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LISTĂ DE ACRONIME
ADI

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

APL

Autoritate Publică Locală

CAF

Common Assessment Framework (cadrul de auto-evaluare a modului de
funcţionare a instituţiilor din administrația publică)

CB

Componenta de Buget

CE

Comisia Europeană

CEE

Comunitatea Economică Europeană

CDI

Cercetare, Dezvoltare și Inovare

CFM

Cadrul Financiar Multianual

CIA

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

CITO
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CJ
CMON

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Consiliul Județean
Comisia de Monitorizare

CPV

Căminul pentru Persoane Vârstnice

CR

Centru Recuperare

CRRN

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică

CSNR

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

CTF

Casa Tip Familial

CVR

Conform Valoare de Referință

DGASPC
DJEP
DJTADJCT
FEDR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control
Trafic
Fondul European de Dezvoltare Regională
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FEN

Fond European Nerambursabil

FESI

Fonduri Structurale și de Investiții Europene

FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială

FSE

Fondul Social European

GTL

Grup Tehnic de Lucru

HCJ

Hotărâre de Consiliu Județean

HG

Hotărâre de Guvern

IPC

Indicele de Potențial Competitiv

i.R.E.M
IT

Tehnologia Informației

OG

Ordonanță de Guvern

ONG
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Instituții Responsabile, Eficiență Managerială

OS

Organizație Non-Guvernamentală
Obiectiv Strategic

OUG

Ordonanță de Urgență de Guvern

PAA

Plan de Acțiune Anual

PAL

Plan Anual de Lucru

PALG

Planul Anual de Lucru al Guvernului

PATJ

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean

PESTLE

Politic, Economic, Social, Tehnologic, Legislativ şi de Mediu (Environment)

PNDL

Programul Național de Dezvoltare Locală

POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

POR

Programul Operațional Regional

PSI

Plan Strategic Instituțional

PT

Proiect Tehnic

SCAP

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
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SCIM

Sistem Intern de Control Managerial

SFB

Strategia Fiscal-Bugetară

SGG

Secretariatul General al Guvernului

SIPOCA
SL

Subgrupuri de Lucru

SMIS

Sistemul Unic de Management al Informației (pentru Instrumentele Structurale)

SWOT

Strengths (Puncte Forte), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities
(Oportunități) și Threats (Amenințări/Vulnerabilități/Constrângeri)

TEN-T

Rețeaua transeuropeană de transport

TIC

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

TUE

Tratatul privind Uniunea Europeană

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

UNCJR

7

Sistemul informatic al POCA

UE

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
Uniunea Europeană
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I. INTRODUCERE

Fundament
Subiectul modernizării administrației publice și al îmbunătățirii intervențiilor statului în
societate, reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România, generată în
bună parte de existența deficiențelor structurale în funcționarea administrației publice semnalate
inclusiv în cadrul recomandărilor specifice de țară formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013
și 2014 și a căror remediere a constituit obiectiv prioritar al Strategiei pentru Consolidarea
Administrației Publice (SCAP) pentru perioada 2014-20201.
Punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”,
stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) a fost susținută fundamental de Programul
Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un
set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi
8

implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.
Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională a constituit una din principalele provocări
ale perioadei de programare 2014-2020 și continuă să se mențină și pentru noul exercițiu financiar
2021-2027.
Din această perspectivă, Guvernul României a identificat următoarele arii prioritare în care
intervenţiile POCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:
 Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente;
 Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;
 Axa prioritară 3 – Asistență tehnică.
Obiectivul general al POCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente
şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

1

SCAP 2014-2020 a fost elaborată în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 –
2020 și a reprezentat condiționalitate ex-ante, așa cum este prevăzut în Regulamentul UE nr. 1303/2013, precum și în
documentul intitulat Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și a programelor din
România pentru perioada 2014-2020.
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În implementarea SCAP 2014-2020, un accent deosebit a fost pus deopotrivă pe creșterea
capacității autorităților locale de a prioritiza propriile politici publice locale și de a-și consolida
sistemul de planificare strategică, pentru creșterea gradului de predictibilitate a procesului
decizional de la nivelul administrației publice locale.
Din această perspectivă, un demers vizat de Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
s-a referit la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari.
În acest context, proiectul „i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My
SMIS 135244/Cod SIPOCA 817 are ca obiectiv general consolidarea capacității instituționale a
Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și optimizarea proceselor
administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către
cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.
În acest sens, prin implementarea proiectului, cu scopul asigurării unei administrații publice
performante, accesibile și transparente, se dorește elaborarea Planului Strategic Instituțional 20219

2027 al Consiliului Județean Giurgiu, proiectul contribuind astfel la susținerea Axei 2 POCA
„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, dar totodată, dar totodată, la
facilitarea accesării fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru acele
măsuri și proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaționale ale României pentru
perioada 2021-2027, precum și din Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

Metodologie
Planul Strategic Instituțional (PSI) 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu (CJ Giurgiu)
este un document de management şi de programare bugetară internă pe termen lung (7 ani), alegerea
orizontului temporal urmărind o mai bună aliniere a resurselor și capacităților autorității județene
prin raportarea la perioada exercițiului financiar european, 2021-2027.
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PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe,
rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care
urmează a fi promovate la nivelul autorității județene. Consiliul Județean Giurgiu își asumă prin
Programul Strategic Instituțional 2021-2027 să facă trecerea de la un management de administrare
a resurselor către un management orientat spre rezultate.
Elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu s-a
realizat cu ajutorul Comisiei de Monitorizare constituită cu acest scop la nivelul Consiliului Județean
Giurgiu și a beneficiat de întregul suport din partea personalului din aparatul propriu de specialitate
al CJ Giurgiu și al instituțiilor subordonate, cu atribuții relevante de conducere și execuție.
În realizarea acestei activități au fost respectate cerințele caietului de sarcini și ale Ghidului CP
13/2019 – „Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică
locală” (Anexa VI la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1), potrivit cărora
au fost organizate două subactivități principale:
II.1- aplicare chestionare;
10

II.2- consultare pe bază de ghid de interviu structurat (sesiune de branstorming).
Cele două subactivități au avut drept scop identificarea, în principal, a viziunii, valorilor și a
proiectării ulterioare a obiectivelor strategice, precum și identificarea principalelor elemente
caracteristice mediului intern și extern al Consiliului Județean Giurgiu.
Metodologia utilizată în cadrul activității de consultare a personalului aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și al instituțiilor subordonate acestuia s-a bazat în
principal pe metoda calitativă.
Astfel, într-o primă etapă, analiza s-a fundamentat pe aplicarea unor chestionare ce au facilitat
colectarea datelor necesare identificării, în principal, a viziunii, valorilor și a proiectării ulterioare
a obiectivelor strategice, precum și a principalelor probleme de management și a elementelor care
reflectă gradul de coerență funcțională și structurală la nivelul Consiliului Județean Giurgiu și relația
cu instituțiile sale subordonate (mediul intern și mediul extern) în vederea elaborării Planului său
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Strategic Instituțional pentru perioada 2021-20272. Pentru identificarea valorilor, chestionarul
aplicat cu acest scop a fost realizat de Prestator în urma consultărilor cu cele 5 grupuri tehnice de
lucru (GTL) (cu câte 10 persoane/grup, persoane de conducere și de execuție din cadrul Consiliului
Județean Giurgiu și din cadrul instituțiilor subordonate acestuia) constituite în cadrul proiectului 3.
Acordul cu privire la valorile instituționale a fost obținut în cadrul unei ședințe la care au participat
peste 120 persoane de conducere și de execuție din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și al
instituțiilor subordonate autorității județene.
Complementar consultării personalului prin aplicarea de chestionare angajaților beneficiarului
(CJ Giurgiu) și ai instituțiilor subordonate acestuia, în evaluarea mediului intern s-a avut în vedere
utilizarea metodei de analiză SWOT și raportarea la concluziile studiilor anterioare, ale operațiunilor
de audit, ale rapoartelor sau ale altor documente oficiale precedente.
Ulterior, analiza a fost completată prin organizarea unei sesiuni de brainstorming la care a
participat personal de conducere și de execuție din diverse departamente (50 persoane), ce a facilitat
colectarea datelor necesare pentru completarea analizei mediului intern și extern al Consiliului
11

Județean Giurgiu, cu accent pe expunerea principalilor factori care afectează din mediul extern
funcționalitatea autorității județene.
În plus, au fost organizate întâlniri cu Grupurile Tehnice de Lucru pentru analiza, dezbaterea,
rafinarea și avizarea programelor, măsurilor și acțiunilor necesar a fi derulate pentru atingerea
obiectivelor strategice ale Planului Strategic Instituțional.
Pentru stabilirea Misiunii, Viziunii, Valorilor Comune și a Obiectivelor Strategice a fost asigurată
implicarea tuturor angajaților CJ Giurgiu și a instituțiilor sale subordonate și care totodată și-au
exprimat acordul asupra conținutului acestor elemente așa cum se regăsesc ele formulate în
prezentul Plan Strategic Instituțional.

2

Completarea chestionarelor s-a bucurat de o largă participare din partea personalului aparatului de specialitate al CJ
Giurgiu și al instituțiilor sale subordonate, fiind înregistrați un număr de 664 respondenți cu statut de funcționar publici și
contractual, cu funcții de conducere și de execuție.
3
Grupurile de lucru au fost constituite în următoarele domenii: 1) Studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și
administrarea domeniului public și privat al județului; 2) Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 3) Servicii publice, comerț
și agricultură; 4) Activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, activități sportive și de
turism; 5) Administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenești.
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Planul Strategic Instituțional 2021-2027 este articulat printr-o aliniere strategică adecvată cu
documentele programatice incidente domeniilor de activitate ale Consiliului Județean Giurgiu
(documente strategice internaționale, europene, naționale intersectoriale sau limitate la un singur
sector, Programul de Guvernare, documente strategice ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia,
strategii proprii sau ale UAT-urilor din județ) și folosește indicatori repartizați pe categorii (de
impact, de rezultat și de realizare imediată), măsurabili și care surprind modelul de interdependență
sistemică dintre obiective, programe, măsuri, acțiuni și impact, prin raportare permanentă la
planificarea bugetară, ceea ce permite monitorizarea evoluției bugetelor în raport cu performanța
instituțională a Consiliului Județean Giurgiu.
În procesul de fundamentare și elaborare a Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al
Consiliului Județean Giurgiu sunt introduse și respectate o serie de principii orizontale ale Uniunii
Europene precum nediscriminarea4 și dezvoltarea durabilă5 cu scopul asigurării sustenabilității
acțiunilor subsumate Planului Strategic Instituțional.
Totodată, alături de alte elemente de referință, în elaborarea Planul Strategic Instituțional 202112

2027 au fost respectate instrucțiunile din Anexa IV la Ghidul CP 13/2019 – „Ghid pentru planificarea
și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală” și secțiunile aferente acestui
ghid.

4

Art. 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că UE trebuie să combată orice discriminare pe motive
de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, atunci când definește și pune
în aplicare politicile și activitățile proprii.
5
Conceptul de „dezvoltare durabilă” se referă la măsuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru
între nevoile economice, sociale și cele din domeniul protecției mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru
generațiile actuale și viitoare.
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Rezumat executiv
Potrivit metodologiei, Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu
(CJ Giurgiu) urmărește o ierarhie logică a elementelor care ghidează activitatea autorității județene.
La vârful piramidei, se regăsesc viziunea și mandatul, definite astfel încât să reflecte complexitatea
atribuțiilor CJ Giurgiu și modul în care acestea sunt proiectate pentru perioada 2021-2027 și cu
raportare la perioada exercițiului financiar european, 2021-2027. Din viziune și mandat derivă cele
6 obiective strategice care guvernează întreaga activitate a autorității județene, cele 17 rezultate
și 26 măsuri în total, cu următoarea structură:
Obiectiv strategic 1: Creșterea competitivității economice a județului Giurgiu, prin inovare și
digitalizare, ce se atinge prin:
Programul 1.1. Economie locală bazată pe cunoaștere, implementat prin 3 rezultate și 6
măsuri;
13

Programul 1.2. Program județean de cooperare teritorială cu administrațiile locale,
implementat prin 1 rezultat și 1 măsură;
Obiectiv strategic 2: Creșterea capacității administrative, ce se atinge prin:
Programul 2.1. Management (de suport) organizațional, implementat prin 2 rezultate și 4
măsuri.
Obiectiv strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului, ce se atinge prin:
Programul 3.1. Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a județului
Giurgiu la rețeaua infrastructurii TEN-T, implementat prin 2 rezultate și 3 măsuri;
Programul 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități, implementat prin 1 rezultat și 1
măsură.
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Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură,
adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți, ce se atinge prin:
Programul 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Giurgiu, implementat
prin 1 rezultat și 1 măsură;
Programul 4.2. Valorificarea potențialului cultural, sportiv și turistic al județului Giurgiu,
implementat prin 2 rezultate și 2 măsuri.
Obiectiv strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială, ce se atinge
prin:
Programul 5.1. Infrastructură sanitară, implementat prin 1 rezultat și 2 măsuri;
Programul 5.2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în
judeţul Giurgiu, implementat prin 1 rezultat și 2 măsuri.
Obiectiv strategic 6: Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și
construit, ce se atinge prin:
Programul 6.1. Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu, implementat prin 3
14

rezultate și 4 măsuri.
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A: COMPONENTA DE MANAGEMENT (CM)

1. Profilul instituțional
Județul Giurgiu este situat în partea de sud a României, pe cursul inferior al Dunării, plasarea sa
geostrategică pe malul celei mai importante căi navigabile din Europa (fluviul Dunărea) de-a lungul
a 72 km, contribuind major la dezvoltarea economică a județului, precum și a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Muntenia din care face parte6. Județul Giurgiu se învecinează cu județul Călărași la est, județul
Teleorman la vest, județul Ilfov, județul Argeș la nord-vest și județul Dâmbovița la nord, iar la sud,
fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria7.
Între avantajele competitive conferite de poziționarea sa geografică se numără posibilitatea
15

dezvoltării relațiilor transfrontaliere cu țările riverane şi a legăturilor fluviale cu Marea Neagră.
Astfel, participarea județului Giurgiu în Euroregiunea „Danubius” are o importanță vitală asupra
economiei județului și permite o dezvoltare socio-economică coerentă și durabilă a regiunii de
graniță prin interconectarea teritoriilor cu ajutorul activităților desfășurate în comun.
Județul Giurgiu însumează o suprafață totală a fondului funciar de 352.602 ha, din care 275.611
ha reprezintă suprafață agricolă (teren arabil, pășuni, fânețe, livezi și pepiniere pomicole) și 76.991
ha terenuri neagricole (păduri și altă vegetație forestieră - 37.943 ha, ape, bălți, construcții, căi de
comunicații și căi ferate, terenuri degradate si neproductive)8. Prin urmare, suprafața agricolă ocupă
o pondere de 78,16% din suprafața fondului funciar al județului.

