nivelul de trai din judeţ.  Doar 24% din 
populație este mulțumită de nivelul de trai actual și doar 49,1% din 
populație are încredere într-o evoluție viitoare pozitivă a județului Giurgiu. 
Aceste elemente sunt de natură să ofere fundamentele de acţiune pentru 
intervenţia de dezvoltare în judeţul Giurgiu.   
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VIZIUNE 

Judeţul Giurgiu va fi un spaţiu cheie al comerţului sud est – european cu 
infrastructură şi servicii conexe de prim rang valorificând calitatea de nod de 

transport intermodal regional. 
Giurgiu va fi un judeţ atractiv prin crearea unui mediu social incluziv, 
creşterea calităţii vieţii printr-o  transformare economică de succes, 

consolidarea mediului antreprenorial, fructificarea zestrei rurale, prin 
diversificare şi relansarea sistemului agricol cu ajutorul unei administraţii 

publice eficiente. 
 

PRIORITĂȚI STRATEGICE DE DEZVOLTARE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Prioritate 1 Dezvoltarea infrastructurii 

Obiectivele politicii europene în domeniul 
transporturilor, fundamentate prin Carta Albă, sunt 
corelate cu unul dintre principiile de dezvoltare 
spațială durabilă pentru continentul european care 
prevede asigurarea unor condiții de accesibilitate mai 
echilibrate. Mobilitatea și accesibilitatea sunt 
elemente esențiale care pot constitui baza dezvoltării 
economice într-un județ  și la nivel intra și inter-
regional. 
 
Pe teritoriul județului Giurgiu se intersectează 
importante căi de transport internațional care îi 
asigură conectivitatea cu rețelele de transport 
european: coridorul pan-european VII prin segmentul 

Dunăre şi coridorul pan-european IX de transport 
rutier şi feroviar. La nivel regional Giurgiu poate 
deveni principalul punct de conexiune pe axele: 
cursul inferior al Dunării și pe direcția Nord – Sud pe 
traseul Bucureşti – Giurgiu – Russe. 
 
Strategia de Dezvoltare a judeţului Giurgiu își 
propune drept primă prioritate pentru dezvoltarea pe 
termen lung a județului dezvoltarea integrată și 
durabilă a sistemelor intermodale de transport, cu 
efecte benefice durabile atât pentru pasageri cât și 
pentru mărfuri.  
 
Pe termen mediu și lung judeţul Giurgiu trebuie să 
canalizeze o parte majoră a investiţiilor pentru 
asigurarea infrastructurii de bază, care va genera 
dezvoltare în toate sectoarele importante, începând 
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de la transport, cu răsfrângere directă asupra 
mediului de afaceri, a zonelor slab dezvoltate rurale 
și a capitalului uman. Modernizarea drumurilor, 
creșterea capacității tehnice portuare pentru un 
tranzit fluvial sporit de mărfuri și de persoane, 
crearea și dezvoltarea infrastructurii aeriene vor 
constitui puncte-cheie pentru crearea unui circuit 
pentru comerț și servicii conexe la nivelul axei Nord-
Sud dar și la nivelul întreului județ. 
 
Crearea unei infrastructuri de transport echilibrate, la 
standarde europene, constituie o prioritate pentru 
județul Giurgiu, indiferent de arealele de locuire 
teritorială: metropolitan, median sau fluvial. 
Conectarea  întregului județ la obiective moderne de 
infrastructură va conduce la creşterea accesibilității, 
creșterea oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor dar 
va duce și la îmbunătăţirea calității, eficienţei şi 
vitezei serviciilor de transport, la creşterea volumului 
de marfă şi pasageri în condiţii de protecţie a 
mediului. 
 
O altă componentă care va asigura dezvoltarea 
strategică a comerțului județean constă în creșterea 
capacității tehnice a portului Giurgiu. Autoritățile 
publice locale vor trebui să identifice soluții pentru a-
și susține proiectele de separare a portului de mărfuri 
de portul de pasageri și pentru asigurarea condițiilor 
pentru creșterea aportului comerțului de mărfuri în 
economia județului.   
 
Prioritatea de dezvoltare a portului fluvial este 
concordantă cu rezultatele pe care POS Transport şi 

le propune pentru acest exerciţiu programatic. Până 
în 2013, traficul de mărfuri ar trebui să atingă 
următoarele ţinte: 45 de milioane tone de mărfuri 
tranzitate prin porturile fluviale, pornind de la 36 
milioane de tone în 2003.  
 
Completarea conceptului de nod de transport 
intermodal regional va putea fi realizat prin crearea 

infrastructurii aeriene, element ce va impulsiona 
dezvoltarea județului Giurgiu în context regional și 
internațional. 
 
România a stabilit o ţintă de 11,3 milioane călători 
pe an la sfârşitul perioadei programatice, fapt ce 
presupune realizarea unor investiţii importante în 
modernizarea infrastructurii aeroportuare. 
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D.I.30 1.1 Intensificarea investiţiilor în 
eficientizarea coridoarelor de transport pan-
europene, incluzând infrastructura conexă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a funcționa în parametrii sistemului european 
de accesiblitate fizică, județul Giurgiu trebuie să 
valorifice funcțional apartenența la coridoarele de 
transport pan-europene prin consolidarea 
accesibilității în primul rând la nivel intra-județean și 
apoi intra-regional și trans-național. 
 
O bună accesibilitate a județului Giurgiu în Europa de 
Sud-Est se va realiza prin funcționarea eficientă și 
integrată a rețelei feroviare, conectată în prezent de 
podul feroviar peste Dunăre, a rețelei rutiere prin 
coridorul IX și drumul expres, a căilor navigabile prin 
                                                            
30 Domeniu de Intervenție 

portul la Dunăre și coridorul de transport VII și a 
rețelei aeriene, prin construcția noului aeroport de la 
Adunații-Copăceni. 
 
Conectivitatea Nord-Sud și totodată accesul direct în 
județ sunt favorizate, în mod teoretic, de existența 
drumului expres, echivalent cu coridorul de transport 
IX.  În realitate, acest drum se află în stare avansată 
de uzură. De asemenea, în zona mediană, care 
constituie totodată și vecinătatea județului 
Teleorman, infrastructura rutieră județeană și 
comunală se află într-o stare avansată de degradare, 
accesul propriu-zis în zonă sau mobilitatea populației 
din zonă în județ și înafara județului realizându-se în 
prezent în condiții dificile. 
 
Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu își 
propune facilitarea accesului la nivelul întregului 
teritoriu al județului Giurgiu prin susținerea deopotrivă 
a rețelei de tranport secundar, pentru asigurarea 
legăturilor optime și pentru conectarea spațiilor rurale 
la axa Nord-Sud și la întreg sistemul de tranport 
intermodal. 
 
In cadrul conceptului de intermodalitate se va urmări 
echilibrarea căilor de transport implicate. În 
conformitate cu obiectivele urmărite la nivel european 
pentru dezvoltarea transportului intermodal se va 
susține tranzitul de mărfuri eficient, utilizându-se 
toate tipurile de transport într-un sistem integrat. 
Instituirea   unui   sistem   de   transport   intermodal 
 

funcțional va permite fiecărei modalități de transport 
să își îndeplinească contribuția la construirea unui 
lanț integrat, care pe ansamblu va genera costuri mai 
reduse și sustenabile. 
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D.I.1.2 Crearea infrastructurii aeroportuare şi 
integrarea transportului aerian în ansamblul 
intermodal la nivelul judeţului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noile structuri aeroportuare propuse vor deține un loc 
central în completarea și funcționalizarea sistemului 
intermodal la nivelul județului Giurgiu și a legăturilor 
interregionale. Autoritățile publice din județul Giurgiu 
vor acționa pentru integrarea aeroportului în rețeaua 
națională și regională de transport intermodal. 
Importanţa unei noi infrastructuri aeriene în judeţul 
Giurgiu are o importanţă majoră, având potențialul de 
a genera o dezvoltare susţinută şi complexă pe 
termen lung. În acest context se vor construi 
terminale moderne de containere pentru aeroport, 
port și calea ferată care, funcționând într-un sistem 
integrat, vor crește capacitatea sistemelor logistice în 
județul Giurgiu și în toată Europa de Sud-Est. 

 
Crearea undei infrastructuri logistice solide va avea 
un impact major asupra dezvoltării capitalului uman. 
Prin conjuncţia principalelor tipuri de transport, vor fi 
realizate ţintele de creare a unui mediu atractiv 
pentru dezvoltarea antreprenorială în transport și 
servicii conexe, dezvoltarea comerțului și investiții 
imobiliare. Drept finalitate, se va înregistra o creștere 
a locurilor de muncă pentru populația județului 
Giurgiu. 
 

D.I.1.3 Îmbunătățirea accesului și a mobilității 
forței de muncă prin reabilitarea 
infrastructurii de transport în întreg județul  
 
Reabilitarea infrastructurii rutiere judeţene este o 
prioritate absolută pentru actorii judeţeni şi o condiţie 
de dezvoltare a judeţului. Politicile europene de 
coeziune pleacă de la premisa egalizării şanselor 
regiunilor şi zonelor slab dezvoltate cu cele ale celor 
mai bine dezvoltate cu finalitate în creşterea nivelului 
de trai al locuitorilor. Investiţiile în infrastructura 
rutieră reprezintă factori ai atragerii de investiţii în 
judeţul Giurgiu cu impact economic și social pozitiv la 
nivelul creării de locuri de muncă care vor duce la 
creşterea veniturilor locuitorilor judeţului Giurgiu şi 
implicit la îmbunătăţirea nivelului de trai.  
 
O țintă importantă a modernizării infrastructurii 
privește facilitarea accesului locuitorilor la servicii 
publice și private de sănătate, la educație și formare  

 
profesională, cultură și alte activități care presupun 
deplasarea populației, în special din zonele rurale 
către centrele urbane ale județului. Concomitent cu 
acțiunile prevăzute la Prioritatea 3, acțiunile 
recomandate în cadrul acestui Domeniu de 
Intervenție urmăresc reducerea disparităților de 
acces la servicii și locuri de muncă pentru populația 
din întreg județul. 
Un impact concret al consolidării conceptului central 
de transformare a județului Giurgiu în nod de 
transport intermodal regional va fi creșterea 
cantitativă a numărului de locuri de muncă. Prin 
reabilitarea infrastructurii rutiere în întreg județul  

Giurgiu populația din toate zonele județului, nu doar 
locuitorii din apropierea localităților urbane sau care 
au acces direct la drumul-expres sau drumuri 
naționale, vor avea acces la noi oportunități de 
dezvoltare și implicit vor reuși să atingă un nivel de 
trai mai ridicat. 
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D.I. 1.4  Îmbunătățirea managementului 
zonelor agricole prin creșterea gradului de 
accesabilitate la utilități și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unul dintre principiile pe care le promovează 
Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu se referă 
la reducerea disparităților de dezvoltare dintre zonele 
slab dezvoltate și zonele aflate deja într-o dinamică 
pozitivă de de dezvoltare. 
 

În prezent, accesul la utilități și servicii publice în 
județul Giurgiu înregistrează valori scăzute. Oraşele 
judeţului, cu excepția municipiului Giurgiu, au o 
infrastructură edilitară deficitară: în Bolintin Vale 
alimentarea cu apă se realizează în proporţie de 40% 
iar în Mihăileşti doar în procent de 10%. În mediul 

rural alimentarea cu apă se realizează doar pentru 
10% dintre localităţi, rețea din care o pondere de 90% 
are o vechime mai mare de 30 de ani. În majoritatea 
cazurilor, localitățile rurale nu dispun de rețea de 
canalizare, sistem de gestionare a deșeurilor sau 
sisteme de epurare a apei. 

Una dintre condițiile pentru dezvoltarea durabilă și 
sustenabilă a județului Giurgiu și totodată pentru 
atragerea de noi investiții este necesitatea asigurării 
accesului populației la utilități și servicii publice în 
concordanță cu respectarea normelor pentru 
protecția mediului.  

Noi investiţii sunt necesare atât pentru îmbunătăţirea 
nivelului de viaţă al populaţiei judeţene cât şi pentru 
atragerea investitorilor. Trendul economic actual 
presupune o delocalizare a industriilor din oraşe către 
zonele rurale limitrofe. Poziţionarea judeţului Giurgiu 
în proximitatea Bucureştiului îi permite să devină 
gazda unor investiţii majore care să poată crea 
dezvoltare economică.          

 

 

 

 

 

D.I.1.5 Reducerea disparităților în ceea ce 
privește infrastructura educațională în mediul 
rural și corelarea acestuia cu nivelul de 
dezvoltare urban  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza realizată în județul Giurgiu a relevat existența 
unor decalaje între infrastructura educațională din 
mediul rural comparativ cu cel urban. Județul Giurgiu 
nu se poate dezvolta în viitor fără investiții în capitalul 
uman.  
 
Disparităţile rural – urban reprezintă o problemă în 
cazul în județul Giurgiu din cauza caracterului 
preponderent agrar al economiei judeţene. Această 

 



 

 

139  

diferenţă  nu se poate reduce în viitor fără investiții în 
capitalul uman. 
 
Infrastructura educațională a judeţului Giurgiu se află 
într-o stare precară atât în ceea ce privește 
infrastructura primară educațională - școli, săli de 
sport, așezăminte culturale -  cât și alte structuri 
educaționale - centre de formare, cluburi sportive. 
Strategia de Dezvoltare a județului Giurgiu pleacă de 
la premisa că, în lipsa unităţilor educaţionale 
moderne care să ofere aceste servicii la nivel local, 
tinerii din judeţ nu pot avea şanse egale cu ale altor 
tineri din judeţele vecine sau la nivelul întregii regiuni. 
 
Statisticile indicatorilor de şcolarizare sunt în scădere 
în zonele rurale iar măsurile de construcţie şi 
renovare a şcolilor şi a anexelor acestora se vor 
concentra cu preponderență asupra acelor locaţii 
care îşi vor demonstra impactul social şi economic.  
Abordarea noilor investiţii în infrastructura 
educaţională din judeţul Giurgiu se va baza pe o 
analiză socio-economică care să releve necesitatea 
investiţiei în anumite proiecte în detrimentul altora. 
 
Dezvoltarea durabilă a judeţului Giurgiu trebuie să ia 
în considerare faptul că, în prezent, asociativitatea la 
nivelul populaţiei fiind la un nivel scăzut, nu s-au 
dezvoltat asociaţii sportive sau cluburi care să 
angreneze forme de participare.     
 
Întrucât oferta în acest domeniu este foarte scăzută, 
pentru a creşte durabilitatea investiţiilor realizate în 
judeţ pe termen mediu şi lung, Strategia îşi propune 

să creeze factorii care să conducă la un mai bun 
indice de sanătate al populaţiei judeţene. În acest 
sens, o prioritate este realizarea de noi facilităţi 
sportive pentru promovarea sportului de masă şi de 
performanţă şi pentru dezvoltarea sportului ca mijloc 
de petrecere a timpului liber. Acestea vor fi realizate 
atât la nivelul şcolilor cât şi la nivelul comunităţilor 
locale prin amenajarea unor spaţii speciale în acest 
sens.  
 
Un alt indicator important priveşte nivelul cultural al 
populaţiei judeţene şi modul de îmbunătăţire al 
acestuia. Modernizarea bibliotecilor şi înnoirea 
fondului de carte este o prioritate educaţională care 
va avea un impact important în comunitatea locală. 
Extinderea și consolidarea ofertei culturale în zonele 
rurale din județ, conștientizarea populației asupra 
tradițiilor existente vor crea pârghii pentru dezvoltarea 
serviciilor de turism și a artizanatului în zonele rurale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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D.I.1.6 Dezvoltarea infrastructurii pentru 
crearea condițiilor de dezvoltare 
antreprenorială  
Dezvoltarea infrastructurii din judeţul Giurgiu      
presupune valorificarea conceptului de nod de 
transport regional, pentru dezvoltarea unui mediu 
de afaceri atractiv pentru companiile care au investit 
sau vor investi în zonă. 
 
Obiectivele majore de infrastructură ale judeţului 
Giurgiu au menirea de a îmbunătăţi prezenţa 
investiţiilor pe teritoriul judeţului Giurgiu. 
Sustenabilitatea acestor investiţii este asigurată de 
creşterea unor indicatori macroeconomici judeţeni dar 
şi de dezvoltarea unor aglomerări antreprenoriale și 
servicii conexe cu specific în transport și logistică 
(depozitare, transport şi distribuţie), servicii de 
reparare și întreținere, comerț cu amănuntul, structuri 
de cazare. 
 
Pe lângă infrastructura fizică existentă este necesară 
asigurarea unor servicii suport pentru afaceri în toate 
zonele urbane dar și încercarea de extindere în 
zonele rurale ale judeţului, în scopul acoperirii 
nevoilor mediului de afaceri de pe teritoriul întregului 
judeţ şi al creşterii atractivităţii investiţionale. 
 
 
O altă condiție pentru dezvoltarea mediului de afaceri 
la nivel județean este îmbunătăţirea şi extinderea 
infrastructurii tehnologice şi informaţionale. 

Prioritate 2 Relansarea sectorului agricol 

Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu reprezintă 
o schimbare a rolului tradițional al spațiului rural, 
anume tratarea acestuia în corelație cu dezvoltarea 
sistemului urban, din dublă perspectivă:  a modului 
de utilizare a terenurilor, structura așezărilor și a 
distribuției populației, cât și în ceea ce privește 
calitatea funcțională a spațiului rural și utilizarea 
cadrului fizic prin diferite forme de producție și 
consum. 

Un al doilea punct al intervențiilor pe care le propune 
Strategia accentuează ambiția județului Giurgiu de a 
transforma moștenirea rurală de calitate într-o ramură 
economică competitivă, asemănător cu situația la 
nivel european, sectorul agricol fiind fundamental 
pentru competitivitatea Uniunii Europene. 

Judeţul Giurgiu oferă un mediu prielnic activităţilor 
agricole, fapt datorat în primul rând suprafeţelor 
agricole întinse la nivel de teritoriu. Agricultura este în 
continuare principalul contribuitor la PIB județean, dar 
județul Giurgiu are nevoie de  o nouă viziune asupra 
agriculturii ca principală activitate și a mediului rural 
în general: modernizarea și implicit eficientizarea 
sistemului agricol, concomitent cu încurajarea 
dezvoltării celorlalte sectoare, a serviciilor și 
dezvoltării antreprenoriale. 

Ţintele principale în domeniul agricol sunt legate de 
modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea 
exploataţiilor prin stimularea asocierii fermierilor, 

creşterea valorii adăugate ale produselor agricole 
prin investiţii în echipamente moderne de producţie. 

Zonele rurale trebuie să facă față unor provocări 
deosebite în ceea ce privește creşterea 
competitivităţii acestora la nivel regional şi european 
datorită concurenței crescute a produselor agricole în 
Piaţa Unică Europeană.  

Dezvoltarea agriculturii şi mediului rural în general 
sunt condiţii necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai în mediul rural. Oportunităţile oferite fermierilor 
prin intermediul Fondului European de Dezvoltare 
Agricolă se referă atât la dezvoltarea agrară cât şi la 
dezvoltarea economiei rurale în general, prin 
realizarea de structuri de cazare şi agroturism, 
sprijinirea microînteprinderilor de procesare a 
resurselor zonale, susţinerea investiţiilor în 
infrastructura de turism. 

Sectorul agro-alimentar va profita de oportunitățile 
oferite de fondurile structurale şi de condiţiile impuse 
prin Agenda Lisabona, prin investiţii în tehnologii și 
inovație, procese ce conduc la realizarea unei valori 
adăugate a produselor obşinute pentru a face față 
evoluției cererii piețelor atât în Europa, cât și la nivel 
mondial. Un aspect important este legat de sprijinirea 
sectorului educaţional în mediul rural prin oferirea 
unor şanse de acces egale cu cele din mediul urban. 
Investițiile în capitalul uman vor permite zonelor 
rurale și sectorului agroalimentar să se dezvolte 
durabil în viitor. 
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Într-un județ cu o majoritate a populaţiei rezidentă a 
zonei rurale, scopul strategiei de dezvoltare este de a 
afirmara solidaritatea urban-rural, consolidarea de 
pârghii de colaborare și dezvoltare comună. În 
condițiile actuale sprijinul și implicarea autorităților 
locale reprezintă avantaje care nu vor fi întreținute pe 
termen mediu și lung în lipsa trecerii la o agricultură 
modernă, bazată pe gestionare eficientă a terenului 
prin diverse forme de asociere sau pe crearea și  
susținerea unui ciclu bine definit al traseului 
producției.  

D.I.2.1 Promovarea de acțiuni pentru 
îmbunătățirea și consolidarea potențialului de 
resurse umane în mediul rural 
În județul Giurgiu sectorul agricol constituie în prezent 
principalul angajator și generator de venituri, situație 
care va continua și în viitor, pe termen mediu cel 
puțin.  

Pe lângă aceste funcții, în zona rurală este necesar a 
fi îndeplinite și alte funcții publice, de protejare a 
mediului înconjurător, de asigurare de condiții sociale 
și de educație pentru populație. Investițiile în capitalul 
uman vor constitui elementul-cheie pentru 
dezvoltarea arealelor rurale ale județului Giurgiu. 

Măsurile de intervenție pentru soluționarea 
problemelor actuale în ceea ce privește potențialul 
uman vor viza două categorii. În prima categorie se 
încadrează tinerii care nu sunt înregistrați oficial în 
datele șomajului la nivel județean dar care, în 

realitate, nu sunt interesați să practice agricultura și 
nici nu au o educație antreprenorială suficient de 
solidă pentru a se lansa în activități de afaceri cu 
specific agricol sau non-agricol. Din punct de vedere 
profesional, acei tineri care aleg să rămână în 
comunitate nu sunt adaptați cererii actuale de 
specializări de pe piața locală a forței de muncă și 
nici pentru alte activități non-agricole, fapt pentru care 
se impune crearea de noi structuri de formare. 

Un risc important al deficienţelor structurale de 
formare în mediul rural este asociat migraţiei din 
zonele rurale de reşedinţă având ca impact un bilanţ 
demografic negativ. De asemenea, plecarea tinerilor 
conduce pe termen mediu şi lung la falimentul 
economiei rurale. În prezent, tinerii nu au calificarea 
necesară de a ocupa funcţii în administraţia locală, 
sondajul de opinie realizat în Primăriile judeţului 
Giurgiu relevând un deficit extrem de important al 
expertizei calificate la nivel rural pentru ocuparea 
unor funcţii publice.  

Formarea tinerilor, începând cu educaţia formală 
obligatorie şi continuând cu formarea profesională 
pentru adulţi sunt condiţii cheie pentru dezvoltarea 
resursei umane în comunităţile judeţului. Fiind o 
activitate majoră, pregătirea resurselor umane tinere 
active în agricultură constituie și o necesitate pentru 
creşterea productivităţii lucrătorilor pe de o parte şi 
creşterea competitivităţii fermelor sau procesatorilor 
pe de altă parte. De asemenea, este necesară 
echilibrarea situaţiei ocupării în agricultură, prin 
balansarea populaţiei îmbătrânite. 

Necesitatea formării profesionale a forţei de muncă 
se află în directă legătură cu schimbările dorite la 
nivelul sectorului agricol și care vor duce la 
modernizarea și creșterea competitivității sectorului 
agricol în ansamblu. 

 
D.I.2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole  
 
Un obiectiv specific important în economia strategiei 
de deuzvoltare este modernizarea exploataţiilor 
agricole la nivel judeţean. 
 
Pentru a reuşi îndeplinirea acestui obiectiv, 
intervenţiile se referă în primul rând la mijloacele de 
producţie şi procesele implicate. 
 
Fluxurile tehnologice din agricultură la nivelul 
exploatațiilor județului Giurgiu vor fi modernizate 
pentru a reduce deficitul de dezvoltare: organizare 
funcțională, tratament pentru terenuri, diversificarea 
culturilor în raport cu noile condiții de mediu, 
continuarea dezvoltării agriculturii ecologice. 
  
Îmbunătățirea utilizării durabile a terenurilor trebuie 
să constituie o prioritate pentru toți fermierii, indiferent 
de numărul de hectare deţinut de exploatația 
agricolă. Este necesar ca autoritățile de specialitate 
să intensifice campaniile publice și de educare pentru 
ca fermierii județului Giurgiu să aibă acces la noile 
practici agricole ce pot genera o prelucrare mai 
eficientă a terenurilor agricole. 
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O problemă structurală a agriculturii judeţene este 
existența unui număr major de ferme de subzistenţă 
(peste 50%). Pentru a realiza accesul producției 
micilor fermieri pe piață și pentru ieșirea din regimul 
de subzistență se va urmări îmbunățirea asociativității 
în diverse forme (asociații, cooperative sau grupuri de 
producători). 
 
Creșterea calitativă și cantitativă a culturilor agricole 
precum și diversificarea structurii culturilor cu plante 
adaptate condițiilor climatice tot mai dificile se pot 
realiza doar prin dotarea exploatațiilor agricole cu 
utilaje ce pun în practică tehnologiile agricole 
moderne. 
 
Experiența agricolă a județului Giurgiu permite 
abordarea mai multor tipuri de culturi, asociate cu 
cererea pe piaţa naţională sau europeană și cu 
nevoile în creștere ale acesteia. În condițiile 
existenței unor experiențe valoroase în producerea 
de biomasă și obţinerea biocombustibililor, contribuția 
agriculturii energetice la obiectivele economice dar şi 
de mediu ale întregului județ Giurgiu poate fi sporită. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.I.2.3. Consolidarea sinergiei dintre 
producția primară agricolă și industria 
alimentară 
 
Modernitate în agricultură înseamnă totodată 
trecerea de la producția agricolă primară la 
următoarea etapă, industria agroalimentară. România 
continuă modelul european de agricultură, prin 
obiectivul de a deveni un sector competitiv, orientat 
spre piață. In aceste condiții, agricultura va continua 
să constituie sectorul central al dezvoltării economice 
în spațiul rural în județul Giurgiu. 

 
 

Susținerea dezvoltării industriei agroalimentare va 
constitui baza de creștere a economiei agricole a 
județului Giurgiu. Autoritățile publice locale trebuie să 
consilieze micii fermieri pentru crearea de 
întreprinderi mici și mijlocii în industria agroalimetară. 
Efectele acestei evoluții se vor vedea în crearea de 
noi locuri de muncă, valorificarea optimă a producției 
primare și în final, modificarea stilului de viață și 
creșterea nivelului de trai în mediul rural. 
 
Județul Giurgiu dispune de resurse valoroase atât în 
sectorul vegetal – cereale, legume, fructe – cât și 
resurse de natură animală – lapte, carne, ouă. In 
ceea ce privește procesarea cerealelor există în județ 
un număr scăzut de operatorii economici pentru 
panificație, fără a exista ale forme avansate de 
procesare. Nu există nici un procesator în prezent în 
județul Giurgiu în domeniul procesării deși piața 
locală precum și cea de proximitate oferă condiții 
proprii de dezvoltare. Astfel, producția de legume și 
fructe își găsește desfacere doar în piețele interne din 
județ și în piața din București. Pentru producția de 
lactate se înregistrează operatori importanți pe piața 
internă a județului Giurgiu, deși doar un operator 
folosește materia primă din județ. 
 
În concordanță cu piața internă și internațională 
operatorii economici de pe piața giurgiuveană vor 
trebui să aplice tehnici moderne de procesare și de 
marketing pentru promovarea unei producții 
competitive. 
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D.I.2.4 Sprijinirea grupurilor de producători și 
a altor forme asociative  
 
Creșterea competitivității pe piață a produselor 
agricole și agroalimentare se poate susține doar 
printr-o producție corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ și cantitativ. In prezent, în ciuda 
campaniilor de informare realizate de autoritățile 
responsabile, în județul Giurgiu se înregistrează o 
stare generală de neîncredere a micilor fermierilor 
față de orice formă de asociere, de  
 
genul asociațiilor, cooperativelor agricole sau 
grupurilor de producători. 
  
O singură cooperativă agricolă specializată pe 
producția de cereale funcționează la nivel județean și 
deși sunt înregistrate oficial șapte grupuri de 
producători, doar două dintre ele sunt funcționale 
efectiv. Acest grad scăzut de asociere poate fi sporit 
prin intensificarea programelor de consiliere, fapt ce 
se poate realiza printr-o creștere a capacității 
administrative a autorităților din domeniu. O altă 
cauză frecvent întâlnită ce îi împiedică pe agricultori 
să se asocieze este lipsa resurselor de finanțare 
pentru crearea unei asociații.  
 
Drept urmare a asocierii în grupuri de producători se 
va găsi una dintre soluțiile pentru creșterea 
cantitativă și calitativă și pentru intrarea pe piață a 
producției numărului mare de fermieri mici ce practică 
în prezent o agricultură de subzistență. Prin asociere 

va crește competivitatea sectorului primar agricol, 
prin dezvoltarea concomitentă a relațiilor dintre 
producători și sectoarele de procesare și 
comercializare. 

D.I.2.5  Creșterea competitivității și 
diversificarea bazei economice în mediul 
rural  
 
Ținta prioritară pentru diversificarea economică a 
zonelor rurale este găsirea de măsuri care să ducă la 
crearea unor posibilități de angajare și a condițiilor de 
creștere economică.  
 
Dezvoltarea infrastructurii locale și a potențialului 
uman pentru a amelioara condițiile de creștere 
economică și de crearea de locuri de muncă vor 
constitui premise pentru diversificarea bazei 
economice în zonele rurale. 
 
Practicarea unei agriculturi ecologice – cultivare 
rapiță și alte plante energetice – poate fi perfect 
îmbinată cu practicarea turismului și implicit crearea 
de structuri de cazare în mediul rural, cu 
diversificarea în artizanat, investiții în formare sau în 
sectorul nealimentar. 
 
Seria de măsuri disponibile în cadrul Domeniului de 
Intervenție 1.5 se va concentra în special pe 
constituirea de capacități, dobândirea de competențe 
precum și pe a garanta menținerea atractivității 
zonelor rurale pentru generațiile viitoare.  

În cursul promovării formării, informării și dezvoltării 
spiritului antreprenorial, se va ține seama de nevoile 
tinerilor și ale persoanele de vârstă avansată ocupate 
în agricultură. 
 
Turismul, artizanatul și furnizarea de structuri de 
cazare vor fi surse de creștere economică și vor oferi 
posibilități atât în domeniul diversificării în cadrul 
exploatației, în alte domenii decât agricultura cât și în 
ceea ce privește dezvoltarea unor microîntreprinderi 
în economia rurală în sensul larg al conceptului. 
 
Dezvoltarea microîntreprinderilor și a artizanatului pe 
baza aptitudinilor tradiționale sau prin introducerea de 
noi competențe, în special în combinație cu achiziția 
de echipamente, formare și pregătire în domeniu vor  
 
contribui la promovarea spiritului antreprenorial și la 
dezvoltarea țesutului economic. 
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Prioritate 3 Diminuarea disparităților și 
promovarea incluziunii sociale 

 
Nivelul calităţii vieţii reprezintă unul din factorii 
determinanţi pentru gradul de dezvoltare socială şi 
economică a unei comunităţi. Acesta este dependent 
de calitatea serviciilor de sănătate, educaţie precum 
şi de nivelul şi profilul ocupării pe piaţa muncii. 
Direcţiile strategice de dezvoltare a judeţului Giurgiu 
trebuie să vizeze aceste domenii nu atât prin 
caracteristicile setului de obiective propus dar şi prin 
capacitatea de a asigura sustenabilitatea  şi 
durabilitatea soluţiilor de atingere a lor pe termen 
mediu şi lung.  
 
În ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea, un nivel de 
dezvoltare ridicat la nivelul judeţului este determinat 
de tipul şi gradul de implicare al diferitelor instituţii în 
asigurarea unei calităţi ridicate a serviciilor furnizate 
în aceste domenii. Setul de măsuri propuse trebuie 
deopotrivă să vizeze şi gradul de ocupare pe piaţa 
muncii care reprezintă de fapt principalul factor în 
asigurarea unui nivel ridicat de dezvoltare economică 
şi socială a judeţului. În acest sens, implicarea 
diferitelor organizaţii publice de la nivel judeţean se 
dovedeşte a fi decisivă pentru crearea premiselor 
unei creşteri a veniturilor populaţiei şi, implicit, a 
nivelului de trai al acesteia. Nu trebuie ignorat faptul 
că succesul unui program de îmbunătăţire a nivelului  
 
de trai presupune în aceeaşi măsură implicarea în 
regim de parteneriat a organizaţiilor 
nonguvernamentale sau chiar a companiilor din 
sectorul privat a căror abordare ar putea contribui 
semnificativ la asigurarea succesului conceperii şi 

implementării acestor măsuri. Eficienţa şi eficacitatea 
unei abordări strategice în ceea ce priveşte 
dezvoltarea judeţului Giurgiu depinde aşadar nu atât 
de coerenţa şi claritatea măsurilor propuse dar şi de 
consecvenţa, fermitatea şi determinarea cu care sunt 
implementate măsurile corespunzătoare. 
 
Din analiza socio-economică desfăşurată pot fi 
identificate o serie de domenii de intervenţie de o 
importanţă primordială pentru asigurarea unui cadru 
adecvat creşterii nivelului de trai al populaţiei 
judeţului Giurgiu. Acestor domenii de intervenţie le 
sunt subsumate acțiuni specifice ale căror rezultate 
cuantificabile vor permite stabilirea unui curs al 
dezvoltări sociale şi economice a întregului judeţ. 
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D.I.3.1 Reducerea decalajelor în asigurarea 
serviciilor de sănătate și sociale 
Un nivel ridicat de trai pentru întreaga populaţie a 
judeţului Giurgiu nu poate fi obţinut fără asigurarea 
unei calităţi crescute precum şi a unei arii de 
acoperire adecvate a serviciilor de sănătate. În 
această ultimă privinţă, din analiza amintită reiese 
clar existenţa unui decalaj semnificativ între mediile 
urban şi rural în ceea ce priveşte distribuţia furnizării 
serviciilor de sănătate. Acest decalaj, care de altfel 
corespunde diferenţelor de dezvoltare economice 
între cele două medii de rezidenţă în judeţul Giurgiu, 
nu poate fi surmontat fără iniţierea unor programe 
temeinic fundamentate care să aibă ca rezultat o 
îmbunătăţire a gradului de acoperire a unităţilor 
sanitare ca principali furnizori de servicii de sănătate. 

În aceeaşi arie de intervenţie se află şi programele 
destinate pensionarilor. Analiza efectuată relevă 
existenţa unei valori alarmante a raportului între 
numărul de pensionari şi numărul de persoane 
ocupate, fapt care influenţează negativ nivelul de trai 
al acestei categorii sociale. În vederea ameliorării 
situaţiei pensionarilor se impune iniţierea unui set de 
măsuri care să  
 
 
 
 
 
 
 

faciliteze implicarea pensionarilor în diferite programe 
sociale dezvoltate în parteneriat cu  
organizaţii neguvernamentale sau din mediul de 
afaceri (modelul cluburilor pentru pensionari). De 
asemenea, reintegrarea limitată şi preferenţială a 
pensionarilor în câmpul muncii poate conduce la 
creşterea veniturilor acestei categorii sociale 
defavorizate. 
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D.I.3.2 Îmbunătățirea accesului şi calităţii 
sistemului educațional iniţial şi de formare 
continuă  
Calitatea şi gradul de acoperire al serviciilor 
educaţionale reprezintă două condiţii esenţiale pentru 
asigurarea unui nivel ridicat de pregătire a resurselor 
umane în contextul unui demers de dezvoltare 
sustenabilă a judeţului. Acţiunile propuse în acest 
sens se referă pe de-o parte la îmbunătăţirea 
infrastructurii de educaţie şi pe de altă parte la 
dezvoltarea de programe de atragere şi menţinere a 
elevilor în instituţiile de învăţământ, în special în 
mediul rural. În afară de acestea, existenţa unei 
disproporţii evidente între numărul de elevi înscrişi în 
şcolile profesionale şi numărul de cadre didactice 
care activează în cadrul acestora reprezintă una 
dintre problemele specifice cu care se confruntă 
judeţul Giurgiu. Dezvoltarea de programe de facilitare 
a încadrării absolvenţilor din şcolile profesionale pe 
piaţa muncii reprezintă o modalitate prin care această 
situaţie ar putea fi simţitor îmbunătăţită. 

 

. 