6

Alături de județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Teleorman.
A se vedea mai mult Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Giurgiu, secțiunea „Despre județul
Giurgiu”, online la adresa https://giurgiu.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-giurgiu/.
8
Conform celor mai recente (2014) date statistice puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, AGR101B – Suprafața
fondului funciar dupa modul de folosință, pe județe și localități.
7
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Din perspectiva performanței economice9, județul Giurgiu se situează pe locul patru în
clasamentul regional10 (dar sub media națională (IPC=0,31)), avantajul economic fiind justificat și de
un nivel ridicat al productivității muncii la nivelul județului11, precum și de cuantumul investițiilor
străine directe12. Potrivit celor mai recente date disponibile (2016) contribuția PIB-ului județului
Giurgiu în PIB-ul regional a fost de doar 7%13 reflectând „decalajul dintre performanța economică a
județelor din nordul regiunii specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul regiunii (în care
se regăsește și județul Giurgiu) influențate de evoluția sectorului agricol”14. Între principalele cauze
care au generat aportul scăzut se evidențiază reducerea forței de muncă industrială (Bolintin Vale),
restructurarea industriei (municipiul Giurgiu), numărul scăzut de întreprinderi active și cel mai scăzut
grad de diversificare economică din regiune15, precum și nivelul scăzut al activității de comerț
exterior16.
În exercitarea competențelor conferite de legiuitor de a asigura organizarea și funcționarea
performantă a serviciilor publice de interes județean în acord cu normele art. 122 din Constituția
României ce impun o coordonare eficientă a activității autorităților locale ale UAT-urilor din județ,
16
9

Performanţa economică este interpretată cu ajutorul valorilor Indicelui de Potenţial Competitiv (IPC) la nivel teritorial
NUTS 3. IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi
/populaţia ocupată) şi a unui indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologică). Cojanu, V. (coord.), Potenţialul
competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România, Studii de Strategie şi
Politici SPOS 2010, Institutul European din România, Bucureşti, Octombrie 2010.
10
Ierarhia națională a valorilor Indicelui de Potențial Competitiv plasează județul Giurgiu în intervalul 0,2≤IPC<0,3 –
potențial competitiv mediu, iar pe celelalte județe ale regiunii Sud-Muntenia în următoarele intervale: Argeș – 0,78; Prahova
- 0,4≤IPC<0,5; Dâmbovița - 0,3≤IPC<0,4; Teleorman- 0,2≤IPC<0,3; Călărași - 0,1≤IPC<0,2; Ialomița – IPC <0,1 – potențial
competitiv inexistent. Cojanu, V. (coord.), op.cit., p.49.
11
Potrivit celor mai recente date disponibile, în anul 2016 județele cu cel mai mare nivel al productivității muncii au fost
Prahova și Giurgiu, urmate de Argeș, Călărași, Ialomița, Dâmbovița și Teleorman. A se vedea mai mult Agenția pentru
Dezvoltare Sud-Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Sud Muntenia, versiunea februarie 2020,
p.233, online la adresa https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1332.
12
În anul 2017, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, județul Giurgiu s-a situat pe locul 3 în ceea ce privește cel
mai mare număr de companii cu aport străin la capitalul social (30), după Prahova (120) și Argeș (69).
13
La nivelul anului 2016, cel mai mare aport la realizarea Produsului Intern Brut Regional l-au avut județele Prahova (34%),
Argeș (22%) și Dâmbovița (14%), pe locul 4 urmând Teleorman și Ialomița cu 8%, iar pe locul 5 Giurgiu și Călărași cu 7%. A
se vedea mai mult Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., p.230.
14
Ibidem.
15
În anul 2017 Județul Giurgiu a ocupat penultimul loc cu o pondere de 7,86% (cu 4.740 unități active) în ceea ce privește
numărul întreprinderilor active în Regiunea Sud-Muntenia (60.276 întreprinderi active), primul loc fiind ocupat de județul
Prahova care a deținut o pondere de 28,86% (17.399 întreprinderi active). A se vedea mai mult Agenția pentru Dezvoltare
Sud-Muntenia, op.cit., p.241.
16
În anul 2018, la nivel regional, județul Giurgiu a înregistrat 0,84% din totalul de exporturi FOB și 1,80% din totalul de
importuri CIF.
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Consiliul Județean Giurgiu joacă un rol important în potențarea avantajelor conferite de cadrul
natural și bogăția resurselor naturale de care dispune Județul Giurgiu, precum și de accesul direct
la importante căi de comunicație și legături transfrontaliere și internaționale (rutiere, feroviare și
navale) între care se evidențiază fluviul Dunărea declarat parte a Coridorului Pan-european de
transport VII al Uniunii Europene, Portul Giurgiu17, Podul peste Dunăre Giurgiu-Ruse, asigurând astfel
dezvoltarea socio-economică durabilă a judeţului Giurgiu cu scopul îmbunătăţirii calității vieții
locuitorilor județului.
În ceea ce privește configurația reliefului județului Giurgiu, acesta prezintă caracteristicile zonei
de câmpie, întrucât teritoriul județului Giurgiu se regăsește în Câmpia Română, suprafața județului
fiind alcătuită din păduri și terenuri arabile. Județul Giurgiu dispune de un număr redus de resurse
naturale, între care se regăsesc zăcămintele de țiței aflate în exploatare în nordul județului și o
structură geologică zonală ce susține dezvoltarea producției de materiale de construcții, din albiile
Dunării și râurilor ce străbat județul fiind extrase nisipuri și pietrișuri18.
Conform legislației în vigoare în prezent pe teritoriul județului Giurgiu se regăsesc mai multe arii
17

naturale protejate de interes național, respectiv, Izvorul de la Corbii Ciungi, Pădurea OloagaGrădinari, Pădurea Padina Tătarului, Rezervația naturală Cama-Dinu-Păsărica, Pădurea Manafu,
Rezervația Teșila, o arie naturală de importanță internațională din categoria „zone umede de
importanță internațională (situri RAMSAR)”19, Parcul Natural Comana (RORMS0008), o serie de arii
naturale protejate de importanță comunitară între care se regăsesc 4 situri de importanță
comunitară (SCI)20 Comana (ROSCI0043), Gura Vedei-Șaica-Slobozia (ROSCI0088), Lunca Mijlocie a
Argeșului (ROSCI0106), Pădurea Bolintin (ROSCI0138), Pădurea Dandara-Corneanca (ROSCI0422) și 6
Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)21: Comana (ROSPA0022), Dunăre–Oltenița (ROSPA0038),
Ostrovu Lung-Gostinu (ROSPA0090), Vedea-Dunăre (ROSPA0108), Valea Câlniștei (ROSPA0146), Lunca
Mijlocie a Argeșului (ROSPA0161).
17

Municipiul Giurgiu este un important punct de trecere a frontierei pentru traficul de mărfuri şi persoane și beneficiază
de unul dintre cele mai importante porturi româneşti la Dunăre situat pe traseul coridorului de transport nr.7, Canalul Rinn
Mein Dunare. Portul este legat pe cale fluvială de 9 țări, precum și de Marea Neagră și Marea Nordului.
18
Pagina oficială a Consiliului Județean Giurgiu, secțiunea „Județul Giurgiu-profilul comunității”, online la adresa
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/AllByUNID/00001516?OpenDocument.
19
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/Ramsar.pdf.
20
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/Lista-ANP-SCI.pdf.
21
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/Lista-ANP-SPA.pdf.
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Între acestea se distinge Parcul Natural Comana înființat prin HG nr. 2151/200422 ce se întinde
pe o suprafață de 24.963 ha și reprezintă o zonă specială de conservare cu regim de protecție pentru
mai multe specii de floră spontană și faună sălbatică din Câmpia Burnazului.
Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Giurgiu, economia judeţului Giurgiu este puternic
susținută de activităţile cu pondere semnificativă, agricultura, industria şi comerţul, în cadrul
industriei judeţului reprezentative fiind industria alimentară şi a băuturilor, extracţia petrolului şi
gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile23. Totodată analiza datelor referitoare
la contribuția economiei județene la constituirea valorii adăugate brute la nivel regional reflectă
însă faptul că are loc la nivelul întregii regiuni (implicit la nivelul județului Giurgiu) o tranziție de la
o economie bazată pe producție către una bazată pe servicii24.
De asemenea, județul Giurgiu beneficiază de un real potențial turistic, cultural și investițional
datorat valorosului patrimoniu natural și antropic. Patrimoniul antropic este reprezentat prin
numeroase monumente istorice (între care 40 sunt de importanță națională), între care se remarcă
situl arheologic de la Malu, fortificațiile de la Giurgiu (Cetatea din Insulă, Tabia și Turnul
18

Ceasornicului), Crucea de Piatră de la Călugăreni, lăcașurile de cult Biserica Grecească, Biserica de
lemn de la Călugăreni, Mănăstirile Comana, „Sf. Nicolae” din Găiseni și Neajlov ș.a.
Din perspectiva structurilor de sprijinire a afacerilor, Județul Giurgiu nu deține niciun cluster sau
incubator de afaceri, dar prezintă trei importante poluri investiționale, două de tipul parcurilor
industriale25 și Zona Liberă Giurgiu, înființată în anul 1996 prin HG nr. 788/199626 cu scopul de „a
favoriza dezvoltarea economică prin atragerea de investiții cu capital străin și autohton, promovarea
schimburilor internaționale, sporirea posibilităților de folosire a resurselor locale și naționale în zona
fluvială Giurgiu”27.

22

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Giurgiu, secțiunea „Despre județul Giurgiu”, online la
adresa https://giurgiu.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-giurgiu/.
24
Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., p.233.
25
Parcul Industrial Bolintin Deal, situat în zonă rurală și Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord situat în zonă urbană.
26
HG nr. 788/1996 privind înfiinţarea Zonei Libere Giurgiu şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Giurgiu”.
27
Zona Liberă Giurgiu este amplasată în sudul orașului Giurgiu, fiind una dintre cele mai vaste din Europa (ocupă 160 de
ha) și are un profil preponderent industrial. A se vedea mai mult despre Zona Liberă Giurgiu pe site-ul instituțional al
Agenției pentru Dezvoltarea Regională Sud-Muntenia, secțiunea „Mediul de investiții - Zona Liberă Giurgiu”, online la
adresa https://www.adrmuntenia.ro/zona-libera-giurgiu/static/546.
23
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În ceea ce privește activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul județului Giurgiu se remarcă
un nivel scăzut al cheltuielilor din cercetare-dezvoltare28, județul Giurgiu neavând în anul 2019 niciun
salariat în acest domeniu29.
Referitor la forța de muncă, numărul mediu al salariaților înregistrați pentru județul Giurgiu
pentru perioda 2016-2019 este ilustrat de figura nr. 1, indicând pentru perioada reținută pentru
analiză o evoluție sinuoasă, cu o tendință de creștere în perioada 2016-2018 și ulterior, o evoluție în
scădere în perioada 2018-2019.
Figura nr. 1 Evoluția numărului mediu al salariaților județului Giurgiu (2016 - 2019)
Sursa: Institutul Național de Statistică, FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități
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Referitor la evoluția ratei șomajului din județul Giurgiu în perioada 2017-2020, aceasta este
ilustrată de figurile nr. 2 și nr. 3. Din figura 2 se constată că la nivelul județului Giurgiu se
înregistrează pe perioada analizată o scădere a ratei șomajului de la 3,3% la 2%, fiind situată cu mult
sub media la nivel regional, dar ecartul dintre rata șomajului la nivel de județ și rata șomajului
înregistrată la nivelul Regiunii de Dezvoltare începe să scadă de la 1,7 pp în anul 2017 și 2018, la
1,4pp în anul 2019, iar dacă ne raportăm la cele mai recente date statistice oficiale, în luna
decembrie 2020, ecartul a scăzut la 1,3 pp. (figura nr. 3).
28

La nivel regional, după repartizarea pe județe a cheltuielilor din cercetare-dezvoltare a rezultat că în anul 2017 pe
primul loc s-a situat județul Argeș cu pondere de peste 90%, iar la polul opus s-au regăsit județele Ialomișa, Teleorman și
Giurgiu cu o pondere puțin peste 0%. Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, op.cit., pp.253-254.
29
Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, pentru indicatorul CDP102E - Salariați din
activitatea de cercetare-dezvoltare pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, la sfârșitul anului, la nivelul Regiunii
de Dezvoltare Sud-Muntenia, s-au înregistrat următoarele date: Argeș-1901 salariați, Călărași-298 salariați, Dâmbovița-247
salariați, Prahova-138 salariați și Teleorman-29 salariați.
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Figura nr. 2 Evoluția ratei șomajului în județul Giurgiu și în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (20172019) (%)
Sursa: Institutul Național de Statistică, SOM103A - Rata șomajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare și județe
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Totodată trebuie remarcată creșterea ratei șomajului în anul 2020 cu aproximativ 30% față de
anul 2019. În plus, dat fiind faptul că județul Giurgiu are o mare parte a angajaților ocupată în
20

domenii afectate semnificativ de criza sanitară de COVID 19, construcții, transporturi rutiere de
mărfuri, comerț, agricultură30, nivelul șomajului la nivelul județului poate înregistra în perioada
următoare o tendință de creștere.

Figura nr. 3 Rata șomajului în județul Giurgiu și în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia (decembrie
2020) (%)
Sursa: Institutul Național de Statistică, SOM103B - Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii, pe sexe,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe

30

Potrivit clasamentului TOP FIRME pentru anul 2020, între domeniile cu cei mai mulți angajați în județul Giurgiu se regăsesc
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (3.526 angajați), transporturi rutiere de mărfuri (1.647
angajați), comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
tutun (1.410 angajați), cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase (1.172 angajați), alte activități conexe transporturilor (941 angajați). Clasamentul este disponibil online la
adresa https://www.topfirme.com/judet/giurgiu/.
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Totodată, conform ultimelor statistici prezentate de Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia,
problemei sociale a creșterii accentuate a șomajului i se adaugă efectele negative generate de
declinul demografic accentuat din județ cauzat de scăderea natalității și creșterea șomajului, din
aceste perspective județul Giurgiu fiind al doilea cel mai afectat județ din regiune prezentând un
nivel scăzut al populației active, dar și al sărăciei severe31.
21

Astfel, date statistice recente arată că tendința de evoluție a populației județului Giurgiu este
una de scădere, datele statistice provizorii pentru 1 ianuarie 2020 anunțate de Institutul Național de
Statistică indicând un total de 269.221 persoane, în scădere față de 1 ianuarie 2019 când se înregistra
un total de 271.958 locuitori (a se vedea figura nr. 4)32 și care deține în prezent o pondere de 8,50%
în populația Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia33. În ceea ce privește populația marginalizată,
potrivit celor mai recente date ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitoare la aplicarea
prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, pentru anul
2019 la nivelul județului Giurgiu pentru 82% dintre unitățile sale administrativ-teritoriale componente
nu se înregistrează persoane marginalizate34.

31

Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Sud Muntenia, versiunea
februarie 2020, p.117 și pp.122-123.
32
Institutul Național de Statistică, POP108D – POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de vârstă și vârste, sexe,
județe și localități, online la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table.
33
Conform datelor Institutului Național de Statistică, POP107A - POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de
vârstă și vârste, sexe, medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, în anul 2020 populația Regiunii de
Dezvoltare Sud-Muntenia se ridica la un număr de 3.165.415 persoane.
34
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale,în anul 2019, Anexa 1 - Informații detaliate privind tipologia persoanelor marginalizate
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Figura nr. 4 Evoluția numărului populației județului Giurgiu (2011-2020)
Sursa: Institutul Național de Statistică, POP107D – POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de
vârstă și vârste, sexe, județe și localități
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Judeţul Giurgiu se compune din punct de vedere al organizării administrative dintr-un număr de
54 unități administrativ- teritoriale, anume, 1 municipiu (Giurgiu), 2 oraşe (Bolintin-Vale și
Mihăilești) și 51 de comune cu 166 de sate.
Între acestea, orașul Giurgiu este municipiu și reşedinţă de judeţ, fiind încadrat conform Legii
nr. 351/200135 în rândul localităților urbane de rangul II din România (municipiu de importanţă
interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi), fiind declarat Pol Regional
OPUS ce face parte din rețeaua urbană din Regiunea Sud Muntenia potrivit documentului „Conceptul
Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030”, reprezentând astfel, un centru de polarizare
pentru localitățile rurale din vecinătatea sa. Municipiul Giurgiu este deopotrivă principalul centru
economico-social cu funcții industriale şi de servicii dominante, dar și agricole din județul Giurgiu36,

și
măsurile
adoptate
la
nivel
local,
pe
județe
și
localități,
p.135,
online
la
adresa
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2020/Raportari/Raport_M_2019.pdf.
35
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de
localități, cu modificările și completările ulterioare.
36
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Studiu privind elementele de dezvoltare spațială a regiunii Sud
Muntenia, 2013, pp.124-125.
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potențialul său de dezvoltare fiind susținut de caracteristica sa istorică de „vechi vad comercial la
Dunăre”, de situarea sa în arealul de influență al capitalei României (regăsindu-se la 64 km de
București) și de statutul său de important nod de comunicaţii prin amplasarea sa „la intersecţia unor
importante reţele de comunicaţii: rutiere şi feroviare pe coridoarele pan-europene IV şi IX, precum
şi navale, Portul Giurgiu fiind situat pe coridorul pan-european VII”37.
Administrația publică județeană a UAT Județul Giurgiu
Consiliul Judeţean Giurgiu, ca autoritate administrativă deliberativă, este compus din 30 de
consilieri judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul judeţean se completează cu
preşedintele consiliului judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
Președintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită
23

de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a hotărârilor
consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu
persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele consiliului judeţean
răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene.
Principalele atribuţii ale Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 173 din Codul Administrativ,
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și
completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, astfel:


atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al

consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean;

37

A
se
vedea
mai
mult,
Statutul
Municipiului
Giurgiu,
p.1,
disponibil
online
http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/AllByUNID/statutul-municipiului00001822?OpenDocument.
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atribuții privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;



atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;



atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;



atribuţii privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern;

Principalele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 191 din Codul
Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările
și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, astfel:


atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a

instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;


atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;



atribuţii privind bugetul judeţului;



atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale;



atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean.

Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii vicepreşedinţilor,
24

conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate,
administratorului public, secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean. În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele
consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă,
colaborează cu prefectul judeţului.
În ceea ce privește resursele umane, evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la
nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu în perioada 2016-2021 este pusă în
evidență de organigrama și statul de funcții, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean Giurgiu.
Dinamica efectivului de personal pe total și pe categorii reflectă stabilitate a personalului și un
management al resurselor umane adecvat la nivelul entității, în special în perioada 2017-2020 (a se
vedea figura nr. 5).
Personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și din instituțiile
subordonate beneficiază de un plan de formare și îmbunătățirea calității profesionale a personalului,
de un Cod etic, iar la nivelul conducerii se manifestă preocupări permanente pentru îmbunătățirea
condițiilor de lucru. La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu există un
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nivel bun de calificare având în vedere faptul că aproximativ 90% din personal are studii
universitare.
Figura nr. 5 Evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu în perioada 2016-2021 (primul trimestru)
Sursa: Consiliul Județean Giurgiu, online la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Despre noi > Organizare
(cjgiurgiu.ro)
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În ceea ce privește organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și
reglementarea modului său de funcționare, în structura actuală a aparatului de specialitate al
autorității județene38 se regăsesc 24 structuri funcționale:


5 direcții: Direcția juridică și administrație publică, Direcția achiziții publice și investiții,

Direcția economică, Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, Direcția urbanism și
amenajarea teritoriului;

38

Reglementate în baza HCJ Giurgiu nr. 154/27.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și HCJ Giurgiu nr. 139/25.10.2020 privind aprobarea organigramei
şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu.
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3 servicii: Serviciul buget, finanțe și contabilitate, Serviciul logistică și managementul

spitalelor, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;


16 compartimente de lucru, ca structuri funcționale ale direcțiilor și serviciilor Consiliului

județean.
Din perspectiva resurselor patrimoniale, în patrimoniul unității administrativ-teritoriale județul
Giurgiu se regăsesc drepturi și obligații asupra bunurilor din domeniul public și privat al acestui județ,
administrate prin intermediul Consiliului județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale în
materie.
Situația bunurilor mobile și imobile ce fac parte din domeniul public al județului, determinată
potrivit HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum şi al
municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu, cu modificările și completările
ulterioare este menționată în cuprinsul unei liste de inventar, corespunzătoare mai multor poziții,
dintre care reținem în principal, sub aspectul infrastructurii complexe a județului, o rețea
complexă de drumuri care cuprinde 8 trasee de drumuri naționale, 26 trasee de drumuri județene
26

și 61 trasee de drumuri comunale39.
Valorile indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale, înregistrate pentru UAT Județul
Giurgiu în perioada 2016-2020 reflectă următoarea evoluție (Tabel nr. 1):

Tabel nr. 1 Analiza evoluției contului de execuție al bugetului propriu al UAT Județul Giurgiu în intervalul 20162020
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în „Contul anual de execuție al bugetului propriu al UAT
Județul Giurgiu” pentru intervalul 2016-202040
2016

2017

2018

2019

39

2020

A se vedea în acest sens Anexa 3 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin HCJ nr. 180/16.12.2019.
A se vedea Hotărârile Consiliului Județean Giurgiu: nr. 15/08.02.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al
bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2020; nr. 38/21.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al
bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2019; nr. 48/29.05.2019 privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2018; nr. 58/25.05.2018 privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2017; nr. 75/28.04.2017 privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2016.
40
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Indicator / An

(31.12.2016)

(31.12.2017)

(31.12.2018)

(31.12.2019)

(31.12.2020)

Venituri bugetare
totale (lei)

223.572.302

250.866.141

325.553.890

382.064.129

182.692.685,2

Cheltuieli
bugetare totale
(lei)

206.286.994

312.839.107

319.463.482

311.781.989

186.358.639,26

Excedent/deficit
bugetar (lei)

+17.285.308

-61.972.966

+6.090.408

+70.282.140

-3.665.954,24

În perioada reținută pentru analiză, cu excepția anului 2017 și 2020, Consiliul Județean Giurgiu a
colectat la buget venituri superioare în cuantum, comparativ cu cheltuielile înregistrate, încheind
exercițiul financiar cu excedent, cel mai mare excedent înregistrându-se pentru anul 2019. Veniturile
bugetare totale au cunoscut o creștere anuală în perioada 2016-2019, înregistrând un salt cu
aproximativ 30% în anul 2018 față de anul 2017, iar în anul 2019 veniturile bugetare totale au fost cu
17,35% mai mari față de veniturile bugetare totale din anul 2018. În perioada 2019-2020 veniturile
27

bugetare totale cunosc o scădere semnificativă cu aproximativ 52,18% în anul 2020 față de anul 2019.
În tabelele nr. 2 și nr. 3 se regăsește o prezentare a structurii veniturilor și cheltuielilor Consiliului
Județean Giurgiu pentru perioada 2017-2020 cu scopul analizării surselor de finanțare a activității
comunității locale din județ.
Tabel nr. 2 Structura veniturilor, în intervalul 2017-2020 (lei)
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în „Contul anual de execuție al bugetului propriu al UAT
Județul Giurgiu” pentru intervalul 2017-202041
2017

2018

An/ indicator

Venituri
curente
(fiscale +
nefiscale)

41

2019

2020

Valoare (lei)

95.437.731,00

117.809.872,00

160.597.859,00

2017

2019

2020

Pondere în total venituri (%)

139.427.431,00

64,59

Ibidem.
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92.039.625,00

113.738.741,00

158.868.439,00

137.060.319,00

62,29

58,55

70,90

75,02

30.522.260,00

23.135.656,00

34.332.316,00

27.289.964,00

20,66

11,91

15,32

14,94

imp și taxe pe
bunuri şi servici

61.283.244,00

90.131.319,00

124.253.477,00

109.547.569,00

41,48

46,39

55,45

59,96

Venituri
nefiscale

3.398.106,00

4.071.131,00

1.729.420,00

2.367.112,00

2,30

2,10

0,77

1,30

venituri din
proprietate

279.662,00

292.124,00

263.403,00

261.885,00

0,19

0,15

0,12

0,14

3.118.444,00

3.779.007,00

1.466.017,00

2.105.227,00

2,11

1,95

0,65

1,15

22.723,00

8.889,00

14.476,00

4.376,00

0,02

0,00

0,01

0,00

Venituri fiscale
imp. pe venit,
profit şi
câștiguri de
capital de la
pers. Fizice

vânzări de
bunuri şi
servicii
Venituri din
capital

119.573,00

Operațiuni
financiare
51.256.486,00

68.973.497,00

59.977.847,00

31.760.763,00

34,69

35,50

26,77

17,38

15.542.803,00

17.954.663,00

49.176.860,00

28.419.571,00

10,52

9,24

21,95

15,56

Total FEN-uri
externe

1.035.348,00

7.478.818,00

3.495.133,00

11.380.542,00

0,70

3,85

1,56

6,23

TOTAL
VENITURI

147.752.288,00

194.271.076,00

224.085.315,00

182.692.685,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Subvenții
PNDL

28

0,07

Din analiza datelor aferente structurii veniturilor pentru anii 2017-2020 se constată că veniturile
fiscale reprezintă principala categorie de venituri pentru Consiliul Județean Giurgiu, acestea
înregistrând un minim în anul 2018 și un maxim în anul 2020 când au crescut față de anul 2018 cu
16,47 pp, dar cu doar 4,12 pp față de anul 2019 în cuantumul veniturilor totale. Veniturile nefiscale
contribuie la cuantumul total al veniturilor cu o pondere mică ce a cunoscut un maxim în anul 2017
(2,30%) și un minim în anul 2019 cu o valoare de sub un procent (0,77%).
Totodată, din categoria impozitelor și taxelor colectate la nivel județean, veniturile provenite
din impozite și taxe pe bunuri și servicii dețin un procent semnificativ în valoarea veniturilor totale,
cu ponderi procentuale aproximativ constante în anii 2017 și 2018 (41,48%, respectiv, 46,39%), dar
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care, cunosc o creștere de 37,85% în anul 2019 față de anul 2018 urmată însă de o scădere de 11,83%
în anul 2020 față de anul 2019.
De asemenea, se constată pentru perioada analizată o evoluție sinuoasă a gradului de finanțare
a bugetului județean din fonduri nerambursabile, cu două minime ale ponderii acestora în
veniturile totale în anul 2016 (0,70%) și în anul 2019 (1,56%), și respectiv, două maxime în anul 2018
(3,85%) și în anul 2020 (6,23%).
Impozitul pe venit, profit și câștiguri de capital de la persoane fizice a contribuit la veniturile
totale cu un procent care a scăzut de la 20,66% în anul 2017, la 11,91% în anul 2018 cu o revenire de
3,41 pp în anul 2019 față de anul anterior. În perioada 2019-2020 se înregistrează practic un nivel de
plafon al acestui indicator cu o ușoară scădere în anul 2020, de doar 0,38 pp.
În ceea ce privește subvențiile de care a beneficiat Consiliul Județean Giurgiu pe perioada
analizată, ponderea lor în cuantumul veniturilor totale s-a menținut la un nivel similar în anii 2017
(34,69%) și 2018 (35,50%) pentru a scădea semnificativ în anul 2019 cu 8,73 pp față de anul anterior
și în anul 2020 cu 9,39 pp față de anul 2019. Cu toate acestea, în ceea ce privește subvențiile de la
29

Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală au cunoscut o creștere constantă în
perioada analizată, în anul 2019 fiind de aproximativ 3 ori mai mari decât în anul 2018. În anul 2020
se înregistrează însă o scădere a valorii acestui indicator cu aproximativ 42,21% față de anul 2019.

Tabel nr. 3 Structura cheltuielilor, în intervalul 2017-2020 (lei)
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în „Contul anual de execuție al bugetului propriu al UAT
Județul Giurgiu” pentru intervalul 2017-202042

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

An/ indicator
Valoare (lei)
Servicii publice
generale

22.355.321,00

22.732.413,00

26.028.216,00

Pondere în total cheltuieli (%)
25.767.613,00

10,83

42

12,17

16,06

18,80

A se vedea Hotărârile Consiliului Județean Giurgiu: nr. 38/21.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al
bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2019; nr. 48/29.05.2019 privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2018; nr. 58/25.05.2018 privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2017.
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Apărare, ordine
publică şi
siguranța
națională

570.431,00

754.752,00

784.435,00

574.220,00

0,28

0,40

0,48

0,42

Cheltuieli
Social Culturale:

114.411.419,00

125.427.900,00

94.547.479,00

86.488.344,00

55,44

67,17

58,33

63,09

Învățământ

5.565.456,00

4.257.299,00

5.326.994,00

2.865.848,00

2,70

2,28

3,29

2,09

Sănătate

6.954.581,00

2.452.305,00

14.731.802,00

8.714.418,00

3,37

1,31

9,09

6,36

Cultura,
recreere şi
religie:

24.517.478,00

8.861.514,00

11.628.631,00

10.536.960,00

11,88

4,75

7,17

7,69

Servicii
culturale

5.451.808,00

5.882.325,00

8.247.631,00

7.600.616,00

2,64

3,15

5,09

5,54

Centre pentru
conservarea și
promovarea
culturii
tradiționale

1.362.275,00

1.822.930,00

1.902.660,00

1.607.415,00

0,66

0,98

1,17

1,17

Asigurări şi
asistență socială

77.373.904,00

109.856.782,00

62.860.052,00

64.371.118,00

37,49

58,83

38,78

46,95

Servicii de
dezvoltare
public,
locuințe, mediu
și ape

51.151.210,00

5.991.363,00

4.237.178,00

12.432.931,00

24,79

3,21

2,61

9,07

Protecția
mediului

50.058.363,00

4.983.484,00

3.320.972,00

11.707.925,00

24,26

2,67

2,05

8,54

Salubritate și
gestiunea
deșeurilor

50.058.363,00

4.983.484,00

3.320.972,00

11.707.925,00

24,26

2,67

2,05

8,54

Acțiuni
economicetransporturi

7.085.062,00

22.166.868,00

32.144.226,00

6.863.241,00

3,43

11,87

19,83

5,01

4.738,00

4.343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.723.496,00

162.087.379,00

94,77

94,83

97,32

96,38

Acțiuni
economiceagricultură,
silvicultură și
vânătoare
TOTAL
CHELTUIELI

206.362.025,00

137.095.473,00

Analiza structurii cheltuielilor pentru perioada 2017-2020, arată că destinațiile alocărilor
bugetare se mențin în mare parte, principalele sectoare fiind: asigurările și asistență socială (2017-
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2020), serviciile de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, precum protecția mediului (2017),
transportul (2018-2019), învățământul (2019), serviciile publice generale (2017-2020) și sănătatea
(2019-2020). Serviciile de asigurări şi asistență socială au cunoscut două perioade de creștere a
procentului alocațiilor bugetare în total cheltuieli, prima perioada fiind 2017-2018, iar cea de-a doua,
perioada 2019-2020.
Se observă totodată o creștere constantă a alocațiilor bugetare în perioada 2016-2019 și pentru
conservarea și promovarea culturii tradiționale (cu aproape 40% mai mult în anul 2019 față de anul
2017) urmată de o perioadă de plafon 2019-2020. Totodată alocările bugetare pentru domeniul
sănătate, cunosc un raport de multiplicare major de 1:6 în anul 2019 față de anul anterior, însă în
anul 2020 ponderea alocărilor bugetare pentru acest domeniu scade cu 2,73 pp față de anul anterior.
Cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern a Consiliului Județean Giurgiu este una
dinamică și fructuoasă. Astfel, în plan intern, Consiliul Județean Giurgiu s-a alăturat mai multor
entități publice sau de interes public pentru promovarea unor proiecte comune în domenii de interes,
între care se evidențiază Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Direcția
31

Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu43, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Management eficient pentru un judeţ curat”44, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”45, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Situații de Urgență Sud-Muntenia”46, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public
43

Consiliul Județean Giurgiu a beneficiat de sprijinul tehnico-logistic din partea Direcției Generale Anticorupție – Serviciul
Județean Anticorupție Giurgiu în contextual implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție
la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407.
44
Asociația a fost înființată în anul 2008 și are în componență un număr de 51 de asociați. Scopul Asociației îl reprezintă
binele comun al tuturor locuitorilor judetului Giurgiu, pentru îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, prin asigurarea
unor servicii de calitate la tarife acceptabile şi suportabile pentru populaţie, precum şi dezvoltarea capacităţii de a atrage
fonduri externe nerambursabile necesare pentru finanţarea investiţiilor în aceste servicii.
45
Conform actului constitutiv de înființare, Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă
a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes
zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
46
Asociația este formată din cele șapte județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia reprezentate de Consiliile Județene.
Consiliul Judeţean Giurgiu a devenit membru al Asociaţiei prin Hotarârea de Consiliu Județean nr. 80/18.04.2016. În cadrul
Asociației au fost implementate trei proiecte regionale în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară
3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenție 3.3 care au vizat îmbunătățirea capacității și calității
sistemului de intervenție în situații de urgență și acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în
Regiunea Sud-Muntenia. În cadrul acestor proiecte Consiliul Judeţean Giurgiu a achiziţionat echipamente specifice pentru
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca Giurgiu.
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Eficient”47, Cluster „Măgurele High Tech”48, Camera de Comerț, Industrie și Turism RomânoSpaniolă49, Grupul Local al Reprezentanţilor Agricultorilor din Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse (GLAC
Giurgiu –Ruse), Grupul Local de Acțiune „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”50 ș.a.
Totodată, Consiliul Județean Giurgiu se evidențiază prin efortul susținut de realizare a unui cadru
de cooperare sau asociere cu o serie de reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri în
vederea realizării și finanțării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității pe care
o reprezintă. Pot fi menționate drept exemplu, parteneriatul de dată recentă încheiat cu Fundația
Centrul de Resurse Juridice din București în contextul implementării proiectului „Dezvoltarea
sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685,
Cod SIPOCA: 40751 derulat cu scopul „Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a
sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune
practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020”52 sau cu Asociația „Inner Wheel
Danubius Giurgiu” pentru dezvoltarea unui „program umanitar de strângere de fonduri pentru ca toţi
copiii din centrele de asistență socială din municipiul și județul Giurgiu să poată să fie în siguranţă,
32

să aibă parte de servicii de sănătate, de condiţii de trai decente şi de acces la educaţie de calitate”53.