 
 
 
 
 
 

D.I.3.3 Ameliorarea clivajelor între cerere şi 
ofertă pe piaţa forţei de muncă 
Conform analizei desfăşurate poate fi constatată 
existenţa unei cereri crescute în anumite domenii ale 
economiei. Diferenţele notabile între cerere şi ofertă 
pe piaţa muncii în aceste domenii pot fi atenuate prin 
iniţierea unor programe de formare continuă în care 
să fie corelate programele de pregătire cu evoluţiile 
de pe piaţa muncii de la nivelul judeţului. De 
asemenea, înfiinţarea unei burse a locurilor de 
muncă ar putea avea efecte benefice asupra gradului 
de absorbţie a forţei de muncă în judeţ. În aceeaşi 
privinţă, dezvoltarea de parteneriate cu companii 
private pentru absorbţia pe piaţa de muncă a tinerilor 
absolvenţi constituie una din măsurile care vor 
contribui substanţial la atenuarea clivajelor amintite. 
De asemenea, organizarea de târguri de locuri de 
muncă asigură crearea unui cadru în care cererea şi 
oferta pe piaţa muncii se pot întâlni. 
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D.I.3.4 Asigurarea mobilităţii resurselor 
umane, dar şi oferirea condiţiilor pentru 
reintegrare a unui posibil val invers de 
migrare  
Fenomenul migrației economice a luat amploare în 
ultimii ani determinând o scădere a ofertei de forţă de 
muncă, fenomen ce a avut efecte directe asupra 
dezvoltării economice şi sociale a judeţului. O 
ameliorare a acestei situaţii necesită intervenţii 
susţinute sub forma unor programe de atragere a 
tinerilor și a persoanelor aflate la muncă în 
străinătate. Din analiza desfăşurată reiese clar 
existenţa unui deficit al forţei de muncă în domenii 
importante ale economiei judeţului (cum ar fi 
construcţiile). În vederea atenuării acestui fenomen, 
precum şi pentru a încuraja întoarcerea forţei de 
muncă se impun măsuri legate de acordarea de 
facilităţi companiilor care angajează persoane 
revenite în ţară după terminarea contractelor 
angajate în străinătate, precum şi persoanelor care 
se întorc după încheierea acestor contracte. Aceste 
măsuri ar putea viza în aceeaşi măsură persoanele 
care aleg să părăsească judeţul pentru locuri de 
muncă în municipiul București. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritate 4 Dezvoltare antreprenorială 

Analizând cei patru factori ai competitivităţii locale – 
teritoriul, economia, resursele umane şi cadrul 
instituţional – reiese foarte clar că, la nivelul judeţului 
Giurgiu cele mai mari deficienţe se înregistrează la 
capitolul economic: ponderea mare a agriculturii, atât 
ca venituri, cât şi ca grad de ocupare, lipsa 
investiţiilor productive şi preponderenţa produselor cu 
valoare adăugată scăzută au impact direct asupra 
veniturilor (atât pentru administraţie, cât şi la nivelul 
populaţiei), acest fapt traducându-se prin nivel de trai 
scăzut, lipsa investiţiilor în infrastructură, 
imposibilitatea de a crea condiţii favorabile pentru 
afaceri, în condiţiile în care judeţul trebuie să 
„concureze”, de pe poziţii inegale, cu capitala 
Bucureşti.  
Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării 
mediului de afaceri în organizaţii şi asociaţii formale, 
este dificil de vorbit despre o „comunitate de afaceri” 
în adevăratul sens al cuvântului, şi cu atât mai puţin 
despre o „cultură antreprenorială”.  
Pentru eliminarea acestui cerc vicios, al economiei 
slab productive, generatoare de venituri scăzute, este 
nevoie de o intervenţie susţinută din partea 
autorităţilor publice, în sensul activării comunităţii, 
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel 
local, pentru sprijinirea iniţiativelor de afaceri şi 
atragerea de noi activităţi economice. 
Până acum, investiţiile au rezultat natural, urmând 
dezvoltarea pieţei, sub presiunea zonelor mai 
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dezvoltate din judeţele învecinate (Prahova, Argeş) şi 
din Bucureşti, sau atrase de avantajele Zonei Libere 
Giurgiu. Deşi benefică în sine, această dezvoltare 
necontrolată, fără obiective clare de dezvoltare a 
condus la o disipare a eforturilor şi la obţinerea unor 
rezultate mult inferioare potenţialului existent. 
Intervenţia publică trebuie să aibă loc într-o manieră 
integrată, pe mai multe paliere: pe de o parte este 
nevoie de o „activare” a comunităţii, prin acţiuni de 
promovare a antreprenoriatului la nivel local, 
direcţionate în special către micii întreprinzători.  
Pe de altă parte, este nevoie de o diversificare a 
bazei economice şi de o reducere a dependenţei de 
agricultură, concomitent cu sprijinirea acelor domenii 
cu potenţial real de dezvoltare – în special 
transporturile şi serviciile-suport pentru tranzitul de 
mărfuri şi persoane. În acelaşi timp, trebuie create 
condiţiile pentru atragerea de noi investiţii, prin 
crearea de structuri de incubare şi dezvoltare a 
afacerilor, şi prin sprijinirea ramurilor cu potenţial de 
clusterizare.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.I.4.1 Diversificarea economiei şi atragerea 
de servicii de vârf pentru dezvoltarea 
comerţului, transportului şi turismului 
Sănătatea şi vitalitatea economiei locale depind în 
mare măsură de creşterea şi diversificarea bazei 
economice existente. Având în vedere structura 
economică actuală - în mare măsură orientată către 
agricultură - sunt necesare intervenţii directe din 
partea autorităţilor publice pentru a se face trecerea 
cât mai rapidă la activităţi cu valoare adăugată mare 
şi pentru a favoriza dezvoltarea sectoarelor intensive 
în „cunoaştere” şi mai puţin în muncă: serviciile 
suport pentru afaceri (management, consultanţă, 
telecomunicaţii), serviciile de transport şi logistică 
(depozitare, transport şi distribuţie), precum şi 
serviciile conexe (facilităţi de cazare pentru turismul 
de tranzit, service auto, restaurante etc.) sunt 
esenţiale pentru un judeţ care doreşte să devină 
„punct nodal de transport, de importanţă europeană”. 
Totodată, facilitarea accesului la produse şi servicii 
financiare specifice activităţilor de transport şi 
distribuţie, pentru atragerea şi sprijinirea acestui tip 
de activităţi, reprezintă o altă nişă ce trebuie 
exploatată.  
Cuvântul cheie este tranzit – în concluzie, nu e vorba 
doar de schimbarea structurii economice, de o simplă 
trecere artificială de la agricultura la servicii, ci de 
încurajarea unei activităţi cu un potenţial enorm şi de 
valorificarea avantajului natural al localizării, prin 
sprijinirea serviciilor suport pentru activităţile de 
tranzit, astfel încât zona să devină cu adevărat un 
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nod inter-modal de transport şi să se permită 
dezvoltarea de aglomerări pe coridorul nord-sud.     
Judeţul Giurgiu, prin poziţionarea sa geografică, este 
un  teritoriu care nu beneficiază de obiective turistice 
majore dar este situat într-o zonă de tranzit turistic 
importantă; acest lucru face ca activităţile specifice 
turismului de tranzit şi de foarte scurtă durată, 
sprijinite de o infrastructură de cazare de calitate, să 
poată reprezenta o adevărată oportunitate de 
dezvoltare pentru comunităţile locale adiacente 
principalelor trasee rutiere.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.I.4.2 Sprijinirea dezvoltării aglomerărilor 
industriale prin atragerea şi concentrarea de 
investiţii  
Unul dintre marile avantaje ale judeţului Giurgiu este 
reprezentat de disponibilitatea terenului, care, mai 
ales în zona de nord a judeţului, ar putea reprezenta 
o variantă atractivă pentru companiile ce doresc 
localizarea în zona de sud a ţării, în imediata 
proximitate a Capitalei, dar la preţuri mult mai 
scăzute ale terenului.  
În prezent, sunt deja vizibile nucleele a două 
concentrări: în nord, orientată mai ales către servicii-
suport deservind baza industrială şi de servicii din 
Bucureşti, şi în sud, în jurul Zonei Libere Giurgiu. În 
acest context, intervenţia publică strategică trebuie să 
susţină consolidarea şi extinderea acestor  
aglomerări industriale şi conectarea lor pe axa nord-
sud, care să permită complementaritate şi schimburi 
competitive inter-firme. 
Un al doilea avantaj este acela că, în prezent, 
economia judeţului nu depinde de o singură industrie, 
fapt care ar limita într-o oarecare măsură 
atractivitatea zonei sau ar creşte vulnerabilitatea 
economică (aşa cum este cazul, de obicei, în 
regiunile mono-industriale). Prin urmare, posibilităţile 
de atragere a investiţiilor productive în zonă acoperă 
o paletă foarte largă de domenii de activitate.  
Într-o primă etapă, este necesar ca autorităţile să 
pregătească terenul pentru atragerea investiţiilor, prin 
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activităţi de promovare, crearea infrastructurii şi chiar 
oferirea de facilităţi fiscale.  
Totuşi o atenţie deosebită trebuie acordată acelor 
industrii care aduc cu adevărat un plus de bunăstare 
comunităţii locale, oferind, în acelaşi timp, soluţii 
pentru problemele structurale ale acesteia: de 
exemplu, este important ca industriile/investiţiile 
atrase să fie capabile să ofere locuri de muncă pentru 
un număr relativ mare de persoane cu calificări 
reduse dar care pot fi instruite (populaţia rurală), 
pentru a creşte gradul de ocupare în zonele rurale şi 
implicit nivelul de trai al populaţiei ce locuieşte acolo.  
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D.I.4.3 Promovarea culturii antreprenoriale, 
sprijinirea micilor antreprenori şi asigurarea 
de facilităţi economice pentru dezvoltarea 
IMM-urilor  
Implicarea activă a tuturor actorilor locali este 
deosebit de importantă pentru realizarea acestui 
obiectiv. Intervenţia publică trebuie să fie deschisă, 
foarte vizibilă şi direcţionată simultan către toate 
grupurile ţintă, pentru a putea declanşa iniţiativa 
comunităţii şi pentru a crea o masa critică de actori 
locali activi.  
Având în vedere ponderea însemnată a comunităţilor 
rurale şi a agriculturii, este nevoie de o abordare pe 
două paliere: pe de o parte, trebuie creată o cultură 
antreprenorială acolo unde nu există, respectiv în 
comunităţile rurale şi în rândul populaţiei inactive sau 
ocupate în agricultura de subzistenţă: asta înseamnă 
dezvoltarea de programe de sprijinire a înfiinţării de 
afaceri de mici dimensiuni, de familie, care să 
utilizeze resursele din imediata proximitate şi să 
activeze pe plan local, de exemplu în activităţi legate 
de agricultură şi alimentaţie, activităţi tradiţionale etc. 
Pe de altă parte, trebuie sprijinită activitatea 
antreprenorială, acolo unde aceasta este deja 
prezentă, cu precădere în zonele urbane.  
IMM-urile şi micro-întreprinderile – cele mai 
numeroase dar şi cele mai vulnerabile la şocurile 
pieţei – trebuie sprijinite în mod special, deoarece ele 
reprezintă „motorul” economiei locale. Aşadar, 
intervenţia publică trebuie să aibă atât o componentă 

teritorială (rural-urban) cât şi o componentă 
direcţionată către tipologia potenţialilor antreprenori 
Cultura antreprenorială se dezvoltă în primul rând 
prin educaţie: în şcoală sau în afara acesteia, prin 
formare. De aceea, în cadrul tuturor programelor 
dezvoltate, componenta de instruire/formare este 
esenţială, alături de consiliere şi sprijin financiar 
direct.  
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D.I.4.4 Dezvoltarea şi crearea de noi structuri 
de incubare şi susţinere a afacerilor  
Disponibilitatea terenului este, fără îndoială, un 
avantaj care poate fi exploatat de către comunitatea 
locală pentru a atrage şi reţine investiţii.  
Una dintre pârghiile de intervenţie aflate la îndemâna 
autorităţilor locale este şi posibilitatea de a crea 
diferite structuri de incubare şi susţinere a afacerilor, 
necesare pentru a face din judeţ o locaţie mai 
atrăgătoare pentru investiţii.  
Totuşi, simpla creare a infrastructurii nu este 
suficientă (înfiinţarea Parcului Tehnologic şi Industrial 
Giurgiu Nord şi a Parcului Industrial Bolintin Deal sunt 
două iniţiative extrem de utile pentru atragerea de 
investiţii dar pentru a deveni eficiente, eforturile 
trebuie continuate).  
Pentru perioada următoare va trebuie regândită 
strategia de atragere a investitorilor, prin 
concentrarea pe anumite domenii prioritate - trebuie 
promovate incubatoarele de tip „cluster”, pe domenii 
de activitate, care să permită dezvoltarea mai rapidă 
a concentrărilor deja evidenţiate (energie 
regenerabilă în nordul judeţului, IT în sud). 
Zona Liberă Giurgiu, având un profil preponderent 
industrial, poate constitui nucleul necesar formării 
unei concentrări economice în sudul judeţului, alături 
de parcul industrial Giurgiu, în contrapondere pentru 
zona nordică. Chiar şi în eventualitatea eliminării 
avantajelor fiscale existente în prezent, există 
suficiente instrumente la dispoziţia autorităţilor nu 

numai pentru a păstra firmele deja existente, ci şi 
pentru a atrage altele noi. 
Pornind de la ideea că amplasarea pe Dunăre 
reprezintă un avantaj indiscutabil, că există deja 
spaţii de producţie disponibile şi că proximitatea faţă 
de capitala judeţului facilitează accesul la forţă de 
muncă calificată, într-o mare diversitate de meserii 
care se pretează activităţilor productive, se poate 
anticipa o dezvoltare puternică, în perioada 
următoare, cu condiţia ca zona să fie corect 
promovată iar iniţiativele să se desfăşoare într-un 
cadru coordonat.  
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Prioritate 5 Valorificarea potențialului de 
colaborare transfrontalieră  

In cadrul definit de Politica de Coeziune pentru 
perioada 2007-2013 a Uniunii Europene, care 
promovează drept prioritate reducerea inegalităţilor 
teritoriale economice şi sociale care au apărut în 
statele şi regiunile slab dezvoltate, precum şi 
accelerarea dezvoltării lor economice şi sociale, 
regiunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse beneficiază 
de oportunități comune de dezvoltare într-o arie largă 
de domenii - economic, social, cultural. 

La nivelul Uniunii Europene, rolul central al 
euroregiunilor este de a consolida coeziunea 
teritorială și competivitatea regiunilor implicate în 
procesul de colaborare transfrontalieră. În teorie, 
prezența frontierei limitează schimburile economice, 
sociale și culturale și afectează gestionarea comună 
și eficientă a teritoriului. În prezent, zona 
transfrontalieră Giurgiu-Ruse nu este omogenă și nu 
are o identitate ca regiune. Analiza situației actuale 
indică că deși dezvoltarea economică, creșterea și 
crearea de locuri de muncă sunt încă lente, 
potențialul unei cooperări transfrontaliere benefice 
există. 

Obiectivul strategic general al Priorității pentru 
colaborare transfrontalieră este acela de a reuni 
persoanele, comunitățile și economiile zonei 
transfrontaliere Giurgiu-Ruse și de a sprijini 
consolidarea unei zone de cooperare, care să 
valorifice resursele naturale, ecologice și potențialul 

uman, având la bază o abordare durabilă. Pe termen 
lung, autoritățile locale din cele două țări vor integra 
aceste zone despărţite de graniţele naţionale care se 
confruntă cu probleme comune, ce necesită soluţii 
comune. 

Pași importanți au fost deja realizați, prin înfiinţarea 
Asociaţiei “Euroregiunea Danubius” şi prin 
implementarea unor proiecte transfrontaliere din 
programul PHARE România – Bulgaria, altele 
aflându-se în curs de implementare.  

Una dintre acțiunile pe care trebuie să le realizeze 
autoritățile publice din județul Giurgiu și din districtul 
Ruse este crearea unui concept puternic de 
marketing regional, prin campanii de informare și de 
promovare a Euroregiunii Giurgiu-Ruse. 
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D.I.5.1 Crearea condițiilor pentru colaborarea 
transfrontalieră la nivelul administraţiei 
pentru folosirea integrată şi optimă a 
resurselor publice 
Crearea unui sistem solid al colaborării 
transfrontaliere între județul Giurgiu și districtul Ruse 
va trebui să accentueze relațiile de cooperare nu 
numai între autoritățile publice județene dar și dintre 
autoritățile publice locale din cele două zone. Prin 
implicarea unui spectru mai larg de autorități publice 
se va crea un cadru integrat pentru a înțelege pe 
deplin procesul de cooperare, rezultatul fiind 
identificarea de noi instrumente, promovarea celor 
mai utile teme și domenii pentru colaborare în viitor.  

Pentru atragerea de investiții și încurajarea dezvoltării 
antreprenoriale, autoritățile publice vor trebui să  
creeze facilități pentru investitori, atât pentru 
investitorii români cât și pentru cei din zonele 
transfrontaliere apropiate: parteneriate public privat, 
modernizarea infrastructurii, creşterea calităţii forţei 
de muncă disponibile, accesul la instrumente 
inovative de afaceri. 
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D.I.5.2 Stimularea mediului antreprenorial din 
judeţul Giurgiu pentru fructificarea 
oportunităţilor oferite de zona transfrontalieră  
Asigurarea unei dezvoltări economico – sociale şi 
teritoriale echilibrate pentru ambele zone, cu 
respectarea principiilor cooperării şi ale dezvoltării 
durabile presupune eforturi comune în vederea 
identificării și punerii în valoare a avantajelor 
comparative ale regiunii. Autoritățile publice au un rol 
determinant în dezvoltarea mediului antreprenorial de 
o parte și de alta a Dunării. 

Una dintre acțiuni ar trebui să urmărească 
dezvoltarea armoniosa a zonei de graniţă în sistem 
intermodal de transport pentru a realiza tranzitul 
transfrontalier. Realizarea unui sistem integrat de 
transport de asemenea amploare va avea efecte 
imediate în dezvoltarea de servicii conexe și a 
turismului pentru toate părţile implicate. Judeţul 
Giurgiu este parte a unui important coridor comercial 
european, iar accesul la infrastructura fluvială şi 
rutieră sunt elemente ce pot genera o atractivitate 
comerciala sporită pentru investitori. 

Pentru a completa acest demers, autorităţile publice 
îşi vor continua sprijinul acordat structurilor existente 
de susţinere a dezvoltării companiilor şi vor susţine 
dezvoltarea de noi structuri de susținere a dezvoltării 
de IMM-uri, cum ar fi crearea de noi incubatoare de 
afaceri, organizații și asociații pentru mediul de 
afaceri. 

Dat fiind istoricul tradițional agricol al celor două zone 
și predominanța micilor ferme, autoritățile publice vor 
susține dezvoltarea micilor antreprenori prin asociere, 
realizarea de investiţii în procesare pentru a completa 
fluxul de producţie. 

O altă deficienţă a mediului de afaceri judeţean este 
lipsa instrumentelor moderne de dezvoltare a IMM-
urilor: apelul la consultanța financiară, utilizarea 
echipamentelor moderne şi tehnologii, identificarea 
strategică de pieţe, planificarea de marketing. 
Strategia de dezvoltare a judeţului conţine proiecte şi 
programe care răspund acestei cerinţe, cu efecte în 
implicarea tot mai pronunţată a IMM-urilor în 
procesele noi de cunoaştere în domeniul econmic, 
prin realizarea de programe de formare  pentru 
angajaţi, prin susţinerea unor investiţii productive la 
nivelul sectoarelor competitive.  
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D.I.5.3 Programe de formare adaptate pieței 
forței de muncă pentru creşterea mobilităţii şi 
a folosirii eficiente a resurselor umane în 
judeţul Giurgiu  
Această prioritate urmărește creșterea mobilității 
transfrontaliere prin îmbunătățirea situației existente 
și prin crearea unor infrastructuri de transport 
integrată, precum și crearea condițiilor necesare 
pentru un schimb constant de informații și de date 
relevante pentru zona transfrontalieră. 

Regiunea de graniţă România-Bulgaria va urma 
tendința actuală a pieţei forţei de muncă din Europa: 
scăderea numărului persoanelor angajate în 
agricultură și industrie şi creşterea gradului de 
ocupare în servicii. 

Nevoia de soluţionare a deficitului de forţă de muncă 
calificată este recunoscut pe ambele părţi ale 
graniţei, întrucât tendinţele arată că cererea de 
angajaţi cu calificare inferioară este în continuă 
scădere. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea pregătirii şi 
instruirii profesionale, precum şi facilitarea plasării 
forţei de muncă peste graniţă sunt considerate 
provocări care vor fi abordate în comun pentru 
următoarea perioadă. 

Strategia de Dezvoltare vizează schimbul de 
informații privind posibilitățile de ocupare ale forței de 
muncă, serviciile de formare în vederea ocupării forței 
de muncă, precum și crearea de contacte și de 
schimburi între centre de instruire sau de formare. 

Pe termen lung, efectele se vor vedea în dezvoltarea 
unor infrastructuri și a unor servicii comerciale 
transfrontaliere, a unor produse turistice comune 
integrate, a cooperării între universități și instituții de 
cercetare. 