47

Asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară, pentru realizarea serviciului de iluminat public a fost aprobată prin HCJ nr. 173/28.06.2010
privind asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ ILUMINAT PUBLIC EFICIENT”.
48
Prin Hotărârea nr. 133 din 30 septembrie 2014, Consiliul Județean Giurgiu a aprobat aderarea unității administrativteritoriale Județul Giurgiu la Asociația
„Măgurele High Tech”. Asociația a fost constituită în vederea depunerii spre
finanțare a proiectului „Laser-Valley” în cadrul Programului START din Regiunea Dunării, proiect în care Consiliul Județean
Giurgiu este partener 2.
49
Acord cadru de colaborare semnat la data de 07.03.2011 și cu valabilitatea până la data de 07.03.2015. Obiectul
colaborării: cunoașterea, dezvoltarea și diversificarea cooperării româno-spaniole, a relațiilor comerciale reciproc
avantajoase.
50
Grupul Local de Acțiune „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean” este un parteneriat public-privat care are ca obiectiv
dezvoltarea economico-socială și creșterea calității vieții în zona de acțiune.
51
Proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor
referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate,
CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate.
52
A se vedea în acest sens secțiunea dedicată proiectului pe site-ul institutional al CJ Giurgiu, la adresa Informatie presa
31.07.2018.pdf (cjgiurgiu.ro).
53
A se vedea mai mult despre programul „Sprijin pentru copiii instituționalizați” pe site-ul instituțional al Consiliului
Județean
Giurgiu,
online
la
adresa
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/0/4CE5C5ADE5DC8FD4C22586620032DC4C/$FILE/Program%20spons
orizare%20DGASPC.pdf.
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Tot în acest plan sunt relevante parteneriatele de dată recentă încheiate în cadrul proiectului
„Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region” („Parteneriate pentru prevenirea
dezastrelor pentru o regiune sigură”, acronim POD), cod e-MS: ROBG-42754, precum și cele încheiate
în contextul implementării programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru
activități nonprofit de interes general stabilit în temeiul dispozițiilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare.
În plan extern, trebuie menționat suportul acordat de Consiliul Județean Giurgiu în dezvoltarea
relațiilor transfrontaliere, prin susținerea participării județului Giurgiu ca membru în cadrul
Euroregiunii „Danubius”, organizație non-guvernamentală creată în anul 2002 la inițiativa
reprezentanților administrației publice locale din județul Giurgiu și din regiunea Ruse (Bulgaria),
respectiv, Consiliul Județean Giurgiu și Prefectura Ruse, scopul principal al acestei asociații fiind
acela de a încuraja cooperarea transfrontalieră în toate domeniile de activitate, prin realizarea unor
programe şi proiecte comune, finanțate din surse externe55. De asemenea, în planul aceluiași tip de
33

relații internaționale, trebuie amintit și parteneriatul bilateral cu Districtul Ruse (Bulgaria) încheiat
în temeiul unei Înțelegeri de Cooperare semnate la data de 17.12.2013 și cu valabilitate până la data
de 31.12.202056.
Totodată, UAT Județul Giurgiu a încheiat prin Consiliul Județean Giurgiu parteneriate
bilaterale (altele decât cele încheiate în contextul implementării proiectelor europene) și cu alte
unități administrativ-teritoriale din străinătate, parte dintre aceste documente aflate în prezent
în vigoare, din Republica Moldova (prin Raionului Anenii Noi)57, Regatul Țărilor de Jos (Provincia
54

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg
V-A România – Bulgaria. A se vedea mai mult la secțiunea dedicată proiectului pe site-ul institutional al CJ Giurgiu, la adresa
Consiliul Judetean Giurgiu > Consiliul Judetean > Programe si strategii > P.O.D. (cjgiurgiu.ro).
55
Între membrii fondatori ai Euroregiunii se regăsesc administrații locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății
civile etc., din partea ambelor state (România și Bulgaria).
56
Obiectul colaborării: cooperare în domeniile: infrastructură, informatică şi comunicaţii, dezvoltare economică şi socială,
situaţii de urgenţă, cultural, administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi de mediu, conform priorităţilor programului
de cooperare transfrontalieră.
57
Înțelegere de cooperare semnată la data de 03.11.2016 și cu valabilitatea până la data de 03.11.2020. Obiectul
colaborării: 1. schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale; 2. promovare reciprocă în domeniile dezvoltării
economice, educației, culturii și turismului; 3. schimburi interinstituționale în domeniilor de competență ale celor două
UAT-uri, în special în domeniul social, dezvoltare economică, educației, cultură, sport, protecția mediului înconjurător,
transport și protecția medico-socială.
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Overijssel, prin Consiliul Regional Overijssel)58, Marea Britanie (Regiunea East Midlands)59, Italia
(Provincia Bologna60, Provincia Ferrara61 și Provincia Novara62), Republica Populară Chineză
(Provincia Fujian)63 cu scopul dezvoltării legăturilor economice și comerciale, precum și a
schimburilor și cooperării în domenii precum cel economic, științific, cultural, sănătate publică, scitech turism ș.a.

2. Mandat, viziune și valori comune

34

Mandat
În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Județean Giurgiu este interesat de îmbunătățirea calității
vieții, încurajând și promovând dezvoltarea sustenabilă a județului Giurgiu, printr-un angajament
comun al actorilor de la nivel județean, al mediului de afaceri și cu participarea directă a membrilor
comunității; dezvoltă servicii eficiente, construiește infrastructură modernă, promovează repere și
identități personale sau colective. În contextul normelor care generează ordinea, conservarea
adecvată a mediului și valorizarea elementului uman, Consiliul Județean Giurgiu pune la dispoziție
informații, cunoștințe și tehnologie pentru a optimiza utilizarea resurselor disponibile.
Viziune
Consiliul Județean Giurgiu va deveni autoritatea model, dinamică și competentă, ce promovează
dezvoltarea durabilă a județului, transformându-l, prin strategii concertate și articulate, prin
furnizarea de servicii de calitate, prin valorificarea eficientă a resurselor, într-un județ atractiv
pentru a locui și investi.
Valori comune

58

Protocol de cooperare în vederea accesării de fonduri europene pentru investiții în sectorul de management al resurselor
de apă, încheiat în luna decembrie 2004 și cu valabilitatea până în luna decembrie 2008.
59
Parteneriat încheiat la data de 15.02.2007 și cu valabilitatea până la data de 15.02.2010, derulat în cadrul Programului
EU Citizenship.
60
Protocol de cooperare, parteneriat și înțelegere în domeniul economic, științific și cultural, încheiat la data de 16.12.2004
și cu valabilitatea până la data de 16.12.2008.
61
Protocol de cooperare, parteneriat și înțelegere în domeniul economic, științific și cultural, încheiat la data de 16.12.2004
și cu valabilitatea până la data de 16.12.2008 și Protocol de cooperare, parteneriat și înțelegere în vederea dezvoltării
sectoarelor de interes relevant pentru economia celor două UAT-uri, încheiat la data de 20.04.2010 și cu valabilitatea până
la data de 20.04.2014.
62
Protocol de cooperare, parteneriat și înțelegere în domeniul economic, științific și cultural, încheiat la data de 16.12.2004
și cu valabilitatea până la data de 16.12.2008.
63
Memorandum privind schimburile și colaborarea încheiat la data de 15.04.2011 pe perioadă nedeterminată. Obiectul
colaborării: dezvoltarea activă a schimburilor și cooperării în domenii precum sci-tech, cultură, educație, sănătate publică,
turism etc.
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1. Etică și integritate; 2. Profesionalism; 3. Transparență; 4. Orientare spre rezultate; 5.
Eficiență în gestionarea fondurilor.

Etică și integritate

Eficiență în
gestionarea
fondurilor

Profesionalism

Orientare spre
rezultate

35

Transparență

3. Analiza mediului intern și extern
A4.1 Analiza mediului intern
a. Structura organizatorică
Informaţii generale privind structura organizatorică şi de personal

Cadrul juridic incident modului de organizare și de funcționare a aparatului de specialitate al CJ
Giurgiu este asigurat de dispozițiile HCJ Giurgiu nr. 154/27.11.2019 și deopotrivă ale HCJ Giurgiu
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nr. 139/25.10.202064 după cum Regulamentul de ordine interioară al aceluiași aparat de
specialitate este constituit de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Giurgiu
nr. 33/10.03.201065.
În subordinea Consiliului Județean Giurgiu se regăsește un număr de 8 instituții/servicii 66,
după cum urmează:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Giurgiu;
2. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu;
3. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor;
4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu;
5. Muzeul Județean „Teohari Antonescu”;
6. Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu”;
7. Teatrul „Tudor Vianu”;
8. Școala Specială Giurgiu.
În administrarea Consiliului Județean Giurgiu se regăsesc și Spitalul Judeţean de Urgenţă
36

Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru și Spitalul de Boli Infecţioase Singureni,
managementul asistenței medicale al acestor unități spitalicești fiind transferat autorității județene
în contextul adoptării HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței
medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a
Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței
medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei
unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale
către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București.
Totodată, Consiliul Județean Giurgiu asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes județean privind educația, în temeiul art. 173 alin.(5), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor Legii
64

HCJ Giurgiu nr. 154/27.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Giurgiu și HCJ Giurgiu nr. 139/25.10.2020 privind aprobarea organigramei şi statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu.
65
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr. 33/10.03.2010 privind aprobarea Regulamentului de ordine
interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu.
66
Conform prevederilor Statutului Județului Giurgiu, Anexă la HCJ Giurgiu nr. 180/16.12.2019.
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educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru învăţământul
special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean,
respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor
sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei.
În baza HCJ Giurgiu nr. 154/27.11.2019, adoptată în temeiul Codului Administrativ, așa cum a
fost aprobat prin OUG nr. 55/2019, cu modificările și completările ulterioare, în structura actuală a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu se regăsesc 24 structuri funcționale,
conduse direct de către Președintele Consiliului, aflate în coordonarea după caz, fie a celor doi
vicepreședinți, fie a administratorului public al județului, respectiv a secretarului general al
județului, după cum urmează: 5 direcții; 3 servicii; 16 compartimente de lucru, ca structuri
funcționale ale direcțiilor și serviciilor Consiliului Județean Giurgiu.

b. Rezultatele analizei mediului intern
Elaborarea analizei mediului intern de la nivelul Consiliului Județean Giurgiu (CJ Giurgiu) a
37

presupus sesiuni de consultare a personalului aparatului de specialitate al autorității județene și
ulterior, aprobarea documentului final în ședința Grupului de lucru constituit în cadrul acestui
proiect la nivelul Consiliului Județean Giurgiu pentru realizarea Planului Strategic Instituțional
2021-2027. Informațiile primite au reprezentat baza întocmirii analizei mediului intern, care conține
atât mențiuni pozitive, cât și o serie de aspecte care necesită a fi îmbunătățite. Analiza mediului
intern a vizat 4 domenii: procesul de management, resurse umane, resurse financiare și
patrimoniu pentru care au fost menționate principalele puncte forte și puncte slabe.
Utilizând metode mixte (calitative și cantitative), într-o primă etapă metodologică, analiza sa fundamentat pe aplicarea unor chestionare adresate personalului aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Giurgiu și al instituțiilor subordonate acestuia ce au facilitat colectarea
datelor necesare identificării principalelor probleme de management și a elementelor care reflectă
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gradul de coerență funcțională și structurală la nivelul Consiliului Județean Giurgiu și relația cu
instituțiile sale subordonate (mediul intern și mediul extern)67.
Complementar consultării personalului prin aplicarea de chestionare angajaților beneficiarului
(CJ Giurgiu) și ai instituțiilor subordonate acestuia, în evaluarea mediului intern s-a avut în vedere
utilizarea metodei de analiză SWOT și raportarea la concluziile studiilor anterioare, ale operațiunilor
de audit, ale rapoartelor sau ale altor documente oficiale precedente.
PROCESUL DE MANAGEMENT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interes și implicare pentru cetățenii județului
Giurgiu (de exemplu, prin derularea unor cercetări
sociologice

cu

scopul

măsurării

nivelului

de

satisfacție al beneficiarilor serviciilor furnizate de
CJ Giurgiu68)

38

Interes în dezvoltarea serviciilor furnizate atât prin

Doar aproximativ 38% dintre respondenții din cadrul

aparatul propriu de specialitate, cât și cu ajutorul

instituțiilor subordonate au apreciat că există un

69

instituțiilor aflate în subordinea sa

nivel optim al resurselor financiare și materiale de
care dispun aceste instituții și un procent de 34% din
totalul acestor respondenți au susținut că nu există
în prezent un nivel optim al investițiilor (depășind
cu aproape 6 pp răspunsurile afirmative)

O foarte bună imagine instituțională la nivelul
angajaților din aparatul propriu de specialitate al CJ

67

Completarea chestionarelor s-a bucurat de o largă participare din partea personalului aparatului de specialitate al CJ
Giurgiu și al instituțiilor sale subordonate, fiind înregistrați un număr de 664 respondenți (chestionare valabile) cu statut
de funcționar publici și contractual, cu funcții de conducere și de execuție.
68
Chestionarul utilizat este disponibil online pe site-ul instituțional al CJ Giurgiu la adresa Consiliul Judetean Giurgiu >
Consiliul Judetean > Informatii Generale > SR EN ISO:9001 > Chestionar satisfactie clienti (cjgiurgiu.ro).
69
Din prelucrarea chestionarelor aplicate pentru realizarea analizei mediului intern și extern al CJ Giurgiu a rezultat un
procent ridicat de răspunsuri afirmative din partea personalului din cadrul instituțiilor subordonate care apreciază pozitiv
implicarea autorității județene în dezvoltarea acestor servicii publice, aproape 67% dintre respondenți răspunzând afirmativ
la întrebarea „CJ Giurgiu sprijină activitatea instituției din care faceți parte?” și totodată apreciază, din perspectiva
organizării și funcționării acestor instituții, că aceste entități sunt capabile să acționeze în mediul în care activează și au o
structură organizatorică adecvată.
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Giurgiu, precum și al celor din cadrul instituțiilor
subordonate autorității județene
Abilitatea managementului de vârf și de mijloc de a
conduce

organizația70,

bazată

pe

o

bună

și

consecventă planificare strategică, pe Plan anual al
achizițiilor publice și Plan anual de audit71, pe un
management al riscurilor adecvat, pe o analiză
periodică a nevoilor actuale și viitoare de resurse
umane
Exercitarea unui management participativ bazat pe
profesionalism, pe performanță și pe o cultură a
încrederii reciproce și a respectului72, bazat pe
transparență73 și dialog deschis cu părțile interesate
(ilustrate

de

exemplu,

prin

utilizarea

instrumentelor de e-Guvernare, numărul redus de

39

petiții ale cetățenilor, soluționate în termenul legal
și

în

conformitate

cu

prevederile

legii;

disponibilitatea ridicată a informațiilor printr-o
politică

pro

activă

de

informare;

existența

70

Din prelucrarea chestionarelor aplicate a rezultat un procent ridicat de răspunsuri afirmative din partea personalului
aparatului de specialitate al CJ Giurgiu pentru toate funcțiile procesului de management desfășurat de autoritatea
județeană: previziune (de exemplu, referitor la resursele financiare și materiale peste 64%, alinierea operațională cu
documentele strategice superioare sau alte acte normative peste 52%, revizuirea obiectivelor autorității aproape 65%),
organizare (de exemplu, referitor la structura organizatorică, documentele de formalizare și flexibilitatea acesteia, între
58% și 94% la itemii specifici), coordonare (de exemplu, în ceea ce privește comunicarea pe verticală și orizontală, peste
71%), antrenare (de exemplu, în ceea ce privește preocupările conducerii privind îmbunătățirea condițiilor de lucru aproape
70%, iar pentru sistemul de motivare a resursei umane peste 71%) și evaluare (de exemplu, referitor la monitorizarea
obiectivelor cu ajutorul indicatorilor de performanță, peste 71%).
71
A se vedea mai mult despre activitatea Compartimentului audit public intern din cadrul CJ Giurgiu în cadrul Rapoartelor
Președintelui CJ Giurgiu pentru anii 2016-2019 (au fost planificate: 2 misiuni de audit de sistem în anul 2019, 3 misiuni de
audit de sistem în anul 2018, 4 misiuni de audit de sistem în 2017 și audituri interne în toate serviciile/compartimentele
Consiliului Județean Giurgiu, pe baza planului anual de audit, în anul 2016), disponibile online la adresa Consiliul Judetean
Giurgiu > Consiliul Judetean > Rapoarte si studii > Rapoarte Anuale de Activitate (cjgiurgiu.ro). A se vedea în acest sens
Raportul Președintelui CJ Giurgiu pentru anul 2019, p.9, Raportul Președintelui CJ Giurgiu pentru anul 2018, p.16, Raportul
Președintelui CJ Giurgiu pentru anul 2017, p.13, Raportul Președintelui CJ Giurgiu pentru anul 2016, p.24).
72
Din prelucrarea chestionarelor aplicate a rezultat un procent ridicat de respondenți care au afirmat pozitiv: peste 40%
pentru cei angajați în cadrul instituțiilor subordonate și peste 62% pentru cei din aparatul de specialitate.
73
Afirmația este susținută de aproape 87% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu.
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multiplelor canale de informare: site-ul instituțional
al CJ Giurgiu, la sediul instituției, în presă74)
Interes și implicare pentru cetățenii județului
Giurgiu,

inclusiv

prin

creșterea

accesibilității

autorității județene prin simplificarea procedurilor
administrative și
cetăţeni

și

reducerea birocraţiei

mediul

de

implementării

proiectului

Responsabile,

Eficiență

afaceri

(în

„i.R.E.M

pentru

contextul
–

Managerială”

Instituții
-

Cod

SIPOCA/SMIS 2014+: 817/135244 finanțat în cadrul
POCA, între rezultatele avute în vedere fiind și
implementarea unei platforme informatice pentru
simplificarea procedurilor administrative vizând
competențele partajate în domeniul infrastructurii
de transport rutier județean, în cadrul Consiliului

40

Județean Giurgiu)
Capacitate de planificare strategică și de atragere a
fondurilor nerambursabile europene (de exemplu,
elaborarea

de

documente

strategice

precum

Strategie de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă
anilor 2021 - 2027 și Planul Strategic Instituțional,
corelate CFM75 2021-2027) în vederea eficientizării
serviciilor furnizate
Capacitate

de

inovare

(de

exemplu,

prin

digitalizarea proceselor de lucru)
Utilizarea metodelor și tehnicilor de management
performante precum managementul calității (ISO

74

A se vedea în acest sens Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public aferent anului 2020 de către CJ Giurgiu, online la adresa Microsoft Word - RAPORT 544 -2020.docx
(cjgiurgiu.ro).
75
Acronim Cadrul Financiar Multianual.
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9001, ISO 37001), managementul prin obiective76,
managementul prin proiecte, precum și alte metode
și

tehnici

aferente

stimulării

creativității

manageriale (de exemplu, brainstorming)
Accent sporit pe calitatea serviciilor furnizate (audit
intern funcțional, SCIM77 implementat)
Interes

în

promovarea

eticii

și

deontologiei

profesionale78
Normele

etice

sunt

cunoscute

la

nivelul

personalului, iar normele privind avertizorul de
integritate au fost aduse la cunoștința personalului 79
conform Codului de conduită etică și profesională a
funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu

41

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu sunt elaborate proceduri de lucru

76

A se vedea obiectivele referitoare la calitate ale CJ Giurgiu aferente Sistemului de Management al calității ISO 9001,
disponibile pe site-ul instituțional al autorității județene la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Consiliul Judetean >
Informatii Generale > SR EN ISO:9001 > Obiectivele generale ale Consiliului Judetean Giurgiu (cjgiurgiu.ro).
77
Acronim Sistemul Intern de Control Managerial. SCIM este un sistem de management reglementat în baza OSGG nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
78
Dintre activitățile desfășurate în aceste planuri la nivelul autorității județene se evidențiază colaborarea între Direcția
Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu ce reprezintă una dintre bunele
practici recunoscute la nivel național, din perspectiva prevenirii și combaterii corupției, bună practică inclusă în Harta
interactivă a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corupției, instrument dezvoltat de Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Totodată trebuie menționat și proiectul „Dezvoltarea sistemului
de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu SIsABC – cod SIPOCA 407” implementat de către CJ Giurgiu și care
a obținut locul V în competiția „Rețeaua campionilor integrității, concurs organizat de MDLPA și a fost recunoscut ca bună
practică în cadrul competiției de bune practici organizată de ANFP și inclusă în Ghidul de bune practici realizat cu ocazia
ediției 2019 (Mai mult, Raportul Președintelui CJ Giurgiu pe anul 2019, p.65).
79
Din prelucrarea chestionarelor aplicate a rezultat un procent ridicat de răspunsuri afirmative din partea personalului
aparatului de specialitate al CJ Giurgiu. De exemplu, aproape 87% dintre respondenți au afirmat că normele etice sunt
cunoscute la nivelul personalului și 75% dintre respondenți au afirmat că normele privind avertizorul de integritate au fost
aduse la cunoștința personalului. Totodată personalul aparatului de specialitate (atât funcționarii publici cât și personalul
contractual) beneficiază de un Cod de conduită etică și profesională adoptat prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Giurgiu nr. 133/28.07.2020, peste 63% dintre respondenți afirmând că acest cod este respectat.
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ce acoperă activitățile desfășurate de autoritatea
județeană, fiind cunoscute și aplicate de salariați80
Normele privind protecția datelor cu caracter
personal sunt cunoscute și respectate de către întreg
personalul de la nivelul aparatului de specialitate al
CJ Giurgiu, fiind implementat registrul datelor cu
caracter personal și adoptat un regulament intern
privind protecția datelor cu caracter personal81
Capacitate

organizatorică

sporită,

bazată

pe

documente organizatorice judicios elaborate și pe o
structură organizatorică flexibilă82
Capacitatea de antrenare a personalului pentru a-și

Doar

53%

dintre

respondenți

au

susținut

că

atinge obiectivele și soluționa sarcinile circumscrise

personalul este încurajat să își dezvolte abilitățile

postului (de exemplu, prin: promovarea muncii în

prin pregătire profesională adecvată

83

echipă ; stimularea angajaților pentru a-și dezvolta

42

propriile

competențe;

creșterea

gradului

de

satisfacție profesională și privind condițiile de
lucru84)
Capacitatea de dezvoltare a personalului prin

Doar 46% dintre respondenți au susținut că Planul de

programe anuale de pregătire profesională

formare și îmbunătățire a calității profesionale a
personalului de la nivelul autorității județene este
unul adecvat nevoilor personalului

80

Afirmația este susținută de aproape 71% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu.
Din prelucrarea chestionarelor aplicate a rezultat un procent ridicat de răspunsuri afirmative din partea personalului
aparatului de specialitate al CJ Giurgiu. De exemplu, aproape 90% dintre respondenți afirmă că măsurile privind asigurarea
protecției datelor cu caracter personal au fost implementate / respectate?
82
Aproape 68% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că ROF-ul entității a fost
actualizat în funcție de modificările în structura entității și a activităților, aproximativ 83% dintre respondenți afirmă că
posturile de lucru asigură flexibilitate în realizarea activităților alocate, aproximativ 71% dintre respondenți afirmă că
sarcinile, responsabilitățile și competențele sunt astfel definite încât să asigure o bună cooperare între posturile de același
nivel și aproximativ 78% dintre respondenți afirmă că este asigurată continuitatea activităților la nivelul structurilor
funcționale.
83
Afirmația este susținută de peste 53% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu.
84
Gradul de satisfacție privind condițiile de lucru este unul ridicat, aproape 62% dintre respondenții din cadrul aparatului
de specialitate al CJ Giurgiu apreciind ca fiind adecvate dotările tehnice și materiale.
81
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O bună activitate de monitorizare bazată pe
indicatori de performanță ce măsoară gradul de
realizare

a

întregului

sistem

categorial

de

obiective85
Comunicare internă (pe verticală și orizontală) și
externă adecvate, ceea ce permite armonizarea
deciziilor și acțiunilor CJ Giurgiu pentru atingerea
obiectivelor

sale,

susținută și

de

un

circuit

informațional ce permite urmărirea documentelor
pe fluxul realizării activităților86
Capacitate

de

dezvoltare

și

menținere

de

parteneriate și rețele cu părți interesate relevante
(cetățeni, organizații neguvernamentale, grupuri de
interese și asociații profesionale, mediul de afaceri,
alte autorități publice, organizații reprezentative și

43

grupuri de interese87)
RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
Personal

cu

(aproximativ

o
90%

bună

pregătire

din

personal

PUNCTE SLABE
profesională
are

studii

universitare) și experiență îndelungată, cu vocație a
funcției publice

85

De exemplu, aproape 73% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că realizarea
obiectivelor CJ Giurgiu este măsurată cu ajutorul indicatorilor de performanță, iar aproape 73% dintre respondenți afirmă
că aprecierea realizării obiectivelor individuale se efectuează în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de
performanță.
86
Aproape 74% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că la nivelul autorității județene
circuitul informațional permite urmărirea documentelor pe fluxul realizării.
87
De exemplu, în ceea ce privește relația instituțională dintre CJ Giurgiu și mediul extern, aproape 76% dintre respondenții
din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că la nivelul autorității județene este asigurat un sistem adecvat
de comunicare cu mediul extern. Alte exemple se referă la participarea județului Giurgiu ca membru în cadrul Euroregiunii
„Danubius” sau suportul acordat de CJ Giurgiu organizațiilor non profit în contextul implementării Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare.
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Sistem de recrutare și selecție a resursei umane
bazat pe politici care înlătură arbitrariul promovat
de Consiliul Județean Giurgiu88
Promovarea și remunerarea angajaților se realizează
pe

criterii

obiective

în

cadrul

evaluărilor

performanțelor profesionale ale angajaților în
raport cu cerințele posturilor89
Personal orientat spre performanță și excelență, ce
respectă cu strictețe comportamentul etic față de
beneficiar
Personalul posedă abilități de comunicare și de lucru
în echipă (de exemplu, în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri europene nerambursabile90)
Adaptabilitate, inovare, creativitate și atitudine
pro-activă a personalului, respectiv, interes pentru

44

dezvoltarea carierei personale
Rata mică de fluctuație a personalului
Capacitatea ridicată de adaptare a personalului la
evoluția cadrului normativ91 și la diversitatea
sarcinilor de serviciu (organigrama este adaptată

88

Aproximativ 58% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că la nivelul autorității
județene posturile sunt ocupate de persoane cu pregătire profesională corespunzătoare cerințelor posturilor pe care le
ocupă. Totodată, se asigură respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte angajarea, promovarea, salarizarea la
instituţiile din subordinea CJ Giurgiu prin verificările pe care salariaţii din cadrul compartimentului resurse umane le
efectuează asupra statelor de personal ale acestor instituţii (A se vedea Raportul Președintelui CJ Giurgiu pentru anul 2019,
p.8)
89
Aproximativ 2/3 dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că evaluarea personalului
este una obiectivă (67,61%), raportată la obiectivele individuale și fundamentată pe criterii de performanță (72,46%).
90
De exemplu, în anul 2019 activitatea de iniţiere, scriere şi implementare a proiectelor cu finanţare naţională şi europeană
de la nivelul CJ Giurgiu a implicat în principal colaborarea și conlucrarea a două compartimente din cadrul autorității
județene: Compartimentul Programe și Proiecte Europene și Compartimentul Dezvoltare Regională.
91
Aproximativ 67% dintre respondenții din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu afirmă că la nivelul autorității
județene cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea autorității este cunoscut de între personalul și
aproximativ 46% dintre respondenții din cadrul instituțiilor subordonate afirmă că actele administrative ale Președintelui
Consiliului Județean Giurgiu și Consiliului Județean Giurgiu sunt cunoscute și integrate.
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periodic

în

funcție

de

necesități

ce

sunt
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fundamentate pe bază de referat )
Asigurarea unor condiții bune de lucru în cadrul
instituției (resurse materiale necesare, inclusiv
cerințele de sănătate și siguranță a muncii) și mediu
de lucru proactiv, favorabil dialogului, creativității,
inovației

sugestiilor93

și

pentru

îmbunătățirea

performanței la nivelul CJ Giurgiu
RESURSE FINANCIARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Gestionare responsabilă a resurselor financiare în

Nivel insuficient al resurselor financiare la nivelul

vederea furnizării unor servicii îmbunătățite și

instituțiilor

necesare către beneficiar (ilustrată de excedentul

pentru realizarea unor obiective la nivel județean

subordonate

autorității

județene,

bugetar înregistrat anual în perioada 2018-2019, de
promovarea bugetelor echilibrate, de asigurarea

45

disponibilității

resurselor,

prin

alinierea

managementului financiar la obiectivele strategice
într-un mod eficient și eficace, implementarea
multianuale94,

bugetelor
transparenței
adoptarea

bugetare

unor

decizii

și

prin

asigurarea

financiare95,

privind

prin

investițiile

și

controlul financiar bazate pe analize cost /
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Spre exemplificare, în perioada 2019-2020 organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu au suportat în decursul anului 2019 nu mai puțin de 5 modificări prin HCJ nr. 35/04.04.2019, HCJ nr.
69/29.05.2019, HCJ nr. 96/30.07.2019, HCJ nr. 106/30.08.2019, HCJ nr. 139/25.10.2019, iar în anul 2020 au fost modificate
de două ori prin HCJ nr. 69/ 29.07.2020 și respectiv, HCJ nr. 103/ 22.09.2020.
93
Pe site-ul instituțional al CJ Giurgiu se regăsește postat Formularul de sugestii, propuneri formulate în baza Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. formular lg.52.doc (cjgiurgiu.ro)
94
Inclusiv în contextul adoptării și implementării Planului Strategic Instituțional al CJ Giurgiu.
95
Datele referitoare la Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT Giurgiu, la Bugetul de venituri și cheltuieli al
instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și Situațiile financiare sunt disponibile pe
site-ul autorității județene la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Consiliul Judetean > Financiar > Buget (cjgiurgiu.ro).
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beneficiu96, analiza riscurilor și oportunităților
deciziilor financiare etc.)
Resurse strategice atrase (de exemplu, fonduri
externe nerambursabile) în vederea îmbunătățirii
serviciilor furnizate către beneficiar și evaluări
pozitive a rezultatelor proiectelor finanțate din
aceste fonduri97
Proiecte de investiții cu nivel ridicat de eficiență
economică și socială98
RESURSE PATRIMONIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Asigurarea unei întrețineri eficiente, rentabile și
sustenabile a clădirilor, birourilor, echipamentelor
și materialelor utilizate
Asigurarea accesibilității fizice adecvate în clădiri
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(în conformitate cu nevoile și așteptările angajaților
și cetățenilor/clienților cum ar fi de exemplu,
accesul persoanelor cu dizabilități, parcare sau
transport public)
Accent pe promovarea inovațiilor tehnologice și
aplicarea

eficientă

la

tehnologiei

adecvate

cunoștințelor

din

nivelul
pentru

mediul

intern

autorității

a

gestionarea
și

exterior

organizației, pentru sprijinirea interacțiunii cu

96

A se vedea de exemplu, obiectivele de investiții planificate pentru anul 2019 și pentru care a fost utilizată metoda costbeneficiu raportate de Direcția Achiziții Publice și Investiții infrastructură locală în Raportul Președintelui CJ Giurgiu
pentru anul 2019, pp.15-33.
97
Informațiile despre programele și proiectele derulate de CJ Giurgiu (inclusiv despre stadiul implementării acestora) sunt
disponibile online la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Consiliul Judetean > Informatii Generale > Programe si Proiecte
(cjgiurgiu.ro).
98
Cu titlu de exemplu, menționăm Proiectul „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - Cod SIPOCA/SMIS
2014+: 817/135244” finanțat în cadrul POCA, perioadă de implementare 2020-2022 și Proiectul „Eficienţă Administrativă
prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU – Cod SMIS: 11212 derulat în parteneriat cu
Instituția Prefectului Județul Giurgiu cu scopul de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai
eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.
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părțile interesate și cu partenerii (de exemplu,
pagina de internet a autorității, intranet, eadministrație) cu asigurarea securității aplicațiilor
utilizate în cadrul entității99

Concluziile și recomandările desprinse în urma realizării analizei mediului intern la nivelul CJ
Giurgiu, pe cele 4 domenii de activitate, sunt următoarele:

PROCESUL DE MANAGEMENT

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit, trebuie avute în vedere managementul
participativ (în vederea creșterii gradului de participare a părților interesate în procesele decizionale
ale CJ Giurgiu și astfel, pentru eliminarea rezistenței la schimbare a personalului), capacitatea de
47

planificare strategică a organizației, instrumentarul metodologico-managerial (în vederea
dezvoltării unei analize a părților interesate), sistemul organizatoric și comunicarea intra și interorganizațională (inclusiv mecanismele de promovare a serviciilor furnizate de către CJ Giurgiu),
managementul resurselor umane, managementul riscurilor, parteneriatele cu părți interesate
(relevante în dezvoltarea sistemului de management al autorității).