D.I.5.4 Întărirea parteneriatelor culturale și 
identitare, inclusiv pentru promovarea 
serviciilor din Judeţul Giurgiu  
În cadrul politicii de colaborare transfrontalieră 
interacțiunea culturală și socială joacă un rol central, 
susținând dezvoltarea fiecărui sector – atât autorități 
publice locale cât și mediul privat, societatea civilă, 
populația – cu scopul de a se crea legături de 
colaborare prin cunoaşterea obiceiurilor și a modului 
de viață. Totalitatea proiectelor propuse conduce la 
dezvoltarea domeniilor menţionate anterior şi de 
posibilităţi de cooperare și dezvoltare transfrontalieră 
de succes pe viitor. 

Având în comun o zonă rurală de tradiţie, există un 
scop comun de dezvoltare al acestor zone, ambele 
zone europene putând susţine programele comune 
de promovare a micilor manufacturi, artizanat, 
promovarea de produse și concepte tradiționale cu 
scopul de a conserva specificul fiecărei zone. Traseul 
comun al României şi Bulgariei poate susţine, în 
urma experienței deja acumulate în proiecte de 
cooperare teritorială, o resursă importantă ce priveşte 
colaborarea între autoritățile publice din zona 
transfrontalieră în domenii precum: reforma 
administrativă, democratizare, transparenţă. 

Coeziunea la nivel transfrontalier este un obiectiv al 
programării europene, având ca scop integrarea 
regiunilor şi euroregiunilor pentru creşterea 
subsidiarităţii Uniunii Europene şi a dezvoltării 
echilibrate.   
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Prioritate 6 Protecția mediului și dezvoltare 
durabilă  

Dezvoltarea durabilă este o (....) dezvoltare care 
răspunde nevoilor generaţiilor prezente fără a 
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a 
răspunde nevoilor lor. Două concepte sunt absolut 
inevitabile acestei noţiuni: conceptul de „nevoie”, şi în 
mod special cel de nevoie esenţială, căruia trebuie să 
i se acorde cea mai mare prioritate, şi ideea limitării 
efectelor negative ale tehnologiilor prezente şi a 
organizării noastre sociale, asupra capacitaţii 
mediului de a răspunde nevoilor actuale si viitoare.”   

În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă 
stabilite la nivel european, Strategia județului Giurgiu 
urmăreşte la nivel orizontal respectarea principiul 
dezvoltării durabile prin atenţia acordată protejării 
mediului înconjurător, cu efecte directe auspra 
calității vieții locuitorilor județului Giurgiu. Urmând 
îndeaproape principiile aplicate în Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, Strategia de 
Dezvoltare abordează într-o manieră integrată 
problemele economice, sociale şi de protecţie a 
mediului de la nivelul judeţului Giurgiu. Prin 
îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Strategia de 
Dezvoltare a Județului autoritățile publice vor crea 
pârghiile pentru o dezvoltare eficientă din punct de 
vedere economic, echitabilă din punct de vedere 
social şi sustenabilă din punct de vedere al 
conservării mediului. 

Prin respectarea calității mediului, Strategia de 
Dezvoltare a județului Giurgiu se îndreaptă în primul 
rând spre asigurarea și ameliorarea, acolo unde 
situația o impune, a stării de sănătate  locuitorilor 
județului Giurgiu şi spre asigurarea unui mediu 
locuibil sănătos pentru generaţiile viitoare. 

Nevoia de protejare a mediului înconjurător este 
reflectată la nivelul percepţiei populației, verificată 
prin rezultatele anchetelor realizate la nivelul 
locuitorilor județului Giurgiu. Cetăţenii judeţului 
consideră că priorităţile de infrastructură sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a 
comunităţilor. Aceste proiecte vor ţine cont de 

impactul asupra mediului, ţinta presupunând 
minimizarea riscurilor de poluare. Locuitorii consideră 
că rezolvarea problemelor de mediu reprezintă o 
prioritate absolută, menţionând proiectele necesare 
pentru reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă 
și canalizare precum și modernizarea sistemului de 
colectare și gestionare a deșeurilor. 

Județul Giurgiu deţine un potenţial important în 
domeniul energiilor regenerabile, valorificarea 
diverselor potenţialuri regenerabile constituind o 
resursă unică de dezvoltare. Potenţialul solar şi de 
biomasă, considerând producţia agricolă la nivel 
judeţean, sunt elemente cheie de dezvoltare, care au 
un dublu impact: pe de o parte asigura 
sustenabilitatea resurselor energetice iar pe de alta 
contribuie la creşterea competitivităţii economice a 
actorilor din domeniu. Utilizarea unor resurse 
regenerabile au ca impact şi o reducere a costurilor 
populaţiei în ceea ce priveşte utilităţile de bază. De 
asemenea, valorificarea resturilor vegetale şi animale 
contribuie atât la creşterea sustenabilităţii 
exploataţiilor cât şi la realizarea obiectivelor de 
valorificare a produselor ecologice. Progresul realizat 
în asigurarea unei alimentații sănătoase, rezultatele 
înregistrate în folosirea resurselor regenerabile 
pentru încălzirea centralizată sau electricitate, 
reprezintă pași importanți realizați pentru o dezvoltare 
durabilă pe termen mediu și lung. Prin acțiunile 
prevăzute, Strategia de Dezvoltare va continua să 
consolideze acest proces pe o bază deja existentă. 
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D.I.6.1. Valorificarea resurselor regenerabile 
și reutilizarea resurselor naturale 
Utilizarea resurselor regenerabile la nivelul județului 
Giurgiu sunt bazate pe premise de accesibilitate și 
disponibilitate.  

Autorităţile judeţene au iniţiat demersuri de analiză 
privind potenţialul regenerabil, iar la nivel de judeţ 
există înregistrate deja încercări de folosire a 
biomasei și a energiei solare în beneficiul locuitorilor, 
prin utilizarea biomasei pentru încălzirea centralizată 
termică. Județul Giurgiu deține resurse importante 
pentru producerea de biomasă, având la bază ariile 
extinse de terenuri agricole cât și producția animală. 
De asemenea, există deja în județul Giurgiu centrale 
mici solare pentru încălzire termică a apei în școli și 
locuințe. Autoritățile publice continuă aceste inițiative, 
cu șanse însemnate de reușită.  

Un obiectiv în acest sens priveşte o mai bună şi 
eficientă utilizare a deşeurilor vegetale, în județul 
Giurgiu nefiind înregistrat nici un proiect de 
valorificare a resurselor de biomasă. 

 

 

 

 

Diversificarea resurselor regenerabile de energie este 
necesară, luând în considerare faptul că există 
diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile 
pentru utilizare și faptul că producția de energie din 
aceste resurse variază în diversele perioade ale 
anului, în funcție de condițiile meteorologice. În acest 
sens, în județul Giurgiu s-a semnalat existența unui 
potențial insuficient exploatat și pentru energie 
eoliană.  

Beneficiile pe termen mediu și lung ale valorificării 
resurselor regenerabile de energie pot favoriza 
introducerea în sistemul economic a zonelor agricole 
izolate mai puțin dezvoltate ale județului, furnizând 
astfel o bază pentru dezvoltarea unor activități 
economice non-agricole. Investițiile în valorificarea 
resurselor regenerabile de energie vor susține 
dezvoltarea mediului economic, cu efecte 
semnificative și asupra mediului social din diferitele 
zone ale județului. 

 

 

 

 

 

 

 

În baza aceluiași considerent, de protecție a mediului 
și asigurare a unei dezvoltări durabile, în condițiile 
înregistrării unei ponderi reduse de resurse forestiere 
pe suprafața județului Giurgiu, reutilizarea prin 
împădurire a unei arii semnificative de terenuri care 
nu sunt pregătite pentru producție agricolă, nu se 
constituie nici în izlazuri, constituie o soluție optimă 
pentru creșterea fondului silvic al județului, cu efecte 
benefice asupra mediului înconjurător. 
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D.I.6.2 Dezvoltarea agriculturii ecologice 
Respectarea principiilor dezvoltării durabile 
presupune un efort de prevenire și reducere a 
activităților care poluează mediul și promovarea 
consumului și a producției sustenabile pentru a 
reduce cauzalitatea dintre dezvoltarea economică și 
degradarea mediului.  
 

În condițiile actuale ale creșterii tot mai mult a prețului 
și implicit a aprecierii calității produselor agricole pe 
piață globală, tradiția și experiența județului Giurgiu în 
agricultură permit abordarea mai multor tipuri de 
culturi, adaptarea acestora în  
 
funcție de condițiile climatice în schimbare dar și în 
funcție de normele europene în vigoare. Un aspect 
important în acest context îl constituie existența deja 
a unor experiențe valoroase în producerea de 
biomasă și cultivarea rapiței. Terenurile agricole de 
bună calitate și o producție animală aflată în plină 
creștere constituie premise importante pentru 
producerea în continuarea de biomasă. Pe termen 
lung, în județul Giurgiu se poate constitui o 
infrastructură completă pentru furnizarea resurselor și 
procesarea biomasei. Existenţa infrastructurii de 
transport mixt constituie un argument suplimentar 
pentru sprijinirea investiţiilor în domeniul producerii 
de energie regenerabilă. 
 
Autoritățile publice din județul Giurgiu desfăşoară şi 
vor continua să desfășoare campanii de informare a 
populației active în agricultură cu privire la anumite 
produse ecologice dar şi la metodologiile de realizare 
a unor astfel de culturi, care sunt din ce în ce mai 
actuale în alimentația pe piața globală.  

Actorii agricoli din judeţul Giurgiu, dat fiind 
competiviitatea lor scăzută în prezent, pot să se 
dezvolte plecând de la principii ale agriculturii 
ecologice. Acest efort este însă unul extrem de 
costisitor, efort care trebuie susţinut prin subvenţii 
directe publice dar şi prin campanii mature ale 
instituţiilor de consultanţă cu profil agricol. 
 
Obiectivul privind dezvoltarea capacităţii de 
procesare va urmări totodată realizarea producției pe 
principii durabile prin dezvoltarea serviciilor de 
prelucare a produselor prin introducerea de tehnologii 
ecologice. 
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D.I.6.3 Îmbunătățirea calității stării de 
sănătate a populației prin asigurarea unui 
mediu curat și sănătos 
Nivelul calității vieții se reflectă și în gradul de acces 
al populației la serviciile sistemului de sănătate, atât 
din mediul urban cât și din mediul rural. Starea de 
sănătate poate fi îmbunătăţită prin accesul cetăţenilor 
la spații verzi, un sistem de alimentație sănătoasă și 
tot ceea ce reprezintă un mediu curat. 

În prezent, în județul Giurgiu numărul de mp de 
spaţiu verde per locuitor este sub media europeană, 
ţinta pe termen lung fiind continuarea programului de 
„înverzire” mai ales pentru a contracara efectele 
poluării cât și pentru a îmbunătăţi imaginea 
comunităților şi participarea populaţiei la viaţa socială 
şi publică în spaţii amenajate în acest sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contextul plasării județului Giurgiu din punct de 
vedere teritorial în arealul regiunii transfrontaliere, 
autoritățile publice urmăresc identificarea de soluții 
aplicabile problemelor care pot afecta mediul, cu 
repercursiuni comune, cum ar fi păstrarea unui 
ambient natural protejat în arealul Fluviului Dunăre 
sau protecția resurselor naturale din zona 
transfrontalieră 
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D.I.6.4 Promovarea unui turism ecologic 
Turismul este un sector major de interes pentru 
economia judeţeană, care contribuie la crearea de 
noi locuri de muncă și poate susține economia şi 
diversitatea unui județ. Dar, în același timp, turismul 
este un sector care consumă multe resurse și poate 
avea un impact major asupra mediului. Astăzi 
provocarea este ca acest sector să continue să 
susțină o creștere economică sănătoasă și să 
diminueze impactul negativ pe care îl poate avea 
asupra teritoriului și mediului înconjurător.  

Pentru a putea garanta dezvoltarea unui turism 
ecologic și durabil atât actorii locali cât și turiștii 
trebuie să respecte anumite norme. Etape “sine qua 
non” pentru dezvoltarea turismului: 

a. Crearea infrastructurii turistice 

- asigurarea de locuri de cazare care  să 
integreze  respectul față de mediul 
înconjurător în activitățile lor cotidiene 
 

b. Creare unei culturi şi identităţi turistice 
 

- promovarea corespunzătoare a imaginii 
judeţului şi a anumitor valori turistice 
individuale 

- exploatarea poziţionării şi resurselor 
naturale 

 
În acest sens, judeţul Giurgiu deţine atribute 
incontestabile ce pot aduce o valoare adăugată 
sporită imaginii turistice a judeţului. În prezent, nu 
exista un “brand” judeţean privind turismul”, deşi 
judeţul are o zestre naturală importantă: rezervații 
naturale, lacuri şi zone de agrement sportiv, fluviul 
Dunărea cu un potenţial turistic major,  monumente 
istorice. 

Pe de altă parte, exploatarea poziţionării judeţului 
Giurgiu între două puncte de interes (capitala 
României şi unul dintre orasele importante ale 
Bulgariei) creează un avantaj care va fi valorificat în 
corelare cu perioada de implementare a strategiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea beneficia de aceste elemente de 
imagine există o condiţie esențială, referitoare la 
protejarea patrimoniului amintit. Dezvoltarea turistică 
se va realiza cu anumite condiţii impuse de ţintele de 
dezvoltare durabilă: 

- respectarea zonelor în care turiştii își petrec 
vacanța  

- realizarea unui turism de natură 
- protecţia mediului prin conformarea agenților 

comerciali la condiţiile de mediu impuse de 
dezvoltarea durabilă 

- participarea turiştilor la activităţile de 
promovare a unui mediu curat 

- pentru a evita ambuteiajele și aglomerările 
de orice fel 
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Prioritate 7 Creşterea capacităţii 
administrative şi îmbunătăţirea procesului de 
elaborare şi implementare a politicilor 

Dezvoltarea administraţiei publice din judeţul Giurgiu 
este o condiţie a dezvoltării pe termen mediu şi lung. 
Autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale 
trebuie să aibă capacitatea de a pregăti proiecte şi de 
a gestiona procesul de dezvoltare strategică a 
judeţului. Având responsabilitatea de a implementa 
politicile judeţene şi a coordona dezvoltarea 
localităţilor prin alocări bugetare şi alte tipuri de 
sprijin, Consiliul Judeţean Giurgiu este actorul cheie 
în gestionarea procesului de înnoire a judeţului. 
Capacitatea Consiliului Judeţean de a elabora şi 
implementa politici publice la nivel judeţean 
reprezintă elemente importante ale reuşitei procesului 
strategic pe termen mediu şi lung. 

Mai mult decât atât, obiectivele autorităților publice 
locale din județul Giurgiu trebuie să urmărească 
îmbunătățirea calității stării de sănătate a populației 
prin asigurarea de spații verzi, alimentație sănătoasă 
și un mediu curat. 

Capacitatea administrativă a localităţilor judeţului 
Giurgiu este de asemenea o condiţie a îndeplinirii cu 
succes a obiectivelor propuse în documentul 
strategic. În cadrul demersului strategic există mai 
multe ţinte. În primul rând, Primăriile au rolul de a 
susţine dezvoltarea localităţilor pe care le conduc şi 
de a oferi servicii publice de calitate cetăţenilor. În al 
doilea rând, Primăriile trebuie să îşi dezvolte 

capacitatea instituţională de a cheltui responsabil 
banii publici, cu ajutorul celor mai bune resurse de 
personal, cu un management al timpului eficient.  

Creşterea capacităţii administrative a administraţiei 
publice din judeţul Giurgiu este condiţionată de 
deschiderea autorităţilor locale în a asimila cunoştinte 
noi de management public. Modernizarea 
administraţiei în sensul unei guvernări locale care să 
respecte principiile noului manangement public este 
de natură să asigure condiţiile favorabile modernizării 
comunităţilor locale. 

Abordarea administraţiei publice se va schimba în 
ceea ce priveşte tratamentul acordat, care în noua 
paradigmă cor deveni „clienţi”, acest tip de abordare 
semnificând o asumare a reformării serviciilor publice 
cu scopul de a oferi cele mai bune produse 
comunităţii. Ţinta strategiei de dezvoltare judeţeană 
nu poate fi atinsă în absenţa schimbării percepţiei 
autorităţilor cu privire la instrumentele şi metodele de 
guvernare locală: transparentizarea cheltuirii banilor 
publici şi implicarea comunităţii în stabilirea 
priorităţilor locale, identificarea unor mijloace suport 
pentru articularea intereselor publice locale ale 
cetăţenilor. 

Modernizarea administraţiei judeţene este o 
necesitate generată de faptul că în prezent, nu există 
suficientă capacitate la nivelul localităţilor. Localităţile 
judeţului Giurgiu se dezvoltă diferit în prezent, 
decalajul de modernitate între oraşe şi comune fiind 
unul destul de important. Din punct de vedere al 
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trasării zonelor de dezvoltare din judeţ, pot fi 
delimitate anumite zone din punct de vedere 
geografic, zone funcţionale din perspectiva 
proximităţii faţă de anumite centre de dezvoltare 
economică, zone care permit o definire mai clară a 
identităţilor locale. Nordul judeţului Giurgiu de 
exemplu este un areal apropiat de Bucureşti, areal 
care nu poate să se dezvolte autonom de capitală31. 
Modelul de dezvoltare în această zonă va genera 
întotdeauna migraţia către Bucureşti, pe de altă parte 
poate asigura pe termen lung o dezvoltare a 
infrastructurii şi serviciilor publice. 

Pentru localităţile centrale ale judeţului cât şi pentru 
zona aflată în proximitatea fluvială, oportunităţile sunt 
constituite din traficul comercial şi din dezvoltarea 
agriculturii.  
Creşterea capacităţii instituţionale a localităţilor va 
urmări atât creşterea indicatorilor socio-economici la 
nivel de localităţi cât şi o dezvoltare comună, bazată 
pe parteneriat şi asociere, la nivel de judeţ. 
Capacitatea de asociere şi programare a localităţilor 
va trebui să se dezvolte şi să asigure accesarea unor 
oportunităţi comune. De asemenea, coeziunea 
judeţeană poate asigura dezvoltarea elementelor 
orizontale la nivel administrativ: economia locală, 
infrastructura, societatea civilă.          
 

                                                            
31 D, Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venit scăzut, 
sărăcie 

Populaţie cu un 
potenţial scăzut de 

dezvoltare 

Emigraţie selectivă 
spre Bucureşti a 

populaţiei tinere şi 
educate 

Infrastructură slabă, economie dominant agrară, reţea 
neechilibrată de aşezări urbane, apropiere de Bucureşti 
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Această Strategie îşi propune creşterea 
capacităţii de elaborare a politicilor publice locale 
şi o creştere a capacităţii autorităţilor de a 
implementa politici judeţene sau naţionale.  
Aceasta este o condiţie majoră a dezvoltării 
judeţului Giurgiu şi a plasării judeţului în topul 
dezvoltării judeţelor din Regiunea Muntenia Sud. 

D.I.7.1 Modernizarea managementului public 
la nivelul Administrației Publice Locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorităţile locale din judeţul Giurgiu au 
responsabilitatea de a gestiona în mod eficace și 
transparent proiectele cu finanţare publică care le 
sunt adresate. Pentru a reuşi să realizeze guvernarea 
publică eficientă, autorităţile publice din judeţul 
Giurgiu vor trebui să-şi îmbunătăţească capacitatea 
locală de administrare.   
Îmbunătăţirea managementului unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţ reprezintă o tranziţie de la un 
management conservator şi puţin eficient, la un 
management modern, bazat pe principii noi, principii 
europene de guvernare.  
Importanţa modernizării managementului public de la 
nivelul autorităţilor publice judeţene şi locale este 
dată de faptul că noile instrumente de finanţare 
solicită o anumită abordare a proiectelor. Dintre 
elementele care ar trebui modificate la nivelul 
Autorităților Publice Locale putem menţiona: 
realizarea unor separări clare între atribuţiile 
funcţionarilor publici, realizarea unor echipe de 
proiect care să aibă expertiza implementării de 
proiecte, echiparea Primăriilor cu soluţii moderne de 
guvernare, de tip inovativ care să permită o mai mare 
flexibilitate şi eficienţă. 
 
 
 
 

Toate aceste elemente sunt doar o componentă din 
schimbările care trebui să aibă loc la nivelul 
administraţiei. Faptul că unele localităţi au dezvoltat 
un management modern al serviciilor publice 
intensifică decalajul de dezvoltare între comunităţi şi 
o alocare în final injustă a resurselor către cei care au 
potenţialul real de a dezvolta localităţile proprii. 
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D.I.7.2 Creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor nerambursabile  
Fondurile europene reprezintă o sursă importantă de 
dezvoltare şi un mijloc concret aflat la dispoziţia 
autorităţilor publice din judeţul Giurgiu. Perioada de 
programare financiară europeană în perioada 2008 – 
2013 asigură oportunitatea pentru autorităţile publice 
locale de a finanţa priorităţile de dezvoltare ale 
localităţilor. 
Nevoile judeţului Giurgiu răspund nevoilor de creștere 
a calităţii vieţii locuitorilor atât din punct de vedere al 
infrastructurii edilitare cât şi a indicatorilor economici 
şi sociali. 
Capacitatea Primăriilor de a accesa şi implementa 
finanţările europene este scazută în prezent, lipsa 
personalului specializat, a departamentelor de 
pregătire a proiectelor cu finanţare europeană 
constituind cauze majore ce generează această 
situație. 
Potenţialul administraţiei judeţene este major pentru 
a putea să dezvolte proiecte de dezvoltare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

D.I.7.3 Eficientizarea guvernării la nivel local 
prin utilizarea instrumentelor de politici 
publice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului 
Giurgiu reprezintă primul pas în pregătirea unui 
exerciţiu programatic în tot judeţul. Priorităţile 
enunţate în cadrul acestei Strategii constituie o 
declaraţie de angajament a modernizării județului 
Giurgiu.  
Un pas important ce va urma acestui exerciţiu este 
multiplicarea acestui demers la nivelul fiecărei 
localități. În acest sens, deosebit de important este 
gradul de pregătire al autorităţilor locale şi în special 
al conducerilor Primăriilor în problematici de politici 
publice locale. Chiar dacă vorbim despre politici 

sociale, economice sau de dezvoltare comunitară, 
cunoşterea unor instrumente de decizie locală de 
către autorități este importantă datorită direcţiei 
reformei administraţiei publice ca întreg. 
Principiile subsidiarităţii pe care se bazează 
guvernarea locală la nivelul Uniunii Europene şi 
României presupun o cunoaştere a conceptelor de 
descentralizare fiscală și de deconcentrare. 
Dezvoltarea localităților judeţului Giurgiu se va realiza 
în funcţie de Strategia de Dezvoltare a judeţului şi 
strategiile de dezvoltare ale localităţilor. Strategiile de 
dezvoltare prezintă avantajul de a fi o programare pe 
termen lung ce va crea posibilitatea dezvoltării unor 
desiderate ale procesului de reformă: planificarea 
bugetară multianuală, planificare multianuală în 
general. 
 
Este importantă în acest sens continuarea procesului 
de “învăţare” a politicilor publice de către autorităție 
locale, proces ce poate fi susţinut prin expertiza 
Consiliului Judeţean Giurgiu. Avantajele pe termen 
mediu privesc o mai mare legitimitate a actorilor 
politici şi o guvernare locală mai eficientă. 
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D.I.7.4 Îmbunătăţirea democraţiei 
participative locale prin transparenţa publică  
Transparenţa publică joacă un rol cheie în legitimarea 
tuturor intervenţiilor publice care vor fi propuse în 
judeţul Giurgiu. Importanţa îmbunătăţirii 
instrumentelor ce facilitează obţinerea unui grad mai 
ridicat de transparenţă a instituţiilor publice este dată 
de necesitatea de a implica cetăţenii în deciziile 
majore. 
Instrumentele există deja la nivel naţional iar 
localităţile judeţului Giurgiu au făcut primii paşi către 
implementarea acestora. Un rol deosebit de 
important îl au legile privind liberul acces la 
informațiile publice precum şi legea transparenţei 
decizionale. Deasemenea, Primăriile trebuie să 
prioritizeze facilitarea îmbunătăţirii implementării legii 
petiţiilor, lege ce creează insatisfacţii majore şi 
tensionează relaţiile cetăţenilor cu administraţia. 
Evaluarea localităţilor din Giurgiu, cu excepţia 
municipiului Giurgiu, relevă incapacitatea 
administrativă de a da curs cerinţelor legale ale 
legilor privind transparenţa. Pentru a reuşi să 
îmbunătăţească guvenarea locală, autorităţile trebuie 
să urmărească o creștere a capacităţii de consultare 
şi implicare a comunităţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.I.7.5 Parteneriat şi asociativitate pentru 
dezvoltarea locală  
Judeţul Giurgiu este un judeţ care până în prezent s-
a dezvoltat diferit la nivelul localităţilor constituente. 
Unele localităţi s-au asociat pentru a putea pregăti 
proiecte integrate, dar marea majoritate a acestora 
nu au reuşit să dezvolte asocieri pentru obiective 
comune de dezvoltare. 
Asocierea şi parteneriatul sunt oportunităţi importante 
pentru dezvoltarea strategică a întregului judeţ. 

 

 

D.I.7.6 Informatizare pentru modernizarea 
guvernării 
Judeţul Giurgiu a făcut paşi importanţi la nivelul 
autorităţilor publice pentru a dezvolta resursele 
informatice, necesare corelării nevoilor de dezvoltare 
ale judeţului cu cerinţele managementului public 
modern. 
Utilarea Primăriilor cu infrastructură informatică 
modernă precum şi instruirea personalului pentru a 
putea utiliza eficient această infrastructură reprezintă 
priorităţi absolute pentru autorităţile judeţului Giurgiu. 
Informatizarea Autorităților Publice Locale va 
conduce atât la modernizarea serviciului public cât şi 
la o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la 
oportunităţi de informaţii şi de muncă. 
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REZULTATELE PREVIZIONATE ALE PRIORITĂȚILOR DE 
DEZVOLTARE 

IDENTIFICAREA PUBLICULUI ȚINTĂ ȘI A BENEFICIARILOR 

Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu nu va putea fi implementată fără 
sprijinul autorităţilor locale şi actorilor economico – sociali, consideraţi ca fiind 
o bază a evoluţiei ulterioare a dezvoltării.  

Consiliul Judeţean Giurgiu este beneficiarul principal al Strategiei de 
Dezvoltare dar şi actorul cu atribuţia majoră privind implementarea acesteia.  
Direcţiile de specialitate au beneficiat de un transfer de cunoaştere în materie 
de planificare strategică care le permite înnoirea continuă şi retrasarea 
anumitor asumţii.  

Al doilea tip de beneficiar este reprezentat de instituţiile judeţene cu atribuţii 
sectoriale, care au rolul de a pregăti proiectele pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale sau infrastructurii de orice natură.  

În al treilea rând, Consiliile Locale reprezintă poate unul dintre cei mai 
importanţi beneficiari. Identificarea nevoilor acestora la nivelul Strategiei 
constituie elementul de coeziune între cele două componente. Prin intermediul 
localităţilor, Consiliul Judeţean Giurgiu poate atinge ţintele strategice de 
dezvoltare enunţate la nivel de Strategie.   

Beneficiarul final, cel pentru care se realizează întreg acest demers, este 
reprezentat de cetăţenii judeţului Giurgiu. Obiectivele în acest sens sunt: 
creşterea nivelului de trai, durabilitatea mediului în care trăiesc, atingerea 
indicilor primari de calitate a vieţii, satisfacţie faţă de guvernarea judeţeană şi 
locală și reprezentativitate.  

Implicarea cetăţenilor judeţului Giurgiu în procesul de realizare a ţintelor 
propuse prin intermediul acestei strategii este extrem de important. Acest lucru 
a fost urmărit încă din perioada realizării analizei strategice iar percepţiile şi 

opiniile locuitorilor au fost enunţate pe tot cuprinsul acestui document.  
Importanţa implicării publicului în implementarea acestei strategii ţine de un 
element de activare a publicului şi de creştere a democraţiei participative.  

Rezultatele priorităţilor de dezvoltare sunt corelate cu gradul de îndeplinire a 
tututor priorităţilor stabilite.  

Enunţarea priorităţilor de dezvoltare s-a bazat pe o analiză detaliată a situaţiei 
prezente şi pe identificarea celor mai bune metode de a realiza un avantaj 
comparativ faţă de alte judeţe sau arealuri concurente.  

Faptul că Giurgiu poate folosi potenţialul de intermodalitate constituie un 
aspect cheie al demersului strategic şi evidenţiază poziţia judeţului în 
economia regiunii. Dezvoltarea modernă a infrastructurii agrare şi a serviciilor 
conexe vor conduce la o creştere a productivităţii şi competitivităţii economiei 
agrare. 

Investiţiile în dezvoltarea resurselor umane, instruirea administraţiei publice 
precum şi alte măsuri de tip soft au ca rezultat crearea unei cohorte 
generaţionale educate şi pregătite să ofere servicii de calitate. 

Un rezultat al priorităţilor de dezvoltarea enunţate este creşterea PIB-ului 
judeţean, cel puţin până la nivelul primelor 2 judeţe bogate ale Regiunii 
Muntenia Sud. Un al doilea rezultat preconizat este reducerea disparităţilor 
sociale la nivelul judeţului prin politici inclusive propuse.  

Creşterea intensităţii comerţului la Sud de Dunăre şi utilizarea judeţului 
Giurgiu ca zonă de tranzit (fluvial, feroviar, rutier) este unul dintre cele mai 
importante obiective ale Strategiei. Acest rezultat va genera rezultate 
colaterale, precum creşterea interesului pentru un Giurgiu turistic precum şi 
dorinţa de a identifica zone de recreere la nivel judeţean.  

Toate aceste rezultate vor fi corelate cu un principiu evident de Dezvoltare 
Durabilă, principiu ce va fi respectat şi urmărit la nivelul tuturor deciziilor de 
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politică publică la nivel judeţean. Investiţiile în domeniul protecţia mediului vor 
fi continuate în acest sens, rezultatele generate fiind legate de reducerea 
poluării apei, aerului şi solului.   

 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 

Rolul componentei de monitorizare și evaluare este acela de a determina 
eficiența și eficacitatea Strategiei de Dezvoltare a județului Giurgiu, 
acționând drept politică publică. Evaluarea de la finalul implementării, 
realizată pe baza unui set de indicatori măsurabili stabiliți de la începutul 
perioadei de implementare, va stabili în ce măsură scopul și obiectivele 
inițial stabilite, au fost atinse. Procesul de monitorizare și evaluare are, de 
asemenea, un rol esențial în ajustarea politicii publice pe parcursul 
desfășurării ei.  
Urmărirea realizării priorităților, prin planul de acțiune și portofoliul de 
proiecte constituie un element de bază în desfășurarea activităților de 
monitorizare. 

Pentru desfășurarea activității de monitorizare și evaluare în cadrul 
implementării Strategiei de Dezvoltare a județului Giurgiu, vor fi folosite două 
tipuri de instrumente: 

1. date colectate de la instituțiile care au capacitatea de a furniza date 
pentru un grup de indicatori stabilit inițial – inidicatori de impact 

2. sondaj de percepție realizat asupra populației județului Giurgiu 

 

 

Indicatorii de impact sunt selectați pentru fiecare Prioritate din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare. Rolul determinat ale acestora este de a ilustra 
evoluția unor valori relevante, care pot reflecta beneficiile pe care le-a adus 
implementarea Strategiei în toate domeniile. 

Sondajul de percepție, alături de metode de cercetare opționale de genul 
interviurilor, studiilor de caz, va reflecta percepția populației asupra efectelor 
implementării acțiunilor prevăzute de Strategie. 

Principalele instituții care trebuie și au dreptul de a desfășura activități de 
monitorizare și evaluare sunt cele implicate în implementarea politicilor, 
respectiv Consiliul Județean Giurgiu. Totodată, este foarte important, mai 
ales în cazul evaluării, ca această responsabilitate să fie împărțită cu 
organizațiile societății civile, asociații profesionale, etc.  
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Prioritate Indicator monitorizare / evaluare Valoare de 
referință32 

Valoare preconizată 
pentru anul 2013 

Instituția care furnizează 
indicatorul 

 1. Dezvoltarea infrastructurii Gradul  de modernizare a infrastructurii rutiere 37% crestere la 80% Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

 

Creșterea tranzitului de mărfuri în port 899,5 mii tone dublare -//- 

Alimentarea cu apă a localităților rurale  10% crestere la 50% Agenția pentru Protecția Mediului 
Giurgiu 

Extinderea rețelei de canalizare în mediul rural 0% crestere la 30% Agenția pentru Protecția Mediului 
Giurgiu 

Realizarea unui sistem de gestionare a 
deșeurilor în zonele rurale 0%* crestere la 30% Agenția pentru Protecția Mediului 

Giurgiu 
2. Relansarea sectorului 
agricol Contribuția VAB a agriculturii la PIB județean 36% crestere la 50% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

 

Poducția agricolă 868.834 mil. lei creștere cu 50% Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

Ponderii serviciilor în agricultură 1% (2006) crestere la 10% DADR Giurgiu 

Suprafaţa arabilă/bucată utilaj agricol 60 ha scădere la 40% Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

Exploatațiile agricole între 2-2,5 ha  50%  scădere la 30% DADR Giurgiu 
Fermieri cu terenuri de peste 50 ha  1,37% creștere cu 20% DADR Giurgiu 
Numărul  de forme asociative  15  crestere la 50 OJCA Giurgiu 
Numărul de ferme productive  22 crestere la 75 DADR Giurgiu 

3. Diminuarea disparităților și 
promovarea incluziunii 
sociale  

Speranța de viață  70,5 ani crestere la 71,5 ani Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

 
Numărul cadrelor medicale  137  creştere cu 30% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

Numărul de dispensare medicale  4 (2006) creștere la 10  Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

                                                            
32 Valoarea de referință se bazează pe date din 2007, dacă nu se specifică un alt an; 
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Raportul între numărul mediu al pensionarilor 
și numărul mediu al salariaților  17/10 reducere la 13/10 Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

Numărului de pensionari angajați  13,4% din 
nivelul regional creștere la 25% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 
Rata de cuprindere şcolară la toate nivelurile 
de învăţământ   54,2% creștere la 75% Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Giurgiu 
Nnumărul populației școlare totale care a 
abandonat școala 41.679  reducere cu 30% Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Giurgiu 
Numărul de cadre didactice pentru 
învățământul profesional  1/300** creștere la 10/300 Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Giurgiu 
Plasarea populației care a beneficiat de 
programe de reconversie profesională  20% creștere cu 20% AJOFM Giurgiu 

Numărul de persoane care se înscriu în 
programe de formare 30% creştere cu 30%  AJOFM Giurgiu 

 

Numărul de locuri oferite pentru formare 
continuă gratuită 
Număr de noi module de formare incluse în 
oferta formatorilor locali 

30% creștere cu 30% AJOFM Giurgiu 

Populația ocupată   86,1 mii  creștere cu 50% Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

4. Dezvoltare antreprenorială Evoluție PIB județean  1952,3 mii Lei în 
2004 creștere cu 10% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

 
Valoarea adăugată brută a activităților de 
transport și logistică  7,5% (2005) creștere cu 30% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

Numărul IMM-urilor active din județ  3.618 unități 
 creștere cu 50% Camera de Comerț Giurgiu 

 
Investiţiile totale brute pentru judeţul Giurgiu  

2,2 mld RON 
(stoc investiții 
2004) 

creștere cu 20% Camera de Comerț Giurgiu 

Înmatriculare societăţi comerciale cu 
participare străină 7 unități (2007) creștere cu 100% Camera de Comerț Giurgiu 
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Nivelul exporturilor  20.000 mii EUR 
(2006) creștere cu 40% Direcţia Judeţeană de Statistică 

Giurgiu 

Câștigul salarial nominal net lunar  763 RON (2006) creștere cu 50% Direcţia Judeţeană de Statistică 
Giurgiu 

Număr structuri suport pentru afaceri 3 crestere la 10 Consiliul Județean Giurgiu 
5.Valorificarea potențialului 
de colaborare transfrontalieră  

Număr proiecte de comune încheiate pentru 
dezvoltare și cooperare transfrontalieră 2 crestere la 10 Consiliul Județean Giurgiu 

 6. Protecția mediului și 
dezvoltare durabilă Creșterea suprafeței forestiere 38106 ha creștere cu 20% Direcția Silvică Giurgiu 

 

Creșterea producției de biomasă sub 10 ha crestere la 1000 ha APIA 
Energie solară sub 1 MW crestere la 5 MW Consiliul Județean Giurgiu 
Cultivarea de produse ecologice sub 10 ha crestere la 1000 ha OJCA 
Număr campanii de informare și conștientizare 
la nivel transfrontalier, cu tema protejarea 
mediului  

0 crestere la 5 Consiliul Județean Giurgiu 

7.  Creșterea capacității 
administrative și 
îmbunătățirea procesului de 
elaborare și implementare a 
politicilor 

Proiecte de dezvoltare implementate la nivel 
de unitate administrativ teritorială  

în medie 5 
proiecte creștere cu 20% Sondaj județean 

 
Resurse umane interne la nivel local pentru 
management de proiect  

sub 100 
manageri de 
proiect la nivelul 
intregului judet 

crestere la 200 
manageri proiect Consiliul Judetean Giurgiu 

Strategii locale finalizate – 53% în prezent 53% crestere la 100% Consiliul Judetean Giurgiu 
 
* - în localitățile rurale sunt înregistrate doar depozite disparate de deșeuri 
** - 1/300 – 1 profesor pentru 300 de elevi 
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EVALUAREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE PUBLICĂ ȘI 
IDENTIFICAREA SOLUȚIILOR NECESARE  
 
Buna guvernare poate exista numai în condițiile existenței unei administrații 
publice eficiente. Conform studiului DG Regio “Al şaselea raport periodic 
privind situaţia socială şi economică şi dezvoltarea regiunilor în UE”, 
guvernarea regională ar reprezenta 35% din competitivitatea teritorială 
totală, iar restul de 65%, îl reprezintă ceilalţi patru factori (Accesibilitate şi 
Mobilitate, Inovaţie, Structura Activităţii Economice şi Eficacitatea Serviciilor 
pentru firme). 
Guvernarea judeţeană nu poate exista decât în corelarea cu guvernarea 
locală, în judeţul Giurgiu aceasta constând în guvernarea la nivel de judeţ 
precum şi guvernarea la nivelul localităţilor. Viziunea de dezvoltare a 
judeţului Giurgiu nu poate ființa fără o corelare cu viziunea de dezvoltare a 
localităţilor și viziunea judeţeană.  
Analiza capacităţii administrative a localităţilor judeţene a arătat o insuficienţă 
a resurselor pentru o abordare consistentă a procesului de dezvoltare cu 
ajutorul oportunităţilor oferite de fondurile structurale. Lipsa de personal, lipsa 
unui management strategic, absenţa instrumentelor operaționale pentru 
realizarea acestora, lipsa de interes a consultanţilor, toate acestea generează 
în primul rând o lipsă de transparenţă a unor autorități publice cât şi un proces 
greoi de dezvoltare. La nivelul judeţului, soluțiile identificate care vor putea 
genera o dezvoltare pe termen lung sunt următoarele: 

• Transfer continuu de know – how din partea Consiliului Judeţean 
către localităţi ale judeţului 

• Pregătirea de proiecte în parteneriat pentru a creşte capacitatea 
administrativă a instituţiei beneficiare 

• Atragerea de resurse umane profesionalizate la nivelul autorităţilor 
locale 

• Identificarea unor instrumente financiare suplimentare pentru 
suţinerea investiţiilor majore (împrumuturi capitalizate, emisiuni de 
obligaţiuni) 

• Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere pentru a importa bune 
pratici  

• Informatizarea administraţiei publice şi instruirea personalului pentru 
a putea accesa instrumente moderne de comunicare şi management 
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CORELAREA ȘI CONSISTENȚA PRIORITĂȚILOR CU 
STRATEGIILE REGIONALE ȘI NAȚIONALE 

 

Planul Național de Dezvoltare (PND) a României pe perioada 2007 – 2013 
este instrumentul fundamental prin care România încearcă să recupereze 
într-un timp cât mai rapid disparitățile de dezvoltare socio-economică față de 
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de 
coeziune economică și socială și reprezintă documentul de planificare 
strategică și programare financiară multianuală, elaborat într-un larg 
parteneriat, care va orienta și stimula dezvoltarea socio-economică a 
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investițiilor publice pentru 
dezvoltare. Rațiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcțiile de 
alocare a fondurilor publice pentru investiții cu impact semnificativ asupra 
dezvoltării economice și sociale, din surse interne (buget de stat, bugete 
locale, etc.) sau externe (fondurile structurale și de coeziune, fonduri UE 
pentru dezvoltare rurală și pescuit, credite externe, etc.), în scopul diminuării 
decalajelor de dezvoltare față de Uniunea Europeană și a disparităților 
interne (ex. urban-rural, regiunea X față de media națională etc.).  