99

Pentru exemplificare: 1) implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic
în contextul implementării proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1- RAGIS 1”, Cod SMIS 48358, finanțat prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Primăria Municipiului Giurgiu fiind partener
alături de CJ Giurgiu şi alte 14 unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Giurgiu. Obiectivul principal al proiectului
constă în reproiectarea în totalitate a proceselor şi procedurilor și atingerea unui grad înalt de sofisticare, cetăţenii şi
firmele beneficiind de rezultate vizibile în economia de timp şi în ceea ce privește eficiența. Totodată sistemul informatic
integrat facilitează „administrarea mai eficientă a resurselor agricole, prin consolidarea şi gestionarea agregată la nivel
judeţean și crearea unei punți informaţionale între instituţiile publice la nivel naţional” (A se vedea mai mult la Secțiunea
dedicată descrierii proiectului, la adresa Registrul agricol geospatial Giurgiu1 RAGIS 1.pdf (primariagiurgiu.ro)). 2)
fluidizarea comunicării electronice cu Consiliul Judeţean şi alte autorităţi administrative din judeţ şi reducerea
considerabilă a cheltuielilor de transmitere prin poştă a unor documente, în contextul implementării Proiectului „Eficienţă
Administrativă prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU, cod SMIS 11212, ce
reprezintă un prim pas în procesul de implementare a unui sistem de politici publice la nivel judeţean, prin introducerea
de noi instrumente suport pentru un management bazat pe performanţă (A se vedea mai mult la Secțiunea dedicată
descrierii proiectului, la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > Consiliul Judetean > Programe si strategii > M.E.S.A.J. Giurgiu
(cjgiurgiu.ro).
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Acțiunile de îmbunătățire trebuie să vizeze, cu precădere, respectarea în mod activ a noilor
valori asumate de personalul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor sale
subordonate, consolidarea sistemului metodologico-managerial (ședințe operative de lucru la
nivelul departamentelor) și a celui informațional, actualizarea permanentă a obiectivelor
organizaționale (cu accent pe cele strategice), consolidarea sistemului de management al
calității, promovarea unei culturi a învățării și stimularea angajaților pentru a-și dezvolta
competențele, creșterea gradului de implicare a factorilor interesați în dezvoltarea sistemului de
management al organizației, dezvoltarea performanței instituționale (stabilirea și definirea
indicatorilor de performanță și comunicarea către angajați, consolidarea performanțelor în domeniul
calității), actualizarea normelor interne în concordanță cu modificările legislative, promovarea
politicilor publice locale, creșterea gradului de promovare a rezultatelor Consiliului Județean
Giurgiu în rândul cetățenilor.
Totodată, din perspectiva capacității de planificare și management strategic, acțiunile de
îmbunătățire trebuie să urmărească cu precădere asigurarea disponibilității resurselor necesare
48

pentru dezvoltarea inițiativelor strategice ale CJ Giurgiu, măsurarea impactului obținut în
comunitate în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate și a calității planurilor strategice și
operaționale, dezvoltarea schimburilor de experiență și bune practici între CJ Giurgiu și organizații
similare, dezvoltarea procesului de monitorizare (dezvoltarea indicatorilor și a sistemelor de
monitorizare a rezultatelor), promovarea sectorului inovație în documentele strategice ale CJ
Giurgiu, revizuirea periodică a documentelor strategice în vigoare, promovarea instrumentelor de eguvernare pentru creșterea eficienței serviciilor furnizate, a transparenței și interacțiunii dintre
instituție și cetățeni / beneficiari.

RESURSE UMANE
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În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere managementul resursei
umane, cultura organizațională (noi valori), reproiectarea organizațională, modernizarea
logistică și mediul de lucru.
Acțiunile de îmbunătățire ce se impun a fi derulate sunt: elaborarea și implementarea unei
politici organizaționale care să conțină criterii obiective în ceea ce privește recrutarea,
promovarea, remunerarea personalului, analiza periodică a nevoilor actuale și de perspectivă de
resurse umane ale instituției, promovarea mobilității interne în scopul de a dezvolta competențele
personalului, repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu în raport cu cerințele postului,
asigurarea condițiilor de lucru care să contribuie la realizarea unui echilibru între viața profesională
și cea privată, măsurarea percepției personalului (de exemplu prin realizarea periodică a unor
analize de tip sondaje/chestionare aplicate personalului, oferirea de feedback cu privire la rezultate
/ rezumate / interpretări / acțiuni de îmbunătățire), dezvoltarea tehnicilor și metodelor de dialog
şi consultare (de exemplu, organizarea periodică de ședințe de dialog şi consultare, de
brainstorming), alinierea programelor de specializare la problemele actuale cu care se confruntă
49

administrația publică românească incidente domeniilor de competență ale Consiliului Județean
Giurgiu.

RESURSE FINANCIARE

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere: colaborarea
interinstituțională și comunicarea către cetățeni și alte părți interesate și veniturile bugetare
(creșterea eficacității, eficienței și economicității gestionării resurselor financiare de către CJ
Giurgiu prin controlul costurilor financiare și creșterea veniturilor bugetare).
Acțiunile de îmbunătățire propuse trebuie să vizeze cu precădere creșterea capacității CJ
Giurgiu de a susține relansarea economică la nivelul județului afectat asemenea altor unități
administrativ-teritoriale din țară de consecințele socio-economice generate de criza sanitară de
SARS-CoV-2, atragerea fondurilor nerambursabile din surse interne și externe, monitorizarea,

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

evaluarea periodică a obiectivelor, resurselor angajate și a rezultatelor atinse în cadrul
parteneriatele încheiate.

RESURSE PATRIMONIALE

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere în principal, dezvoltarea
unei politici integrate pentru gestionarea bunurilor fizice ale autorității județene, îmbunătățirea
parteneriatelor încheiate (cu furnizori de servicii și produse, în cadrul serviciilor externalizate sau
al parteneriatelor încheiate pentru obiective comune etc.), tehnologia (evaluarea rentabilității
tehnologiei utilizate).
Acțiunile de îmbunătățire propuse vizează cu precădere instituirea unui control anual al
rentabilității tehnologiei din cadrul organizației, achiziționarea de aparatură informatică nouă și
50

modernă, extinderea arhivării electronice a documentelor, promovarea serviciilor și produselor
inovatoare din domeniul e-administrație.
În contextul provocărilor de mai sus, factorii critici de succes pentru derularea în condiții optime
a activității Consiliului Județean Giurgiu țin în primul rând de asigurarea resursei umane
perfecționate, precum și de asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării
activității autorității județene.

A4.2 Analiza mediului extern
La realizarea acestei analize s-au avut în vedere influenţele externe generate de mediul politic,
economic, social, tehnologic, legislativ şi de mediu (analiza PESTLE), factorii care au stat la baza
Analizei mediului extern conform modelului PESTLE (implicaţiile politice, economice, sociale,
tehnologice, legislative şi de mediu (environment) asupra Consiliului Județean Giurgiu) fiind cuprinși
în Anexa nr. 1.
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INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor politici
Schimbările politice inerente ciclurilor electorale locale determină modificări la nivelul top
managementului care uneori are o viziune diferită față de conducerea anterioară, ceea ce poate
conduce la modificarea și uneori chiar abandonarea priorităților și politicilor autorității județene
ce sunt în vigoare la un anumit moment.
Întârzierile în avizarea/adoptarea/implementarea actelor normative şi a altor documente
strategice relevante, la nivel european, național și regional generate de lipsa unei viziuni unitare
și coerente la nivelul clasei politice conduc la deficiențe în procesul de avizarea/adoptare a actelor
normative şi a altor documente strategice relevante la nivelul autorităților locale ceea ce poate
bloca inițierea și/sau implementarea acţiunilor și proiectelor cu finanțare europeană, în curs de
elaborare sau aflate în derulare ale Consiliului Județean Giurgiu.
51

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor economici
Constrângerea macroeconomică puternică la nivel național în contextul pandemiei de SARS–CoV-2
la care se adaugă o activitate de comerț exterior scăzută la nivelul județului Giurgiu, antrenează
riscuri majore în ceea ce privește veniturilor bugetului local, generate de o creștere economică
lentă pe fondul diminuării numărului de întreprinderi active în județ, a creșterii șomajului și
scăderii puterii de cumpărare a populaţiei, a creșterii nivelului economiei ascunse, a diminuării
fluxurilor comerciale. Totodată, Consiliul Județean Giurgiu trebuie să acorde o atenție specială
sprijinirii autorităților locale ale UAT-urilor din județul Giurgiu afectate de consecințele
socioeconomice ale crizei sanitare, potrivit misiunii sale constituționale.
Constrângerile bugetare existente la nivelul bugetului de stat pentru scăderea deficitului și
redresarea economică a României generează implicit constrângeri bugetare la nivelul bugetelor
locale, putând antrena un nivel insuficient de resurse (umane, financiare şi materiale) necesare
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finalizării obiectivelor de investiții aflate în derulare (inclusiv cu posibilitatea sistării unor
investiții), precum şi demararea unora noi și totodată, face dificilă promovarea unui sistem de
motivare adecvată a personalului.
Necesitatea susținerii dezvoltării serviciilor aflate în competența CJ Giurgiu și adaptării lor la
nevoile beneficiarilor crează o presiune crescută asupra autorității județene pentru asigurarea
resursei financiare necesare investițiilor în domeniu.
Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile în următoarea perioadă de
programare 2021-2027 facilitează creșterea capacității CJ Giurgiu pentru a-și atinge obiectivele
instituționale și de a susține relansarea economică la nivelul județului Giurgiu, prin derularea de
investiții cu impact major asupra creșterii coeziunii socioeconomice și teritoriale în județ.
Interesul crescut pentru mediul investițional favorabil parteneriatelor și valorificării resurselor
existente în județul Giurgiu, generat cu precădere de avantajul comparativ conferit de situarea
județului în arealul de influență al Municipiului București, de amplasarea sa pe malul Dunării și de
52

statutul de județ limitrof antrenează pe de o parte, consolidarea poziției Consiliului Județean
Giurgiu de promotor al dezvoltării economice la nivel județean cu impact pozitiv asupra veniturilor
la bugetul județean/local, iar pe de altă parte, conferă autorității județene posibilitatea
valorificării cadrului legal existent în domeniul cooperării transnaționale și transfrontaliere, dar și
a surselor de finanțare în domeniu pentru a dezvolta strategii și proiecte de interes comun cu UATurile din județ.
Existența a două mari structuri de sprijin a afacerilor (parcuri industriale) în județul Giurgiu
creează o presiune crescută asupra Consiliului Județean Giurgiu pentru îmbunătățirea
infrastructurii și a vizibilității acestora în rândul companiilor din mediul privat.
INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor sociali
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Scăderea populației și tendințele migraționiste determină CJ Giurgiu să modifice și să adapteze în
timp util strategiile și programele în funcție de structura socială și de dinamica demografic
Gradul ridicat de analfabetism înregistrat în statisticile naționale pentru județul Giurgiu reclamă
din partea autorității județene implementarea de proiecte ce vizează în special domeniul
educațional și creșterea inserției pe piața muncii și cu respectarea principiilor orizontale ale
Uniunii Europene, precum nediscriminarea, egalitatea de gen și de șanse.
Creşterea şomajului şi sărăciei, precum și securitatea socială scăzută în România (implicit în
județul Giurgiu) în actualul context generat de pandemia de SARS-CoV-2 reclamă din partea
autorității județene identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de locuri de muncă,
investiții, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale etc.), acțiune îngreunată de
constrângerile bugetare ce afectează bugetul local.
Creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației asupra problemelor de sănătate în
contextul crizei sanitare determinată de pandemia de SARS-CoV-2 impun susținerea de către CJ
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Giurgiu a investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii sanitare și de asistență socială, cu accent
pe componenta de prevenție.
Modificările în modul de comunicare și inter-relaționare în contextul pandemiei de SARS–CoV-2
reclamă adaptarea de către CJ Giurgiu a serviciilor și bunurilor furnizate la regulile de distanțare
socială, inclusiv cu identificarea de soluții inovatoare de tip e-administrație.
Existența la nivelul județului Giurgiu a unei aglomerări teritoriale cu valori peste media națională
în domeniul cultivării cerealelor solicită susținerea de către CJ Giurgiu a organizării de clustere
sau de poli de competitivitate eficienți, ca motor în dezvoltarea acestei aglomerări teritoriale.
Existenţa unui mediu social și divers implică susținerea de către CJ Giurgiu a investițiilor necesare
dezvoltării infrastructurii culturale, pentru satisfacerea cererii locale.
INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor tehnologici
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Trecerea accelerată spre societatea informațională conduce la necesitatea adaptării de către CJ
Giurgiu a strategiilor/programelor în funcţie de potenţialul noilor tehnologii IT, precum și a
instrurii personalului său cu aceste tehnologii. Totodată, implementarea noilor soluții TIC necesită
reproiectarea structurală și procesuală a serviciilor pe care le furnizează și conduce la simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, precum și la îmbunătățirea
comunicării și apropierii autorității județene de cetățeni.
Existența finanțării europene în perioada 2021-2027 pentru încurajarea CDI generează posibilitatea
atragerii de către CJ Giurgiu a fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea activității și
infrastructurii CDI.
Perspectivele pozitive actuale pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic
antrenează posibilitatea implementării de către CJ Giurgiu a proiectelor de modernizare a unor
infrastructuri sau de dezvoltare a unora noi în baza următoarelor oportunități de finanțare care
vor fi disponibile din POR 2021-2027.
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Potenţialul de dezvoltare al activităţilor de cercetare-dezvoltare de la nivelul județului Giurgiu
permite autorității județene să dezvolte numărul de structuri de dezvoltare locală, cu participare
directă a Consiliului Județean Giurgiu.
Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi la nivelul Uniunii Europene și la nivel național
generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile și implicit creșterea capacității
instituționale de derulare de investiții de eficientizare energetică și de reducere a emisiilor de
CO2.
Costurile ridicate pentru tehnologie modernă și serviciile de specialitate aferente ridică dificultăți
pentru susținerea din bugetul local a costurilor pentru implementarea de noi tehnologii,
echipamente și aplicații IT.
INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor legislativi
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Instabilitatea legislativă afectează procesul de planificare strategică și managementul operațional,
precum și implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de autoritate.
Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice generează dificultăți în derularea
proceselor de achiziții publice.
Legislația UE incidentă Obiectivelor de politică (OP) UE și descentralizarea procesului decizional
al fondurilor structurale la nivel național pentru exercițiul financiar 2021-2027 facilitează
atragerea de fonduri europene necesare implementării politicilor de transport, mediu, sănătate,
energetică, educație ș.a ale CJ Giurgiu.
INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GIURGIU
Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor de mediu
Riscul producerii unor fenomene natural imprevizibile/dezastre naturale parte dintre ele cauzate
de fenomenul schimbărilor climatice conduce la o presiune crescută asupra Consiliului Județean
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Giurgiu pentru asigurarea investițiilor în domeniile afectate.
Necesitatea respectării normelor UE şi a obligaţiilor asumate la nivel internaţional de România în
domeniul mediului impune actualizarea permanentă a documentelor programatice promovate de
CJ Giurgiu pentru respectarea prevederilor și obligațiilor existente la nivel internaţional în
domeniu.
Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi faunei în zonele
protejate, manifestate la nivel local, reclamă intensificarea monitorizării evoluției ecosistemelor,
extinderea parteneriatelor cu părțile interesate din domeniul mediu, precum și intensificarea
numărului de acțiuni de protecție a populaţiei împotriva efectelor schimbărilor climatice.
Existența unor oportunități de finanțare din fonduri nerambursabile disponibile pentru investițiile
de mediu crește posibilitatea derulării unor programe de susținere a investițiilor în domeniul
protecției mediului.
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Interesul crescut pentru valorificarea turismului eco-sustenabil în județul Giurgiu reclamă din
partea autorității județene noi documente programatice sectoriale în domeniul turismului și în
domenii conexe.
Interesul crescut la nivel internaţional pentru conservarea biodiversităţii generează posibilitatea
atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de protejare a ecosistemelor din
sfera de competență a CJ Giurgiu.
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4. Obiective strategice
Planificarea strategică aferentă dezvoltării UAT Județul Giurgiu, precum și a autorităților sale
(implicit a Consiliului Județean Giurgiu), se circumscrie obiectivelor și direcțiilor de acțiune cuprinse
în documentele programatice ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, din care face parte unitatea
administrativ-teritorială.
Potrivit documentelor programatice și circumscris viziunii Consiliului Județean Giurgiu ce
urmărește să își dezvolte capacitatea de optimizare a valorificării resurselor, de eficientizare a
serviciilor furnizate și investițiilor realizate, pentru a contribui la atingerea obiectivelor strategice
ale instituției și dezvoltarea comunității locale pe care o reprezintă, Obiectivul strategic general
asumat de Consiliul Județean Giurgiu în activitatea desfășurată, îl constituie dezvoltarea socioeconomică prin inovare, specializare inteligentă și durabilă a județului Giurgiu.
Planul strategic instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu este organizat în jurul
a 6 șase obiective strategice care susțin sinergic viziunea Consiliului Județean Giurgiu și care sunt
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în concordanță cu planurile și strategiile UE și naționale și care asigură corespondența cu programele
și strategiile regionale, județene și locale (proprii), după cum urmează:
1. Creșterea competitivității economice a judeţului Giurgiu, prin inovare și digitalizare;
2. Creșterea capacității administrative;
3. Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului;
4. Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la cerințele
pieței și ale beneficiarilor direcți;
5. Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială;
6. Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit.
În corpul Planului Strategic Instituțional este cuprinsă descrierea obiectivelor strategice și a
efectelor estimate, a programelor și rezultatelor așteptate și a măsurilor planificate, având la bază
o planificare bugetară multianuală, pe termen mediu (având la bază regula 1 + 3 ani).
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Totodată, Planul Strategic Instituțional va fi actualizat și/sau revizuit în acord cu prevederile
Strategiei de dezvoltare a judeţului Giurgiu aferentă perioadei 2021-2027 aflată în curs de elaborare
în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Giurgiu „i.R.E.M - Instituții Responsabile,
Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244/Cod SIPOCA 817, finanțat în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă.
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B: COMPONENTA DE BUGET (CB)/ PROGRAMARE BUGETARĂ (CPB)