PND este orientat în principal asupra priorităților și obiectivelor compatibile 
cu domeniile de intervenție a Fondurilor Structurale și de Coeziune, această 
abordare fiind justificată atât prin rolul PND de fundamentare generală a 
accesului la Fondurile Structurale și de Coeziune, cât și prin prisma faptului 
că politica de dezvoltare a României trebuie aliniată la prioritățile comunitare 
de dezvoltare și să fie bazată pe măsuri considerate stimuli de dezvoltare 
socio-economică durabilă la nivel european. PND reprezintă documentul pe 
baza căruia a fost elaborat Cadrul Strategic Național de Referință 2007 - 
2013, reprezentînd strategia care a fost agreată cu Comisia Europeană 
pentru utilizarea instrumentelor structurale. Pe aceleași obiective ale 
Agendei Lisabona și ale Agendei Göteborg se axează strategia de 

dezvoltare a PND 2007-2013, în încercarea de a realiza reducerea cât mai 
rapidă a decalajelor existente față de UE prin metode promovate la nivel 
european și care vor beneficia de o susținere financiară substanțială din 
partea UE. 

In strategia PND sunt menționate șase priorități naționale de dezvoltare, ce 
grupează în interior o multitudine de domenii și sub-domenii prioritare:  

• creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaștere;  

• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;  

• protejarea și îmbunătățirea calității mediului;  

• dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării și a incluziunii 
sociale și întărirea capacității administrative;  

• dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul 
agricol;  

• diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării.  

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care 
implementează elemente ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 
din cadrul Planului Național de Dezvoltare (PND) și contribuie, alături de 
celelalte programe operaționale la realizarea obiectivului Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regională și al Cadrului Național Strategic de 
Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și 
socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale UE. 
Programul Operațional Regional se adresează celor 8 regiuni de dezvoltare 
ale României. Obiectivul general al POR constă în “sprijinirea și promovarea 
dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât și social, 
în regiunile României, prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și a 
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mediului de afaceri, care susțin creșterea economică”. POR urmărește 
reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre regiunile 
mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Programul Operațional Regional 
din România este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), sprijinind regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% 
din media europeană UE27. 

Pentru a fundamenta Strategia de Dezvoltare a judeţului Giurgiu, o paralelă 
importantă a fost realizată cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 
a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 care urmărește racordarea 
României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene și larg 
împărtășită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile.  

Această strategie stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un 
orizont de timp realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare 
adaugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat 
spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei 
în armonie cu mediul natural. Obiectivele țintă vizate sunt: 

• Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca 
stat membru al UE; 

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii 
Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

• Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 
acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor 
dezvoltării durabile 

Corelarea Strategiei cu Strategiile regionale este importantă pentru 
dezvoltarea comună a judeţelor acestei regiunii. Este important ca acţiunea 
judeţelor regiunii să fie una de tip coeziv şi bazată pe parteneriat. O bună 

absorbţie a fondurilor structurale la nivel regional implică atragerea unor 
sume mai mari din partea Uniunii Europene Tocmai de aceea, considerăm 
că strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu a urmărit relaţionarea directă 
cu obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Muntenia Sud. 
 

Priorităţile de dezvoltare ale Regiunii Muntenia Sud 

    Sursa: PDR, 2007-2013 
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Grup Strategic 
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9. Raluca Ivanof, Ofiter de Proiect, Consultant GEA S&C 
10. Dan Hatieganu, Consultant GEA S&C 
11. Valeria Valeri, Consultant Lattanzio e Associati (LEA) 
12. Pietro Elisei, Consultant Lattanzio e Associati (LEA) 
13. Stăncună Constanța, Instituția Prefectului- Județul Giurgiu 
14. Preda Constantin, Viceprimar- Primăria Municipiului Giurgiu 
15. Petruș Gabriela, Director executiv- APM Giurgiu 
16. Ghiță Maria, Director executiv adjunct -  AJOFM Giurgiu 
17. Dogaru Andreea - Expert- ADR-  Biroul Județean Giurgiu 
18. Toma Constantin – Director -  Zona Liberă Giurgiu 
19. Panait Gheorghe - Director Executiv Adjunct  DADR 
20. Chelu Eugen - Director Executiv Adjunct APIA 
21. Alexandru Epangeac - Alexandru Epangeac 
22. Ionescu Ion - Președinte Oficiul Patronal Giurgiu 
23. Olaru Ion - Director Executiv Adjunct – Casa Județeană de Pensii 
24. Clara Adam - Comisar Șef Garda de Mediu Giurgiu 

25. Adelina Voicu – Director Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Giurgiu  
26. Mateescu Ion – Director Direcția Județeană de Transport,  Administrarea 
Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu 
27. Măroiu Marin – Director  Direcția Județeană de Dezvoltare Rurală și 
Protecția Mediului Giurgiu 
28. Bicu Constantin - Șef birou Direcția Silvică 
29. Nicolae Adrian - Director Direcția de cultură, culte și patrimoniul cultural 
național 
 

Grup de Dezvoltare 

Membri: 

1. Epangeac Alexandru, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Giurgiu 
2. Pelin Georgeta, Direcţia Economică, CJ Giurgiu 
3. Toma Constantin, Zona Liberă Giurgiu 
4. Stăncună Constanţa, Prefectura Giurgiu 
5. Clejan Liviu, Viceprimar Primăria Giurgiu 
6. Rotaru Tănase, Primăria Bolintin-Vale   
7. Moroacă Ionel, Asociaţie de Comune 
8. Bănică Marian, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu 
9. Mafteianu Radu, Arhitect Șef, CJ Giurgiu 
10. Tudor Nela, Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurala Giurgiu 
11. Adriana Daponte, Inspectoratul Judeţean Şcolar 
12. Stoenescu Constantin  - reprezentant al societății civile 
13. Adelina Voicu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Giurgiu 
14. Dragne Răzvan, Direcţia de Sănătate Publica Giurgiu 
15. Nuță Rada, APM Giurgiu 
17. Trăistaru Georgeta, APA SERVICE 
18. Dogaru Andreea, ADR Sud Muntenia 
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Capitol VI Plan de acțiune pentru dezvoltarea județului Giurgiu în perioada 2008-2013 
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Prioritate 1  Dezvoltarea infrastructurii 

Prioritate 2  Relansarea sectorului agricol 

Prioritate 3  Diminuarea disparităților și promovarea incluziunii sociale 

Prioritate 4  Dezvoltare antreprenorială 

Prioritate 5  Valorificarea potențialului de colaborare transfrontalieră 

Prioritate 6  Protecția mediului și dezvoltare durabilă 

Prioritate 7  Creșterea capacității administrative și îmbunătățirea procesului 
de elaborare și implementare a politicilor 
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Lista de acronime 

POR             Programul Operațional Regional 

POS DRU    Programul Operațional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 

POS Mediu  Programul Operațional Sectorial Mediu 

PO DCA      Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 

PNDR         Planul Național de Dezvoltare Durabilă 

POS CCE   Programul Sectorial Operațional Creșterea Competitivității Economice 

 D.I.             Domeniu de Intervenție  

CN APDF   Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale 

OJCA         Oficiul Județean de Consultanță Agricolă 

DADR        Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă  

ASP           Autoritatea de Sănătate Publică Giurgiu 

CN ADNR Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România  
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Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.1. Intensificarea investiţiilor în fructificarea coridoarelor de transport pan-europene, incluzând infrastructura conexă 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A 1. Lucrări de modernizare a 
drumului expres DN5 Bucuresti-

Giurgiu 
1.1.1.1 Modernizarea drumului expres 

în zonele nereabilitate 

Ministerul Transporturilor 
Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri Naționale 
din România 

POS Transport 
AXA 2, Domeniul de Intervenţie 

2.1  Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii rutiere naţionale 

2009-2011 

A2 Reabilitarea drumurilor 
județene cu prioritate în zonele 

cu decalaje majore de dezvoltare 
 

 
1.1.2.1 

Reabilitarea şi modernizarea 
DJ 603:  Naipu (DN6) – Schitu 

– Mirău – Stoeneşti – 
Ianculeşti – Uzunu – Mihai 
Bravu – Comana (DJ 411) 

Consiliul Județean 

POR, AXA 2, Domeniul de 
Intervenție 2.1 Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor 

de centură 

2009-2011 

1.1.2.1 

Reabilitarea şi modernizarea 
DJ 411, limită judeţ Călăraşi -   
Hotarele – Isvoarele – Teiuşu 

– Mironeşti – Comana – 
Budeni – Brăniştari – 

Călugăreni – Crânguri – 
Singureni – Iepureşti – 

Bulbucata – Podul Doamnei – 
Clejani (DN 61) 

Consiliul Județean Giurgiu 

POR, AXA 2 
Domeniul de Intervenție 2.1 
Reabilitarea şi modernizarea 

reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor 
de centură 

 

A3 Reabilitarea infrastructurii 
portuare 

 
1.1.3.1 

Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii de transport 

naval 
CN APDF Giurgiu 

POS Transport, AXA 2 
Domeniul de Intervenție 2.3 
Modernizarea și dezvoltarea 

porturilor maritime și dunărene 
2009-2013 

A4. Construcția și modernizarea 
de terminale de containere 

pentru transport intermodal de 
mărfuri și realizarea de centre de 

logistică în port 

1.1.4.1 Centru logistic transport 
intermodal marfă CN APDF 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 
AXA 1, Domeniul deIintervenție 1 

Îmbunătăţirea facilităţilor de 
transport transfrontalier terestru şi 

fluvial POS Transport, AXA 3, 
Domeniul de Intervenție 3.1 
Promovarea transportului 

intermodal 

2009-2013 
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Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.2. Crearea infrastructurii aeroportuare şi integrarea transportului aerian în ansamblul intermodal la nivelul judeţului 

Activități Cod 
proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Construcția infrastructurii 
aeriene, cu accent pe infrastructura 
tehnică: echipamente, vehicule și 

sisteme 
1.2.1.1 Lucrări de construcție a 

infrastructurii aeroportuare 
Ministerul Transporturilor 

Consiliul Județean Giurgiu 
POS Transport, AXA 2, 

Domeniul de Intervenție 2.4 Modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian 

- 

A2. Crearea infrastructurii locale 
suport 

 
1.2.2.1 

Crearea si modernizarea 
infrastricturii de utilităţi locale 
pentru susţinerea activităţilor 

de transport 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consilii locale din județul 

Giurgiu 
 

PNDR, AXA 3 
Măsura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea, 

îmbunătățirea serviciilor de bază 
- 

 
NOTĂ : măsurile vor putea fi aplicate doar dacă construcția aeroportului din Sud-ul municipiului București va fi amplasată pe teritoriul județului Giurgiu 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.3. Îmbunătățirea accesului și a mobilității forței de muncă prin reabilitarea infrastructurii de transport în întreg județul 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 
A1. Extinderea transportului public 
de călători spre zonele rurale și în 

interiorul acestora, pentru a asigura 
curse regulate către localități și 

instituții publice (școli, instituții de 
sănătate publică, puncte comerciale, 

etc.) – achiziționare microbuze 

1.3.1.1 Suplimentarea numărului de 
mijloace de transport în comun 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 
Investitori privaţi 

PNDR, AXA 3 
Măsura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale 

2009-2012 

A2.Reabilitarea infrastructurii rutiere 
comunale 1.3.2.1 

Reabilitarea infrastructurii 
comunale, cu prioritate în 

zonele cel mai puternic afectate 
– zona de S și V a județului 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 

Asociații de dezvoltare 
intercomunitară 

PNDR, AXA 3 Renovarea, dezvoltarea, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale 
2009-2013 

A3. Modernizara infrastructurii de 
telecomunicații 

 
1.3.3.1 

Îmbunătățirea accesului la 
infrastructura de telecomunicații 

în zonele rurale 
Consiliile locale 

Consililul județean Giurgiu 
Buget local 

Finanțări private 2009-2013 
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Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.4. Îmbunătățirea managementului zonelor agricole prin creșterea gradului de accesibilitate la utilități și servicii 

Activități Cod Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Înființarea și extinderea 
sistemului de alimentare cu apă 1.4.1.1 

Înființarea și extinderea etapizată 
până în 2013 a rețelei de 

alimentare cu apă a localităților 
rurale din județul Giurgiu 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile Locale 

PNDR,  AXA 3 Calitatea vieții în zonele rurale  și 
diversificare economiei rurale, Măsura 3.2.2 

Renovarea, dezvoltarea, îmbunătățirea 
serviciilor de bază 

2009-2013 

A2. Racordarea zonelor rurale la 
reţeaua de canalizare 1.4.2.1 

Extinderea etapizată până în 2013 
a rețelei de canalizare în 

localitățile rurale din județul 
Giurgiu 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile Locale 

PNDR, AXA 3 Calitatea vieții în zonele rurale  și 
diversificare economiei rurale, Măsura 3.2.2 

Renovarea, dezvoltarea, îmbunătățirea 
serviciilor de bază 

2009-2013 

A3. Crearea unor componente de 
bază pentru un sistem integrat de 

gestionare a deșeurilor 
1.4.3.1 

Înființarea, extinderea și 
modernizarea platformelor de 

depozitare a deșeurilor în zonele 
ruarale 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile Locale 

PNDR,  AXA 3 Calitatea vieții în zonele rurale  și 
diversificare economiei rurale, Măsura 3.2.2 

Renovarea, dezvoltarea, îmbunătățirea 
serviciilor de bază 

2009-2013 

A4. Sistem de management 
integrat al deşeurilor in judetul 

Giurgiu 
1.4.4.1 Sistem de management integrat al 

deșeurilor in judetul Giurgiu 
Consiliul Județean Giurgiu 

Consiliile Locale 

POS Mediu, AXA 2, Domeniul major de 
Intervenție 1 – 

Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deșeurilor și extinderea 

infrastructurii de management al deșeurilor 

2009-2013 

A5. Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare în 

județul Giurgiu 
1.4.5.1. 

Master Plan pentru rebilitarea și 
extinderea sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare în 
județul Giurgiu 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile Locale 

POS Mediu, AXA 1 
Domeniul de Intervenție Extinderea și 

modernizarea sistemelor  de apă și apă uzată 
 

2009-2013 

 
      

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.5. Reducerea disparităților în ceea ce privește infrastructura educațională în mediul rural comparativ cu cel urban 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 
 
 

A1. Reabilitarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii educaționale (școli) 

1.5.1.1 
 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii educaționale în 

județul Giurgiu 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 

Inspectoratul Județean 
Școlar Giurgiu 

POR  AXA 3, 
Domeniul  de Intervenție 3.4 - Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

2009-2011 
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 universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

A2. Construcția și modernizarea 
infrastructurii sportive 1.5.2.1 Construcția de săli de sport şi 

modernizarea unităţilor existente 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 

Inspectoratul Județean 
Școlar 

PNDR  AXA 3, 
Măsura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea, 

îmbunătățirea serviciilor de bază 
Programe guvernamentale 

2009-2011 

A3. Programe de integrare 
școlară pentru prevenirea 

abandonului şcolar 
1.5.3.1 

Dezvoltarea de programe pentru 
menținerea elevilor în sistemul 

educațional și prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii, în special pentru 

populația romă 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 

Inspectoratul Județean 
Școlar 

POS DRU, AXA 2, Domeniul major de 
Intervenție 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii 

timpurii a școlii 
2009-2010 

A4. Reabilitarea, modernizarea 
sau construcţia de aşezăminte 

culturale 
1.5.4.1 

Reabilitarea, modernizarea sau 
construcţia de aşezăminte 
culturale la nivelul judeţului 

Giurgiu 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Ministerul Culturii şi Cultelor 

–prin Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură,Culte şi 

Patrimoniu; Consiliile locale 
Investitori privați; ONG-uri 

PNDR, AXA 3 
Măsura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în 
valoare a moștenirii rurale 

Ministerul Culturii si Cultelor 

2009-2011 

A6.Programe de incluziune 
socială 1.5.6.1 Crearea de centre medico-sociale 

pentru populația cu nevoi speciale 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliile locale 

Direcția de Muncă, 
Solidaritate Socială şi 

Familie 

Finanţări europene şi naţionale 2009-2011 

 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 
Domeniu de Intervenție 1.6. Dezvoltarea infrastructurii pentru crearea condițiilor pentru dezvoltare antreprenorială 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii existente de cazare 

şi dezvoltarea unor facilităţi 
pentru servicii suport (conferințe) 

1.6.1.1 
 

Înființarea de centre de 
afaceri, cu facilități incorporate 
pentru investitori în contextul 
dezvoltării serviciilor conexe 

sistemului de tranport 
intermodal 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consilii Locale 

Camera de Comerţ și Industrie 
Giurgiu 

Operatori economici 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria 

Axa  3 
Domeniul de intervenţie 1 

Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei imagini 

şi identităţi regionale 

2009-2011 
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A2 Crearea și extinderea 
utilităților pentru structurile de 

sprijinire a afacerilor 
1.6.3.1 

Racordarea la infrastructura 
de bază: stații de tratare a 
apei, sistem de canalizare 

Consiliul Județean Giurgiu 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria 

Axa  3 
Domeniul major de intervenţie 1 

Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei imagini 

şi identităţi regionale 

2009-2011 

A3 Programe de instruire în 
tehnologii TIC pentru antreprenori 1.6.4.1 

Programe de instruire în 
tehnologii TIC pentru 

antreprenori 
Consiliul Judeţean Giurgiu 

Parteneri din Bulgaria 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria 

Axa prioritară 1 
Domeniul major de intervenţie 2 

Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de 
informare şi comunicaţii în zona 

transfrontalieră 

 
 

2009-2012 
 
 

 

Prioritate 2. Relansarea sectorului agricol 

Domeniu de Intervenție 2.1. Promovarea de acțiuni pentru îmbunătățirea și consolidarea potențialului uman în mediul rural 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Programe de formare în 
sectorul agro-alimentar și în 
alte activități non-agricole 

 
2.1.1.1 

 
 
 
 
 

Suplimentarea programelor de 
instruire pentru fermieri în 

specializările cerute pe piața 
forței de muncă locală: 

specialist în legumicultură, 
apicultură, lucrarea terenurilor 

agricole, etc. 

Consiliul Județean Giurgiu 
Furnizori autorizați de formare 

profesională 
AJOFM Giurgiu 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe 

2009-2010 
 
 
 

2.1.1.2 
Dezvoltarea învăţâmântului 
superior agricol prin crearea 

infrastructurii suport (campus) 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consiliul Local Giurgiu 

ONG-uri 

POR 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă 

Alte surse 

2009-2010 
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A2. Programe de formare 
pentru îmbunătățirea 

managementului la nivel de 
fermă 

2.1.2.1 

Programe de instruire pentru 
formarea de abilități 

manageriale pentru tinerii 
fermieri 

OJCA Giurgiu 
Furnizori autorizaţi de formare 

profesională 
Direcția pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe 
2009-2010 

 
A3. Programe de formare 

privind introducerea de noi 
tehnologii informaționale 

2.1.3.1 

Programe de formare pentru 
introducerea de tehnologii 
informaționale la nivel de 

fermă 

DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

Furnizori autorizaţi de formare 
profesională 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe 
2009 

A4. Acțiuni pentru 
reconversia profesională a 
populației îmbătrânite și 

ieșite de piața muncii 

2.1.4.1 

Programe de recalificare a 
populației îmbătrânite în 
concordanță cu cerințele 

pieței 

DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

Furnizori autorizaţi de formare 
profesională 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe 
2009 

      
Prioritate 2. Relansarea sectorului agricol 

Domeniu de Intervenție 2.2. Modernizarea exploatațiilor agricole 
Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Diversificarea producției 
în conformitate cu 

schimbările climatice actuale 
2.2.1.1 

Programe de informare și 
conștientizare asupra unor noi tipuri 

de producție în condiții climatice 
extreme 

DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.1.1 Formare profesională (training), 

informare și difuzare de cunoștințe 
2009-2012 

A2. Modernizarea 
exploatațiilor agricole 2.2.2.1 

Creșterea capacității și competitivității 
fermelor de a-și diversifica producția 

în regim ecologic 

Fermieri 
DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.2.1 Modernizarea exploatațiilor 

agricole 
2009-2011 

A3. Creșterea gradului de 
mecanizare în agricultură 2.2.3.1 Introducerea de noi tehnologii pentru 

cultivarea terenurilor 
Fermieri 

DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.2.1 Modernizarea exploatațiilor 

agricole 
2009-2011 

A4. Investiții în marketingul 
produselor agro-alimentare 2.2.4.1 

Investiții în echipamente performante 
pentru dezvoltarea activității de 

producție și marketing 
Fermieri 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.2.3 Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole și forestiere 
2009-2011 
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Prioritate 2. Relansarea sectorului agricol 
Domeniu de Intervenție 2.3. Consolidarea sinergiei dintre producția primară agricolă și industria alimentară 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 
A1. Crearea de noi micro-

întrepinderi pentru 
procesarea produselor 

vegetale și animale 

2.3.1.1 
 

Programe de investiții pentru 
sprijinirea înființării de micro-

întreprinderi 
Fermieri 

OJCA Giurgiu 
PNDR AXA 3 

Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea și 
dezvoltarea de micro-întreprinderi 

2009-2012 

A2. Introducerea de noi 
tehnologii în lanțul alimentar 2.3.2.1 

Programe de investiții pentru 
consolidarea trecerii de la producția 
primară la industria agroalimentară, 
prin achiziționarea de noi tehnologii 

Fermieri 
PNDR AXA 1, 

Măsura 1.2.1 Modernizarea exploatațiilor 
agricole 

2009-2012 

A3. Producerea și 
introducerea în industria 

alimentară de noi tipuri de 
produse 

2.3.3.1 
Diversificarea tipurilor de produse 
cultivate și adaptarea la cerințele 

pieții agricole europene 
Fermieri 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.2.1 Modernizarea exploatațiilor 

agricole 
2009-2012 

A4. Introducerea de noi 
proceduri pentru menținerea 

calității producției 
2.3.4.1 

Organizarea și implementarea 
sistemelor de management al calității 

și de siguranță alimentară 
Fermieri 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.2.3 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 
2009-2012 

 

 

Prioritate 2. Relansarea sectorului agricol 
Domeniu de Intervenție 2.4. Sprijinirea grupurilor de producători și a altor forme asociative 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 
A1. Intensificare programelor de 

consiliere pentru crearea de forme 
de asociere și prezentarea de 

modele de bune practici 
2.4.1.1 Înfiinţarea unui birou de consiliere 

pentru micii fermieri 
DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

Fermieri 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.4.3 Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanţă pentru agricultori 
2009-2010 

A2. Informare asupra surselor de 
finanțare pentru susținerea 

procedurii de asociere 
2.4.2.1 

Inițierea unui program de informare 
despre posibilitățile de asociere, 

condiții și avantaje 

Consiliul Județean Giurgiu 
DADR Giurgiu 
OJCA Giurgiu 

PNDR AXA 1, 
Măsura 1.4.3 Furnizarea de servicii de 

consiliere şi consultanţă pentru agricultori 
2009-2010 

A3 Acordarea de subvenții pentru 
primul primul an de activitate a 

oricărei forme asociative 
2.4.3.1 

Furnizarea de subvenții cu scopul 
de a încuraja crearea de forme 

asociative 
APIA Buget local - 
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Prioritate 2. Relansarea sectorului agricol 
Domeniu de Intervenție 2.5. Creșterea competitivității și diversificarea bazei economice în mediul rural 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A 1. Crearea de structuri de 
cazare în mediul rural 2.5.1.1 Crearea infrastructurii de cazare 

turistică în zonele rurale 
Consilii locale 

Operatori economici 
PNDR AXA 3, 

Măsura 313 - Încurajarea activităţilor 
turistice 

2009 

A2. Susținerea dezvoltării 
activităților de artizanat 

tradiționale 
2.5.2.1 

Renovarea și modernizarea 
centrelor pentru conservarea și 
promovarea culturii tradiționale 

Consiliile locale 
Centrele culturale locale 

 

PNDR AXA 3, 
Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rurală și 
punerea în valoare a moștenirii rurale 

2009 

A3 Crearea instrumentelor 
moderne de marketing și vânzarea 

produselor agricole 
2.5.3.1 

Înființarea uneri burse de legume și 
fructe de interes comun 

transfrontalier 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consilii Locale 

Fermieri 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria , AXA 3, 

Domeniul major de intervenție 1 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei 

imagini şi identităţi regionale 

2011 

Prioritate 3: Diminuarea disparităților și promovarea incluziunii sociale 

Domeniul de interventie 3.1. Reducerea decalajelor în asigurarea serviciilor de sănătate și sociale 
Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare Termen de aplicare 

A1.Îmbunătăţirea distribuţiei 
furnizării serviciilor de sănătate 

pe mediile de rezidenţă 
urban/rural prin creşterea 

investiţiilor în unităţile sanitare 
din mediul rural – reînfiinţarea 

sistemului de dispensare în 

3.1.1.1 
Îmbunătăţirea infrastructurii 

pentru serviciile de sănătate din 
mediul rural 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii locale 
ASPGiurgiu 

POR 
 

AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
2009-2011 

3.1.1.2 
Reabilitarea și modernizarea 
ambulatoriului de specialitate 

pentru spitalul Vadul Lat 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii locale 
ASP Giurgiu 

POR 
 

AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
2009-2011 
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mediul rural 

3.1.1.3 
Reabilitarea și modernizarea 
ambulatoriului de specialitate 

pentru spitalul Ghimpați 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii locale 
ASP Giurgiu 

POR 
AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 2009-2011 

3.1.1.4 

Achiziţionare Echipamente 
Specifice pentru Îmbunătăţirea 
Capacităţii şi Calităţii Sistemului 

de Intervenţie în Situaţii de 
Urgenţă 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii locale 

Inspectoratul Judetean pentru 
Situaţii de Urgenţă 

POR 
 

AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
2009-2011 

A3 Reintegrarea persoanelor 
disponibilizate pe piaţa muncii – 

creşterea ocupării 
3.1.3.1 

Programe de recalificarea 
profesională a persoanelor 

disponibilizate 

AJOFM 
Furnizori acreditaţi CNFPA 

Consiliul Judeţean 
ONG-uri 

POS DRU 
 

AXA 6 Promovarea incluziunii sociale 
2009-2013 

 
Prioritate 3: Diminuarea disparităților și promovarea incluziunii sociale 

Domeniul de Interventie 3.2. Îmbunătățirea accesului şi calităţii sistemului educațional iniţial şi de formare continuă 
Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare Termen de aplicare 

A1. Dezvoltarea de programe de 
atragere şi menţinere a elevilor 
în instituţiile de învăţământ, în 

special în mediul rural 
3.2.2.1 

Şcoala pentru mediul rural – 
program de diminuare a 

abandonului scolar 

Consiliul Judeţean 
Inspectorat judeţean şcolar 

Consilii locale 
Prefectura 
ONG-uri 

POS DRU 
AXA 2, 

Domeniul major de Intervenţie 2 Prevenirea 
şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; 

2009-2010 

A2. Creşterea calităţii 
învăţământului profesional 3.2.3.1 

Formarea continuă a cadrelor 
didactice şi corelarea ofertei 
educaţionale cu piaţa muncii 

Consiliul Judeţean 
Inspectorat judeţean 

Consilii locale 
Licee şi şcoli vocaţionale 

POS DRU 
Bugete Locale 2010-2013 

A3. Dezvoltarea de programe în 
parteneriat public privat în 

vederea încadrării absolvenţilor 
de învăţământ profesional pe 

piaţa muncii 

3.2.4.1 

Proiect de dezvoltare a 
parteneriatelor public privat pentru 

integrarea absolvenţilor de 
învăţământ profesional pe piaţa 

muncii 

Consiliul Judeţean 
Companii private 

Asociaţii de afaceri 
Prefectura 

POS DRU 
AXA 3 Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si 

a întreprinderilor 
2010-2013 
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Prioritate 3: Diminuarea disparităților și promovarea incluziunii sociale 
Domeniul de interventie 3.3. Ameliorarea clivajelor între cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare Termen de aplicare 
A1 Îmbunătăţirea ofertei de 

programe de formare continuă 
prin corelarea cu evoluţiile de 

pe piaţa muncii la nivelul 
judeţului 

3.3.1.1 
Proiect de îmbunătăţirea a 

programelor de recalificare pe piaţa 
muncii pentru şomeri 

AJOFM Giurgiu 
POS DRU 

AXA 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii 

2009-2011 

A2 Înfiinţarea unei burse a 
locurilor de muncă în judeţul 

Giurgiu. Formarea timpurie, din 
şcoală, a calităţilor 

antreprenoriale ale tinerilor 

3.3.2.1 
Proiect de înfiinţare a  bursei 
locurilor de muncă în judeţul 

Giurgiu 
AJOFM Giurgiu 

Companii private 
POS DRU 

AXA 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi 
a întreprinderilor” 

2010-2013 

 
 
 
 

     

Prioritate 3: Diminuarea disparităților și promovarea incluziunii sociale 
Domeniul de interventie 3.4. Asigurarea mobilităţii resurselor umane, dar şi oferirea condiţiilor pentru reintegrarea unui posibil val invers de migrare 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare Termen de aplicare 

A1 Promovarea facilităţilor 
acordate companiilor 

angajatoare la angajarea 
tinerilor şi persoanelor cu 

nevoi speciale 

3.4.1.1 

Program de incluziune a forţei de 
muncă  (facilităţi fiscal pentru companii, 

măsuri de integrare rapidă pe piaţa 
muncii a persoanelor angajate în 
străinătate, măsuri sociale pentru 

familiile celor angajaţi în străinătate) 

Ministerul Muncii - prin Direcția 
de Muncă, Solidaritate Socială și 

Familie 
AJOFM Giurgiu 
Consilii locale 

Investitori privați 

Bugetul de stat 2009-2013 

 
Prioritate 4: Dezvoltare antreprenorială 

Domeniul de Intervenție 4.1 Diversificarea şi atragerea de servicii de vârf pentru dezvoltarea comerţului, transportului şi turismului 
Activităţi Cod proiect Titlu proiect Instituţii implicate Program de finanţare Termen de aplicare 

A.1. Asigurarea 
infrastructurii necesare 

transportului intermodal şi 
multimodal 

4.1.1.1 

Elaborarea / operarea unui Sistem de 
Management al Transportului 

Intermodal la nivelul judeţului Giurgiu, 
în cadrul Autorităţii Judeţene de 

Transport, cu scopul de a îmbunătăţi 

Ministerul Transporturilor 
 

POS Transport, Axa 3, DM 3.1 – 
Promovarea transportului inter-modal 2009-2012 
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eficienţa utilizării tuturor tipurilor de 
transport de marfă şi călători, şi de a 

populariza facilităţile existente.. 

4.1.1.2. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 
multi şi intermodal de tip rutier-fluvial 

Ministerul Transporturilor 
Compania Naţională Administraţia 

Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu 

POS Transport, Axa 3, DM 3.1 – 
Promovarea transportului inter-modal 2009-2012 

4.1.1.3. 

Elaborarea unei strategii comune, 
împreună cu autorităţile bulgare, de 

promovare a transportului intermodal şi 
multimodal ca principal mod de 

promovare a unui transport durabil 

Ministerul Transporturilor 
Compania Nationala de 

Autostrazi și Drumuri Naționale 
din România 

 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA 1 

Domeniul major de intervenţie 1.1. 
Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 

transfrontalier terestru şi fluvial 

2009-2012 

4.1.1.4. 
Îmbunătăţirea drumurilor de acces către 
zonele de servicii specifice (ex. zone de 

depozitare) 
Consiliul Local Giurgiu 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA 1, 

Domeniul major de Intervenţie 1.1. 
Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 

transfrontalier terestru şi fluvial 

2009-2012 

A.2  Modernizarea 
infrastructurilor specifice 

pentru dezvoltarea 
turismului 

 

4.1.2.1. Modernizarea infrastructurii publice de 
de agrement din rezervaţii Cosilii Locale PNDR 2009-2012 

4.1.2.2. 
Crearea de  porturi turistice, inclusiv a 
debarcaderelor amplasate pe lacuri de 

agrement 
Consiliul Local Giurgiu 

Investitori Privați 

POS Mediu 
AXA 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului 
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor 

naturale şi pentru creşterea calităţii 
serviciilor turistice 

2009-2011 

 
Prioritate 4: Dezvoltare antreprenorială 

Domeniul de Intervenție 4.2 Sprijinirea dezvoltării aglomerărilor industriale prin atragerea şi concentrarea de investiţii 
Activităţi Cod proiect Titlu proiect Instituţii implicate Program de finanţare Termen de aplicare 

A.1. Promovarea judeţului 
Giurgiu ca locaţie de 

afaceri 
4.2.1.1. 

Înfiinţarea unui portal de promovare 
gratuită a firmelor din judeţ,  şi de 

informare a investitorilor prin 
prezentarea oportunităţilor existente, a 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

POS CCE - Axa III, Domeniul Major de 
intervenţie 2, Operaţiunea 1 

 
Programul de Cooperare Transfrontaliera 

2009-2010 
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facilităţilor acordate de către autorităţile 
locale investitorilor etc. 

România-Bulgaria; AXA 3 
Domeniul major de intervenţie 1 Sprijinirea 

cooperării transfrontaliere în mediul de 
afaceri  şi promovarea unei imagini şi 

identităţi regionale 

4.2.1.2. 

Elaborarea Strategiei de promovare a 
investiţiilor pentru judeţul Giurgiu, în 

perspectiva dezvoltării de reţele 
transfrontaliere şi a parteneriatelor 

strategice 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Programul de Cooperare Transfrontaliera 

România-Bulgaria 
Axa prioritară 3 

Domeniul de intervenţie 1 
2009-2011 

A.2. Facilitarea cooperării 
şi parteneriatului între 

firme 

4.2.2.1 
Organizarea de evenimente 

transfrontaliere de marketing pentru 
promovarea produselor, serviciilor şi 

locurilor de interes comun 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Camera de Comerț și Industrie 

Giurgiu 
Mediul de afaceri 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA 3, 

Domeniul major de intervenţie 1 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei 

imagini şi identităţi regionale 

2009-2010 

4.2.2.2 

Înfiinţarea unui portal (vezi A.1.1.) sub 
forma unei burse a oportunităţilor de 

afaceri , ca loc de întâlnire a 
investitorilor şi firmelor, în vederea 

promovării parteneriatelor 

Consiliul Judeţean Giurgiu 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA 3 

Domeniul major de inter venţie 1 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei 

imagini şi identităţi regionale 

2009-2011 

A.3. Reducerea costurilor 
de înfiinţare şi de operare 

a afacerilor 
4.3.3.1 

Eficientizarea serviciilor publice 
destinate mediului de afaceri prin 

dezvoltarea unui portal unic de acces  
pentru firme, interoperabil pentru mai 

multe instituţii publice la nivel judeţean 
şi local 

Camera de Comerț și Industrie 
Giurgiu 

POS CCE - Axa III, Domeniul major de 
Intervenţie 2, operaţiunea 3 2009-2011 

 4.3.3.2 

Organizarea de evenimente pentru 
promovarea iniţiativelor antreprenoriale 
în mediul rural transfrontalier (similare 
târgurilor de turism dar orientate către 

promovarea investiţiilor) 

Camera de Comert și Industrie 
Giurgiu 

Autorităţile locale din mediul rural 
Autorităţile bulgare 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA 3 

Domeniul major de intervenţie 1 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
mediul de afaceri  şi promovarea unei 

imagini şi identităţi regionale 

2009-2010 

Prioritate 4: Dezvoltare antreprenorială 
Domeniul de Intervenție 4.3 Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori 
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Activităţi Cod proiect Titlu proiect Instituţii implicate Program de finanţare Termen de aplicare 

A.1. Crearea unui nucleu 
de formare 

antreprenorială, sub forma 
unui „birou de consiliere şi 

formare în afaceri” 

4.3.1.1 

Înfiinţarea unui birou de consiliere şi 
formare în afaceri în cadrul Centrului de 

Afaceri pentru firmele şi antreprenorii 
români  şi bulgarii, în colaborare cu 

autorităţile bulgare 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Centrul de Afaceri Giurgiu 

Camera de Comerţ şi Industrie 
Giurgiu 

Autorităţile bulgare 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria; AXA3 

Domeniul de intervenţie 1 Sprijinirea 
cooperării transfrontaliere în mediul de 
afaceri  şi promovarea unei imagini şi 

identităţi regionale 

2009-2010 

4.3.1.2 

Furnizarea de programe de instruire 
pentru antreprenori, pe teme ca: 

înfiinţarea afacerii, managementul 
calităţii, managementul resurselor 

umane etc. 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Camera de Comert 

Furnizori autorizaţi de formare 
profesională 

AJOFM 

POS DRU – AXA  3, Domeniul  de 
intervenţie 2 2009-2011 

A.2. Formarea timpurie, din 
şcoală, a calităţilor 

antreprenoriale ale tinerilor 

4.3.2.1 Iniţierea unui program de promovare a 
practicii în rândul elevilor şi studenţilor 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Giurgiu 

POS DRU – AXA 2 
Domeniul de intervenţie  2 2009-2010 

4.3.2.2. 
Introducerea în curricula şcolară a 
elevilor de gimnaziu şi liceu a unor 

discipline facultative pe tema 
antreprenoriatului 

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Giurgiu 

POS DRU – Axa prioritară 1 
Domeniul de intervenţie  1 2009-2010 

4.3.2.3. 
Organizarea unui concurs între licee, 
având ca temă iniţierea şi operarea 

unei afaceri, cu ajutorul firmelor 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Inspectoratul Școlar Judeţean 

Operatori economici 
Fonduri proprii 

Sponsorizări firme - 

4.3.2.4. 