- Obiective Strategice, Programe bugetare, Măsuri și Indicatori, Bugete Multianuale -

1) Programe bugetare

Obiectivul Strategic 1: Creșterea competitivității economice a județului
59

Giurgiu, prin inovare și digitalizare

Contextul macroeconomic actual de la nivelul județului Giurgiu reflectă un potențial de creștere
generat de un nivel ridicat al productivității muncii la nivelul județului, precum și de cuantumul
investițiilor străine directe. Ierarhia națională a valorilor Indicelui de Potențial Competitiv (IPC)
plasează județul Giurgiu pe locul patru în clasamentul regional al performanței economice.
Se manifestă însă o serie de tendințe negative generate de reducerea forței de muncă industrială,
restructurarea industriei, existența unui număr scăzut de întreprinderi active, grad scăzut de
diversificare economică, precum și o intensitate scăzută a activității de comerț exterior. La acestea
se adaugă faptul că potențialul local nu este pe deplin valorificat în pofida avantajelor conferite de
cadrul natural și bogăția resurselor naturale de care dispune județul Giurgiu, precum și de accesul
său direct la importante căi de comunicație și legături transfrontaliere și internaționale (rutiere,
feroviare și navale). Vulnerabilitățile sunt intensificate pe fondul șocului major în plan social și
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economic generat la nivelul județului de criza medicală provocată de coronavirus în anul 2020 cu
multiple implicații socio-economice (șomaj, scăderea consumului domestic, dificultăți în
asigurarea resurselor pentru sectoarele de interes major - sănătate, educație, investiții etc.).
Unul dintre obiectivele strategice stabilite de Programul Operațional Regional Sud Muntenia
pentru perioada programatică 2021-2027 are în vedere „Stimularea dezvoltării inteligente și durabile
a regiunii, bazată pe inovație, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial”.
Având în vedere aceste premise, Obiectivul Strategic 1 vizează transpunerea Programului
Operațional Regional Sud Muntenia, prin identificarea și consolidarea potențialului competitiv la
nivelul județului Giurgiu bazate pe o mai bună planificare strategică pentru asigurarea cadrului
adecvat de politici publice locale.
Obiectivul acoperă două dintre domeniile majore de competență și activitate ale Consiliului
Județean

Giurgiu,

dezvoltarea

economico-socială

a

județului,

respectiv,

cooperarea

interinstituțională pe plan intern și extern, în conformitate cu prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) și
e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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Consiliul Județean Giurgiu va avea un rol activ în crearea condițiilor și identificarea soluțiilor
rapide pe termen scurt și lung apte pentru o relansare a economiei locale, cu o utilizare inteligentă
a resurselor publice, prin promovarea unui model adecvat de dezvoltare economică, unul bazat pe
valorificarea potențialului de producție și de spirit antreprenorial, creșterea locurilor de muncă,
precum și promovarea unei transformări economice incluzive, inovatoare și inteligente.
Obiectivul este susținut de 2 programe bugetare „Economie locală bazată pe cunoaștere”,
respectiv, „Program județean de cooperare teritorială cu administrațiile locale” și un total de 7
măsuri ce corespund celor 4 rezultate așteptate. Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv,
măsuri și proiecte posibile.
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Figura 6. Obiectivul Strategic 1: Structura
Obiectivul Strategic 1. Creșterea competitivității economice a județului Giurgiu, prin inovare
și digitalizare
Programul 1.1. Economie locală bazată pe
cunoaștere

Programul 1.2. Program județean de cooperare
teritorială cu administrațiile locale

Măsuri Programul 1.1.
Măsura 1.1.1 Măsuri de management pentru
asigurarea dezvoltării integrate a județului Giurgiu
Măsura 1.1.2 Consolidarea participării sociale și
economice a grupurilor vulnerabile
Măsura 1.1.3 Dezvoltarea relaţiilor interne şi
internaţionale
Măsura 1.1.4 Sprijinirea infrastructurii și a
activităților CDI
Măsura 1.1.5 Creșterea competitivității agenților
economici și sociali
Măsura 1.1.6 Suport pentru dezvoltarea
infrastructurii de afaceri

Măsuri Programul 1.2.
Măsura 1.2.1 Investiții în obiective de interes public
sau social
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Figura 7. Obiectivul Strategic 1: Impact și Rezultate
Impact

Rezultate

Impact 1.: Creșterea performanței economice a județului Giurgiu
Indicator de impact 1.: Indicele de Potențial competitiv (IPC) la nivel teritorial NUTS 3
Țintă (2027) ≥ CVR (2020)
(1.1.1) Obiective atinse ale acțiunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor încheiate
(1.1.2) Agenți economici și sociali susținuți
(1.1.3) Infrastructură de afaceri dezvoltată
(1.2.1) Investiții realizate

Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru perioada
2021-2027 implică finanțare din FEN-uri și parțial resurse bugetare din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al UAT județul Giurgiu.
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Programul 1.1: Economie locală bazată pe cunoaștere
1.

Descrierea programului:

Programul vizează intervenții menite să asigure premisele esențiale pentru funcționarea adecvată
a unei societăți durabile în județul Giurgiu, bazată pe cunoaștere și inovare și favorabilă incluziunii
sociale, în acord cu viziunea UE tradusă prin Obiectivele sale de Politică (OP) pentru perioada 20212027, Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Planul de Dezvoltare al
Regiunii Sud-Muntenia 2021-2027, dar și cu alte documentele programatice naționale și regionale.
Astfel, măsurile cuprinse în Program și cu o finanțare adecvată a domeniului, urmăresc între
altele, valorificarea oportunităților de investiții și dezvoltare, creșterea competitivității agenților
economici și sociali (inclusiv prin sprijinirea acestora în vederea depășirii crizei economice generate
de pandemia COVID–19), dezvoltarea și inițierea de noi parteneriate în plan intern și internațional,
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dezvoltarea specializării inteligente și promovarea soluțiilor CDI pentru creșterea nivelului de
maturitate „smart city” și „smart village”, asigurarea echilibrului optim între factorii sociali și
condițiile de trai socio-economice şi de mediu. De asemenea, Programul urmărește creșterea
capacității CJ Giurgiu de a derula proiecte în comun cu organizațiile non-guvernamentale în contextul
implementării Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,
prin dezvoltarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general ce este elaborat și implementat anual de autoritatea județeană în
temeiul Legii nr. 350/2005.
Programul susține deopotrivă elaborarea unor documente strategice de importanță majoră și
între care se distinge ca liant și factor coagulator pentru dezvoltarea integrată a județului, Strategia
de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă perioadei 2021-2027, un document programatic pe
termen lung ce va reprezenta fundamentul strategiilor, programelor și inițiativelor sectoriale locale
și care va sprijini atragerea finanțării din fondurile europene aferente perioadei de programare 20212027, pentru acele măsuri și proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaționale ale
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României pentru perioada 2021-2027, precum și din Planul Național pentru Redresare și
Reziliență.
2.

Domeniul de politici publice:

Programul 1.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;
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-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia de dezvoltare teritorială a României „România policentrică 2035 - Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”;

-

Cartea Verde a Strategiei comune de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria;

-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020100;

-

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;

-

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-2025;
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Strategia a fost aprobată prin HG nr. 929/2014. Implementarea strategiei a fost prelungită până la 31.12.2021 prin HG
nr.1032/2020 privind modificarea HG nr.583/2015 privind aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare
2015-2020.
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-

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Giurgiu (2020-2025).
3.

Obiectivele programului:

Programul 1.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarele rezultate:
-

Obiective atinse ale acțiunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor încheiate;

-

Agenți economici și sociali susținuți;

-

Infrastructură de afaceri dezvoltată.

4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 4. Obiectivul Strategic 1: Indicatori de rezultat ai Programului 1.1
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5.

Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoare de
referință (an)

Țintă 2027

Observaţii

Gradul de realizare a obiectivelor
acțiunilor comune statuate în cadrul
parteneriatelor încheiate, programate
în timpul implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Gradul de realizare a activităților de
susținere a agenților economici și
sociali,
programate
în
timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Gradul de realizare a acțiunilor suport
pentru dezvoltarea infrastructurii de
afaceri,
programate
în
timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor
programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia
dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
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Tabelul 5. Obiectivul Strategic 1: Măsurile Programului 1.1
Măsura 1.1.1 Măsuri de management pentru asigurarea dezvoltării integrate a județului
Giurgiu
Adoptarea Strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă perioadei 2021-2027
Revizuirea anuală a Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ)
Elaborarea programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de
marginalizare și excluziune socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu (prevăzut
de art. 35 alin. 2, Legea nr. 292/2011), prin participarea tuturor serviciilor publice de interes
local și prin consultarea operatorilor economici din comunitate, furnizorilor de servicii sociale
etc. 101
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Includerea în planul județean de incluziune socială aprobat de Comisia județeană de incluziune
socială Giurgiu, a acelor măsuri intercomunitare de eliminare a barierelor identificate în
combaterea sărăciei și excluziunii sociale și a indicatorilor de măsurare; indicatorii sunt formulați
astfel încât să fie asigurată corespondența cu indicatorii naționali de incluziune socială 102
Sprijinirea campaniilor de promovare a unui stil de viață sănătos103
Înființarea unui Centru pentru adăpostirea și tratarea animalelor maltratate
Măsura 1.1.2 Suport pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Sprijinirea și susținerea înființării de parcuri industriale în județul Giurgiu
Măsura 1.1.3 Consolidarea participării sociale și economice a grupurilor vulnerabile
Implementarea de programe culturale, sportive, de voluntariat, de
antreprenorialului și economiei sociale dedicate/inclusiv grupurilor vulnerabile

101

promovare

a

În acord cu Planul de Acțiune aferent proiectului Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
pentru perioada 2021-2027.
102
Ibidem.
103
Stilul de viaţă reprezintă în opinia Organizației Mondiale a Sănătații „un mod de viaţă care se bazează pe modele de
comportament şi care se reflectă prin interacţiunea dintre particularităţile fiecăruia, factorii sociali şi condiţiile de trai
socio-economice şi de mediu”. A se vedea în acest sens, World Health Organization, Health Promotion Glossary, Geneva,
1998, p.16, disponibil online la adresa https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf.
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Măsura 1.1.4 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale
Promovarea parteneriatelor public - public
Promovarea parteneriatelor public-privat (Grupuri de Inițiativă, Grupuri de Acțiune Locală)
Crearea unui pachet de măsuri și facilități acordate tinerilor pentru înființare IMM-uri în județul
Giurgiu
Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Republica Moldova și Bulgaria
Măsura 1.1.5 Creșterea competitivității agenților economici și sociali
Activități de sprijin pentru investiții și pentru reconversia economică a agenților economici și
sociali în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 și susținerii
potențialului lor de creștere
Sprijinirea inițiativelor de facilitare a accesului la finanțare a IMM-urilor
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Dezvoltarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general, prin extinderea domeniilor finanțate de Consiliul Județean Giurgiu
Înființare/ modernizare târg săptămânal
Măsura 1.1.6 Sprijinirea infrastructurii și a activităților CDI
Sprijinirea intervențiilor de tip „smart city” și „smart village”
Sprijinirea și susținerea înființării de clustere în județul Giurgiu
Sprijinirea și susținerea înființării unui parc tehnologic în județul Giurgiu
6.

Finanţarea programului:

Programul 1.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
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-

Transparență sporită;

-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activităților;

-

Finanțare publică sporită pentru CDI, în conformitate cu obiectivele stabilite;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, parteneri sociali, mediu de
afaceri, în domeniile de responsabilitate ale CJ Giurgiu.

Programul 1.2: Program județean de cooperare teritorială cu administrațiile locale
1. Descrierea programului:
Având ca reper obiectivul strategic general urmărit de Consiliul Județean Giurgiu în activitatea
desfășurată, respectiv, dezvoltarea socio-economică prin inovare, specializare inteligentă și
durabilă a județului Giurgiu, Programul urmărește prin acțiunile subsumate, consolidarea misiunii
și rolului Consiliului Județean Giurgiu de coordonare a activității consiliilor comunale, orășenești și
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, în conformitate cu
prevederile art. 107 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
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completările ulterioare.
Astfel, Programul asigură finanțarea unor obiective investiții de interes public sau social
derulate de UAT județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în parteneriat cu diferite unități
administrativ-teritoriale din județ.
2.

Domeniul de politici publice:

Programul 1.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;
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-

Strategia de dezvoltare teritorială a României „România policentrică 2035 - Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;
3.

Obiectivele programului:

Programul 1.2. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarele rezultate:
4.