Furnizarea, în comun cu autorităţile 
bulgare, a unor programe speciale de 
formare în cadrul şcolilor profesionale 
în sectoarele unde a fost identificată 

lipsa calificării specifice 

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Autorităţile bulgare 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria 

AXA  3 
Domeniul de intervenţie 2 

2009-2011 

4.3.3.2 Dezvoltarea unui proiect de formare şi 
recalificare în mici meşteşuguri 

AJOFM 
Furnizori autorizaţi de formare 

profesională 
POS DRU – AXA 3, 

Domeniul  de intervenţie 2 2009-2010 

A.4. Sprijinirea micilor 
antreprenori prin 

asigurarea unei pieţe de 
desfacere 

4.3.4.1 
Organizarea de târguri sectoriale, în 
cooperare cu autorităţile bulgare, în 

vederea promovării produselor locale 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii Locale 

ONG 

Programul de Cooperare Transfrontaliera 
România-Bulgaria 

AXA 3 
Domeniul de intervenţie 1 

2009-2010 

4.3.4.2. 
Promovarea activă a produselor locale 
pe plan naţional prin sprijinirea firmelor 

să participe la târguri şi expoziţii de 

Autorităţile locale 
Firmele şi producătorii locali 
Directia pentru Agricultura si 

Fonduri proprii 
Finanţări firme  
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profil, cu stand la nivelul judeţului Dezvoltare Rurala 

4.3.4.2. 
Înfiinţarea unui birou de consiliere 

gratuită pentru firme, la nivelul CJ  (pe 
tema procedurilor administrative 

necesare înfiinţării şi operării afacerilor) 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
 . . 

 
Prioritate 4: Dezvoltare antreprenorială 

Domeniul de Intervenţie 4.4. Dezvoltarea şi crearea de noi structuri de incubare şi susţinere a afacerilor 
Activităţi Cod proiect Titlu proiect Instituţii implicate Program de finanţare Termen de aplicare 

A.1. Modernizarea 
infrastructurii majore 

de afaceri 
4.4.1.1 

Analizarea nevoilor specifice ale firmelor şi modernizarea 
parcurilor industriale în vederea satisfacerii acestor nevoi 

(clădiri, dotări specifice, utilităţi etc.) 
Camera de Comert 
Parcurile Industriale 

POS CCE AXA 4 
Domeniul de intervenţie 4.1. 2009-2012 

A.2. Asigurarea 
accesului beneficiarilor 

infrastructurii de 
afaceri la utilităţi 

4.4.2.1 Modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din cadrul 
parcurilor industriale 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Parcurile Industriale 

POS CCE AXA 4 
Domeniul de intervenţie 4.1. 2009-2012 

A.3. Creşterea 
atractivităţii Zonei 

Libere Giurgiu 
4.4.3.1. 

Îmbunătăţirea serviciilor de logistică, în vederea 
transformării zonei libere, în viitor, într-o adevărată 

concentrare economică cu profil industrial 
Consiliul Local Giurgiu 
Zona Liberă Giurgiu -  

 
Prioritate 5. Valorificarea potențialului de colaborare transfrontalieră 

Domeniu de Intervenție 5.1. Crearea condițiilor pentru colaborarea transfrontalieră la nivelul administraţiei pentru folosirea integrată şi optimă a resurselor publice 
Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1. Colaborarea 
transfrontalieră pentru 

atragerea de noi investiții și  
încurajarea extinderii mediului 

de afaceri în regiunea de 
frontieră Giurgiu-Ruse 

5.1.1.1 

 
Crearea unei baze de informații comune pentru 

regiunea transfrontalieră prin colectarea și 
publicarea informațiilor despre oportunitățile 
existente pentru derularea unor activități cu 

character transfrontalier 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Autoritățile locale din 
Ruse 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 3, 
Domeniul de intervenție 1 

Sprijinirea cooperării 
transfrontaliere în mediul de afaceri  

şi promovarea unei imagini şi 
identităţi regionale 

2009-2010 

 5.1.1.2 
 

Centrul  transfrontalier de coordonare și conducere 
a intervenției Giurgiu-Ruse 

 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Autoritățile locale din 
Ruse 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 3, 
Domeniul de intervenție 1 

2009-2010 
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Sprijinirea cooperării 
transfrontaliere în mediul de afaceri  

şi promovarea unei imagini şi 
identităţi regionale 

A2. Crearea de programe de 
schimb de experiență la 

nivelul administrației publice 
în județul Giurgiu și în 
districtul Ruse pentru 
dezvoltarea serviciilor 

corespundente de interes 
comun 

5.1.2.2 
Promovarea unei campanii de marketing regional la 

nivel regional și național, pentru promovarea în 
comun a produselor și serviciilor 

Camere de Comert din 
Romania si Bulgaria 

(Giurgiu şi Ruse) 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 3, 
Domeniul major de intervenție 1 

Sprijinirea cooperării 
transfrontaliere în mediul de afaceri  

şi promovarea unei imagini şi 
identităţi regionale 

2009-2010 

A3. Dezvoltarea în comun a 
unor planuri şi sisteme 

integrate de intervenţie pentru 
protecția mediului 

5.1.3.1 
Studiiu comun asupra efectelor schimbărilor 

climatice și trasarea de planuri comune pentru 
reducerea acestor efecte 

Ministerele Mediului din 
România și Bulgaria 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 2, 
Domeniul major de Intervenți1 1 

Dezvoltarea sistemelor comune de 
management pentru protecţia 

mediului 

2009-2010 

A4.Organizarea de studii, 
acţiuni tematice, conferinţe, 

întâlniri cu caracter 
transfrontalier pe diferite 
domenii de interes comun 

5.1.4.1 Conferințe, întâlniri pentru identificarea nișelor 
comune de colaborare 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Autoritățile locale din 
Ruse 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 1, 
Domeniul major  de Intervenție 1 

Îmbunătăţirea facilităţilor de 
transport transfrontalier terestru şi 

fluvial 

2009- 2010 

5.1.4.2 
 

“ Managementul drumurilor în regiunea 
transfrontalieră Giurgiu-Ruse - o strategie de 

succes" 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Autoritățile locale din 
Ruse 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria , 

AXA 1, 
Domeniul major  de Intervenție 1 

Îmbunătăţirea facilităţilor de 
transport transfrontalier terestru şi 

fluvial 

2009-2011 
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Prioritate 5. Valorificarea potențialului de colaborare transfrontalieră 
Domeniu de Intervenție 5.2. Stimularea mediului antreprenorial din judeţul Giurgiu pentru fructificarea oportunităţilor oferite de zona transfrontalieră 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Dezvoltarea întreprinderilor, 
în special a IMM-urilor, prin 

transfer tehnologic 
5.1.2.1 

Crearea unui parteneriat pentru 
crearea unui Centru de Dezvoltare 

a IMM-urilor pentru a facilita 
accesul la formare pentru IMM-uri 
și întărirea relațiilor dintre IMM-uri 

și autoritățile locale 

Consiliul Județean Giurgiu 
Autoritățile publice bulgare 

Operatori economici 
ONG-uri 

Camere de Comert 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 

AXA 3, Domeniul major de intervenţie 1 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul 

de afaceri  şi promovarea unei imagini şi 
identităţi regionale 

2009-2011 

Prioritate 5. Valorificarea potențialului de colaborare transfrontalieră 
Domeniu de Intervenție 5.3. Programe de formare adaptate pieței forței de muncă integrate pentru creşterea mobilităţii şi a eficienţei resurselor umane în judeţul Giurgiu 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Îmbunătăţirea politicilor de 
dezvoltare de abilităţi, training şi 
educaţie în corelare cu nevoile 

pieței integrate 
5.3.1.1 

Includerea de cursuri adresate 
instruirii pentru dobândirea de 
capacității tehnice a forței de 

muncă din zona tranfrontalieră 
pentru a răspunde cerințelor 

sistemului intermodal de transport 

Furnizori autorizați de formare 
profesională 

POS DRU , AXA 3, 
Domeniul de Intervenţie 2 

Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor 
umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor si 

cunoştinţelor 

2009-2010 

A2 Consolidarea legăturilor 
transfrontaliere între centrele de 

învățământ/instruire 
 

5.3.2.1 
Introducerea de programe comune 

de sport și recreere în 
infrastructura deja existentă 

 
Autoritățile bulgare 

Inspectoratul județean Școlar 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 

AXA 3 
Domeniul de intervenţie 2 

Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor 
umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor si 

cunoştinţelor 

2009- 2010 

Prioritate 5. Valorificarea potențialului de colaborare transfrontalieră 
Domeniu de Intervenție 5.4. Întărirea parteneriatelor culturale și identitare, inclusiv pentru promovarea serviciilor din Judeţul Giurgiu 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Întărirea legăturilor sociale 
între comunitățile locale din 

zona transfrontalieră 
5.4.1.1 Programe de schimb de 

experiență între instituţii de cultură 

Consiliul Județean Giurgiu, 
Autoritățile bulgare 

Muzee 
Biblioteci 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 

AXA 3 
Domeniul de intervenţie 2 

2009- 2010 
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Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor 
umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor si 

cunoştinţelor 

5.4.1.2 Crearea unui festival cultural în 
zona tranfrontalieră 

Consiliul Județean Giurgiu, 
Autoritățile locale bulgare 

Autoritati din domeniul culturii 
din Romania şi Bulgaria 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 

AXA 3 
Domeniul de intervenţie 2 

Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor 
umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor si 

cunoştinţelor 

2010- 2011 

 

Prioritate 6. Protecția mediului și dezvoltare durabilă 
Domeniu de Intervenție 6.1. Valorificarea resurselor regenerabile și reutilizarea resurselor naturale 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Identificarea potenţialului de 
energeie regenerabilă 

6.1.1.1 
 

Realizarea unui studiu de 
evaluare a potenţialului energetic 

regenerabil judeţean 
Consilliul Judeţean Giurgiu PNDR 

Buget local 2009-2012 

A2. Extinderea sistemelor de 
încălzire termică prin panouri 

solare pentru structurile 
educaționale și instituții publice 

6.1.2.1 
Sprijin pentru producerea de 

energie din resurse regenerabile 
- solară 

Ministerul Mediului 
Operatori economici 

PNDR, AXA  3 
Măsura 312 – Sprijin pentru crearea și 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 
2009-2013 

A3 Programe de împădurire a  
terenurilor agricole necultivate 6.1.3.1 

Creșterea numărului de păduri 
pentru îmbunătățirea calității 

mediului 
Consilii locale 
Direcția Silvică 

PNDR, AXA Axa 2 Îmbunătăţirea mediului și a 
spațiului rural 

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor 
agricole 

2009-2013 

 

Prioritate 6. Protecția mediului și dezvoltare durabilă 

Domeniu de Intervenție 6.2 Dezvoltarea agriculturii ecologice 

Activități Cod 
proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 
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A1 Sprijinirea fermierilor pentru 
introducerea de noi  tehnologii 
ecologice pentru producție 

6.2.1.1 
Retehnologizarea prin  

introducerea de tehnologii 
ecologice de producție 

IMM-uri 
PNDR, AXA 1 

Măsura 121 – Modernizarea 
exploatațiilor agricole 

2009-2011 

 

Prioritate 6. Protecția mediului și dezvoltare durabilă 

Domeniu de Intervenție 6.3 Îmbunătățirea calității stării de sănătate a populației prin asigurare unui mediu curat și sănătos 

Activități Cod 
proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Colaborarea în zona 
transfrontalieră pentru prevenirea 
inundațiilor provocate de Fluviul 
Dunărea 
 

6.3.1.1 
Realizarea de lucrări comune 
pentru ecologizarea și 
reîmpădurirea malurilor 
Fluviului Dunărea 

Romsilva 
CN APDF 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-
Bulgaria , AXA 3, Domeniul 
major de intervenție 2  
Dezvoltarea infrastructurii şi a 
serviciilor comune de prevenire a 
dezastrelor naturale şi 
tehnologice, inclusiv a serviciilor 
comune de intervenţie în caz de 
urgenţă 

2009-2010 

A2 Informarea și conștientizarea 
populației asupra instituirii unui 
comportament nedăunător pentru 
păstrarea biodiversității și protecția 
mediului în zona transfrontalieră 

6.3.2.1 
Campanie comună de 
informare la nivel 
transfrontalier, axată pe 
protejarea mediului 

Consiliul Județean Giurgiu 
Consilii locale din Giurgiu 
Autorități publice din Ruse 
 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-
Bulgaria , AXA 2, Domeniul 
major de intervenţie 1 
Dezvoltarea sistemelor comune 
de management pentru protecţia 
mediului 

2009- 2010 
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Prioritate 6. Protecția mediului și dezvoltare durabilă 
Domeniu de Intervenție 6.4 Promovarea unui turism ecologic 

Activități Cod 
proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Realizarea unei campanii de 
constientizare cu privire la impactul 
turismului asupra mediului 
înconjurător  
 
 

6.4.1.1 
Campanie pentru 
conştientizarea impactului 
negativ posibil al turismului 
asupra mediului înconjurător 

Consiliul Judeţean Giurgius 
Direcţia Silvică 
Agenţia Judeţeană pentru 
Protecţia Mediului   
ONG-uri 

POS Mediu AXA 1.  
Domeniul  de Intervenţie 4.1. 
Dezvoltarea infrastructurii şi a 
planurilor de management în 
vederea protejării biodiversităţii 
şi Natura 2000 

2009 

A2. Reamenajarea fostelor zone 
inundabile si redarea acestora 
circuitului econonomic  

6.4.2.1 Reconstrucția ecologică Balta 
Comana 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii Locale POS Mediu AXA 4 2009-2011 

6.4.2.2 

Restaurarea și valorificarea 
turistică durabilă a 
monumentului istoric  
Mănăstirea fortificată Comana 
și modernizarea infrastructurii 
conexe 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii Locale POR AXA 5.1. 2009-2011 

6.4.2.3 

Tour Net-promovarea unei 
rețele transfrontaliere pentru 
dezvoltarea în comun a unor 
servicii de turism 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Consilii Locale 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-
Bulgaria , AXA 3 

2009-2011 
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Prioritate 7. Creşterea capacităţii administrative 
Domeniu de Intervenție 7.1. Modernizarea managementului public la nivelul Autorităţilor Publice Locale 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Achiziţionarea unor 
instrumente informatice 
pentru managementul 
integrat al serviciilor  

7.1.1.1 

Managementul Eficient al 
Serviciilor Administrative în 
Judeţul Giurgiu - 
Program cadru de instruire 
în domenii de specialitate: 
ECDL, limbi străine 

Consiliul Judeţean Giurgiu 
Prefectura PO  DCA 2009-2010 

7.1.1.2 

A.I.C.I. – Administrație 
Integratăîin Comunitatea 
Informațională - 
Implementarea unui sistem 
integrat al documentelor la 
nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu 

Consiliul Judeţean Giurgiu 

POS Creşterea Competitivităţii 
Economice – AXA 3 Tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public. 
Dezvoltarea şi eficienţa serviciilor 
publice electronice 

2009-2010 

Prioritate 7. Creşterea capacităţii administrative 
Domeniu de Intervenție 7.2. Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Instruirea funcţionarilor 
publici responsabili pentru 
îmbunătăţirea competenţelor 
de realizare şi gestiune a 
proiectelor  

7.2.1.1 

Programe de training 
destinate funcţionarilor 
publici, pentru creşterea 
competenţelor privind 
managementul de proiect 

Consiliul Judeţean  
Consilii locale din judeţul Giurgiu 

PO Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative –s AXA 1 Domeniul 
Major de Intervenţie  3 
Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale 

2009-2011 

Prioritate 7. Creşterea capacităţii administrative 
Domeniul de Intervenție 7.3. Eficientizarea guvernării la nivel local prin utilizarea instrumentelor de politici publice 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Realizarea Strategiilor de 
dezvoltare locală 7.3.1.1 Strategii de dezvoltare locală Consiliul Judeţean Giurgiu 

Consilii Locale 

PO Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative – AXA 1  
Domeniul Major de intervenţie 1 
Îmbunătăţirea procesului de luare 
a deciziilor 

2010-2013 

A2. Identificarea 7.3.2.1 Asigurarea infrastructurii Consilii locale Giurgiu  PO Dezvoltarea Capacităţii 2010 



 

 

instrumentelor necesare 
participării cetăţenilor la 
deciziile locale 

pentru facilitarea informării 
publicului cu privire la 
guvernarea locală 
(infochioşcuri, forumuri, 
portaluri) 

Consiliul Judeţean Administrative – Axa 1  
Domeniul major de Intervenţie  1 
Îmbunătăţirea procesului de luare 
a deciziilor 

Prioritate 7. Creşterea capacităţii administrative 
Domeniu de Intervenție 7.4. Îmbunătăţirea democraţiei participative locale prin transparenţa publică 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Crearea instrumentelor 
pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns la 
solicitările publicului 

7.4.2.1 

Întărirea capacităţii 
instituţionale privind 
informarea publicului 
conform principiilor bunei 
guvernări 

Prefectura 
Consilii locale 

PO Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative – Axa 1  
Domeniul major de 
Intervenţie 1 Îmbunătăţirea 
procesului de luare a 
deciziilor 
 
Bugete Locale 

2010-2012 

Prioritate 7. Creşterea capacităţii administrative 
Domeniu de Intervenție 7.5. Parteneriat şi asociativitate pentru dezvoltarea locală 

Activități Cod proiect Titlu proiect Instituții implicate Program de finanțare Termen de aplicare 

A1 Dezvoltarea de Asociaţii 
de Dezvoltare 
Intercomunitară 

7.5.1.1 
Creşterea capacităţii 
Asociaţiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară de a 
gestiona proiecte integrate 

ADI-uri Bugete Locale 
Fonduri Structurale 2009-2013 

A2 Realizarea unor 
parteneriate cu autorităţi din 
Bulgaria pentru a facilita 
dezvoltarea transfrontalieră 
comună 

7.5.2.1 Realizarea unei Strategii 
turistice transfrontaliere 

Consiliul Judeţean  Giurgiu 
Prefectura Ruse 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România 
– Bulgaria 

2009-2013 
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