Investiții realizate.
Indicatori de rezultat:
Tabelul 6. Obiectivul Strategic 1: Indicatori de rezultat ai Programului 1.2
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5.

Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoare de
referință (an)

Țintă 2027

Observaţii

Gradul de realizare a investițiilor,
programate în timpul implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor
programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia
dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 7. Obiectivul Strategic 1: Măsurile Programului 1.2
Măsura 1.2.1 Investiții în obiective de interes public sau social
Modernizare trotuare şi căi de acces proprietăţi DJ 507 (UAT județul Giurgiu în parteneriat cu
comuna Gostinu, judeţul Giurgiu)
Amenajare căi de acces proprietăți DJ 507 (UAT județul Giurgiu în parteneriat cu comuna Oinacu,
judeţul Giurgiu)
Amenajare trotuare în Budeni (UAT județul Giurgiu în parteneriat cu comuna Oinacu, judeţul
Giurgiu)
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Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ
412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781 (UAT județul Giurgiu în parteneriat cu oraș
Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu)
Înființarea unui Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu
6.

Finanţarea programului:

Programul 1.2. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
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-

Transparență sporită;

-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activităților;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, parteneri sociali, mediu de
afaceri, în domeniile de responsabilitate ale CJ Giurgiu.
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Obiectivul Strategic 2: Creșterea capacității administrative

Organizarea și funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale sunt reglementate de
Constituţia României şi Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Giurgiu este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes la nivelul judeţului Giurgiu. Consiliul judeţean se completează cu Preşedintele Consiliului
judeţean Giurgiu, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale.
Administraţia publică locală din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Giurgiu este organizată
şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice (legalităţii, egalităţii,
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transparenţei, proporţionalităţii, satisfacerii interesului public, imparţialităţii, continuităţii,
adaptabilităţii), precum şi a următoarelor principii specifice: al autonomiei locale, descentralizării
serviciilor publice, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit,
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al
constrângerii bugetare.
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului Giurgiu (Președintele
Consiliului Județean Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu) și autorităţile administraţiei publice locale
din unitățile administrativ-teritoriale ce formează județul Giurgiu se bazează pe principiile
autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.
Obiectivul conferă un cadru-suport coerent și integrat ce asigură creșterea capacității
administrative a Consiliului Județean Giurgiu prin consolidarea a trei piloni fundamentali:
1) dezvoltarea resursei umane de înaltă calitate;
2) implementarea unui management performant bazat pe inovare și digitalizare;
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3) îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică județeană și beneficiari prin creșterea
transparenței și accesului liber la informații de interes public și îmbunătățirea comunicării cu părțile
interesate, în special prin promovarea guvernanței electronice.
Obiectivul este susținut de un singur program, „Management (de suport) organizațional”, care
reunește 1 rezultat și 4 măsuri ce corespund rezultatului așteptat. Figura de mai jos surprinde relația
dintre obiectiv, program și măsuri.
Figura 8. Obiectivul Strategic 2: Structura
Obiectivul Strategic 2. Creșterea capacității administrative
Programul 2.1.
Management (de suport) organizațional
Măsuri Programul 2.1.
Măsura 2.1.1 Sprijin pentru formare profesională adaptată la nevoile resursei umane
Măsura 2.1.2 Abordare integrată a performanței instituționale
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Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice inclusiv prin implicarea comunității în procesele de
dezvoltare locală
Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces liber la informații de interes public și
comunicare cu părțile interesate

Figura 9. Obiectivul Strategic 2: Impact și Rezultate
Impact 2.1.: Încredere ridicată a cetățenilor din județul Giurgiu în autoritățile administrației
publice județene
Impact

Indicator de impact 2.1.: Nivelul încrederii cetățenilor în activitatea Consiliului Județean
Giurgiu și a instituțiilor sale subordonate
Țintă 2027: ≥ 80%

Rezultate

(2.1.1) Satisfacție crescută a personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al
instituțiilor sale subordonate
(2.1.2) Satisfacție crescută a utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor furnizate de către
Consiliul Județean Giurgiu și instituțiile sale subordonate
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Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru perioada
2021-2027 implică finanțare din FEN-uri și parțial resurse bugetare din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al UAT județul Giurgiu.

Programul 2.1: Management (de suport) organizațional
1.

Descrierea programului:
Programul este specific cadrului instituțional al Consiliului Județean Giurgiu și are în vedere

funcțiile de suport instituțional. Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice propuse în cadrul Planului
Strategic Instituțional, precum și pentru susținerea și îndeplinirea cu succes a misiunii și viziunii
Consiliului Județean Giurgiu pe termen lung (2021-2027) prin programe și proiecte de dezvoltare a
județului, finanțate sau co-finanțate din surse interne sau externe este necesară consolidarea
capacității administrative a autorității județene.
Demersul, susținut printr-o finanțare adecvată a domeniului, cuprinde o serie de acțiuni care
includ îmbunătățirea managementului resurselor umane și consolidarea comportamentului etic, o
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structură organizatorică optimizată în acord cu noile obiective instituționale, îmbunătățirea
procesului de planificare strategică, bugetarea, monitorizarea și evaluarea, precum și eficientizarea
serviciilor furnizate prin valorificarea avantajelor revoluției digitale. Deopotrivă, Programul are în
vedere creșterea capacității de atragere de fonduri nerambursabile a autorității județene,
activitatea reprezentând o prioritate pentru Consiliul Județean Giurgiu. În acest sens sunt alocate
permanent resurse materiale și umane pentru desfășurarea acestei activități cu atingerea
obiectivelor stabilite, conform procedurii operaționale „Inițiere, elaborare, implementare proiecte"
implementată la nivelul autorității județene.
2.

Domeniul de politici publice:

P 2.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;
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-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia naţională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;

-

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

-

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-2025;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.

3.
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Obiectivele programului:

Programul 2.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarele rezultate:
-

Satisfacție crescută a personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor sale
subordonate;

-

Satisfacție crescută a utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor furnizate de către CJ Giurgiu și
instituțiile sale subordonate.

4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 8. Obiectivul Strategic 2: Indicatori de rezultat ai Programului 2.1
Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoarea de
referință (an)

Ținta
2027

Observaţii

Nivelul de satisfacție a personalului aparatului
de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor
subordonate

CVR (2021)

≥ 80%

Sursa: CJ Giurgiu;
Instituții
subordonate

Nivelul
de
satisfacție
a
utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor furnizate

CVR (2021)

≥ 80%

Sursa: CJ Giurgiu
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Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)
de către CJ
subordonate

5.

Giurgiu

și

instituțiile

Valoarea de
referință (an)

Ținta
2027

Observaţii

sale

Măsuri:

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor
programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia
dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 9. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 2.1
Măsura 2.1.1 Sprijin pentru formare profesională adaptată la nevoile resursei umane
Cursuri de perfecționare pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Giurgiu și din instituțiile subordonate
Măsura 2.1.2 Abordare integrată a performanței instituționale
74
Asigurarea unui cadru organizatoric al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
adecvat noilor obiective strategice instituționale și cu respectarea egalității de șanse și de
tratament
Implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor
administrației publice (CAF) la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
Actualizarea și îmbunătățirea sistemului anti-mită/de prevenire a corupției al Consiliului
Județean Giurgiu în acord cu Strategia Națională Anticorupție post 2020
Dezvoltarea sistemului de eficientizare a proceselor de muncă în cadrul aparatului propriu al
Consiliului Județean Giurgiu (achiziție tocătoare hârtie, sistem de colectare selectivă a deșeurilor
rezultate din activitatea specifică, inclusiv deșeuri - materiale protecție COVID-19) cu scopul
dezvoltării standardului EMAS
Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice inclusiv prin implicarea comunității în
procesele de dezvoltare locală
Promovarea învățării, inovării și transferului de cunoștințe în procesul elaborării documentelor
de planificare strategică de către Consiliul Județean Giurgiu: implementarea unei proceduri de

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

consultare a grupurilor vulnerabile în dezvoltarea unor programe care îi privesc (modelul
facilitării comunitare, FRDS104); crearea și implementarea de structuri județene pentru copii și
tineri pentru participarea la toate deciziile care îi privesc.
Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare externă sau națională
(elaborare documentație pentru obținerea finanțării/dosar de finanțare).
Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces liber la informații de interes
public și comunicare cu părțile interesate
Crearea și implementarea unei soluții informatice (Platforme digitale, softuri) pentru
simplificarea procedurilor administrative cu scopul optimizării serviciilor Consiliului Județean
Giurgiu
Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii/beneficiarii serviciilor furnizate de către
Consiliul Județean Giurgiu, pentru a ghida eforturile pentru satisfacerea nevoilor lor
Achiziționarea unui sistem informatic pentru urbanism
Digitalizare la nivelul activității Consiliului Județean Giurgiu
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Digitalizarea serviciilor de evidența populației furnizate de Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Giurgiu
Digitalizarea serviciilor furnizate de Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu

6.

Finanţarea programului:

Programul 2.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:

104

Modelul facilitării comunitare propus de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
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-

Transparență sporită;

-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;

-

Acces la tehnologie modernă;

-

Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și alte părți interesate;

-

Consolidarea colaborării instituționale și cu celelalte instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale Consiliului Județean Giurgiu;

-

Menținerea unui nivel ridicat de angajament și control din partea Consiliului Județean Giurgiu
pentru realizarea reformelor necesare și atingerea obiectivelor asumate pentru creșterea
capacității administrative.
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Obiectivul Strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului

Prosperitatea județului Giurgiu și recuperarea decalajelor de performanță economică față de
nivelul regional și național, impun eficientizarea sistemului său de transport, un domeniu vital pentru
realizarea acestui deziderat. Sistemul de transport, un sector puțin sustenabil105 continuă să fie
domeniu prioritar de intervenții în cadrul Planului de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia 2021-2027
și totodată reprezintă un obiectiv prioritar în documentele programatice (politici și strategii) ale
județului Giurgiu.
La nivelul județului Giurgiu mobilitatea și conectivitatea sunt afectate de infrastructura de
transport ce nu este pe deplin îmbunătățită. Infrastructura rutieră prezintă o fiabilitate slabă cu
impact negativ asupra mediului de afaceri în ceea ce privește transportul intern și transfrontalier al
bunurilor și serviciilor, asupra mobilității forței de muncă și cu consecințe negative în materie de
77

siguranță rutieră.
În acest context, în virtutea atribuțiilor și competențelor sale, CJ Giurgiu urmărește dezvoltarea
și modernizarea rețelei de drumuri județene prin investiții orientate pe accesibilitate (inclusiv cea
referitoare la o mai bună conectare a infrastructurii rutiere la rețeaua transeuropeană de transport
(TEN-T) cu impact asupra accesibilității regionale) și proximitate, precum și pe soluționarea traficului
congestionat, conferind astfel beneficii sporite pentru economia, siguranța și bunăstarea populației
județului Giurgiu.
Structura Obiectivului Strategic 3 include două programe și un total de 4 măsuri ce corespund
rezultatelor așteptate.
Programul „Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a județului Giurgiu la
rețeaua infrastructurii TEN-T” reunește 3 rezultate și 3 măsuri.
Programul „Dezvoltarea infrastructurii de utilități” cuprinde 1 rezultat și 1 măsură.

105

Dependență ridicată de combustibili fosili (emisii de CO 2 ridicate), costuri sociale și de mediu ridicate (contaminare
atmosferică, excludere socială, accidente de trafic, poluare fonică, efecte negative asupra peisajului, costuri ridicate
datorită curselor întârziate etc.) ș.a.
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Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri.
Figura 10. Obiectivul Strategic 3: Structura
Obiectivul Strategic 3. Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului
Programul 3.1.
Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a
județului Giurgiu la rețeaua infrastructurii TEN-T
Măsuri Programul 3.1.
Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore de transport şi
dezvoltarea transportului multimodal
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport din
județul Giurgiu
Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de
transport în judeţul Giurgiu

Programul 3.2.
Investiții în infrastructura de
utilități
Măsuri Programul 3.2.
Măsura 3.2.1 Investiții în
infrastructura de utilități

Figura 11. Obiectivul Strategic 3: Impact și Rezultate
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Impact 3.1.: Infrastructură de transport din județul Giurgiu modernizată
Indicator de impact 3.1.: Starea medie a drumului în condiții normale
Ţinta 2027: ≥ 75%
Impact

Impact 3.2.: Număr scăzut de accidente fatale
Indicator de impact 3.2.: Reducerea accidentelor rutiere fatale
Ţinta 2027: Număr decese cu 50% mai puține față de anul 2010106

Rezultate

(3.1.1) Conectare îmbunătățită la rețeaua infrastructurii TEN-T
(3.1.2) Infrastructură de transport dezvoltată și optimizată
(3.2.1) Infrastructură de utilități dezvoltată

106

În acord cu modul de calcul al țintei stabilite la nivel național. A se vedea în acest sens, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii, Planul strategic Instituțional pentru perioada 2019-2022, disponibil online la adresa Planuri Strategice
Institutionale – SGG.GOV.RO – Secretariatul General al Guvernului.
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Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru perioada
2021-2027 implică finanțare din FEN-uri și parțial resurse bugetare din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al UAT județul Giurgiu.

Programul 3.1: Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a județului
Giurgiu la rețeaua infrastructurii TEN-T
1.

Descrierea programului:
Programul se referă la atribuțiile și competența Consiliului Județean Giurgiu

cu privire la

administrarea rețelei de drumuri ce fac parte din domeniul public al județului Giurgiu.
Unul dintre obiectivele strategice stabilite de Programul Operațional Regional Sud Muntenia
pentru perioada programatică 2021-2027 are în vedere „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene”.
Asigurând alinierea operațională, Obiectivul Strategic 3 vizează transpunerea Programului
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Operațional Regional Sud Muntenia, prin cuprinderea de măsuri ce vizează o mai bună conectare a
județului la culoarele majore de transport și dezvoltarea transportului multinodal, acordând o atenție
specială planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier.
În acord cu principiile directoare ale mobilității sustenabile orientate spre sporirea accesibilității
locuitorilor la bunurile și serviciile de care au nevoie, Programul vizează intervenții menite să
conducă la implementarea unui sistem județean de transport optimizat, sustenabil, sigur și cât mai
bine interconectat rețelei transeuropene de transport (TEN-T) pentru asigurarea libertății de mișcare
a pasagerilor și bunurilor în Uniunea Europeană.
2.

Domeniul de politici publice:

P 3.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;
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-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia de dezvoltare teritorială a României „România policentrică 2035 - Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”;

-

Cartea Verde a Strategiei comune de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere
România-Bulgaria;
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-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;

-

Master Planul General de Transport al României;

-

Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

3.

Obiectivele programului:

Programul 3.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarelor rezultate:
-

Conectare îmbunătățită la rețeaua infrastructurii TEN-T;

-

Infrastructură de transport dezvoltată și optimizată.

4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 10. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.1
Indicatorii de rezultat ai programului (outcome)

Valoarea de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Procentul de realizare a investițiilor ce facilitează
o mai bună conectare la rețeaua infrastructurii
TEN-T, programate în timpul implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procentul de realizare a investițiilor necesare
pentru dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de
transport din județul Giurgiu, programate în timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu
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5.

Măsuri:

Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor
programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia
dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 11. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.1
Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea
transportului multimodal
Reabilitare DJ 412A, Adunații Copăceni - Dărăști Vlașca – Novaci – Popești - Mihăilești
Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685 – 14+184 (km 22+263 – 29+221,
7,450 km)
Investiții pentru îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la
rețeaua de transport TEN-T
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Modernizarea DJ 503
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport din județul Giurgiu
Asigurarea unor dotări pentru Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu
Reabilitare și modernizare DJ 411
Reabilitare și modernizare DJ 603
Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412A, DJ 412C și DJ 601
Reabilitare și modernizare DJ 412B: Drăgănescu (DJ 412A) – Podu Ilfovățului – Neajlovu – Sterea –
DN 61
Modernizare DJ 505 Gogoșari – Putineiu – Halta CFR Chiriacu – Izvoarele – Chiriacu – Valea Bujorului
– DN 5B
Modernizare drumul județean DJ 602, Limită judeţ Ilfov – Bâcu – Joița – Săbăreni – Limită judeţ
Ilfov
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Reabilitare și modernizare DJ 601A – Limită județ Ilfov – Bâcu –Joița – Cosoba – Limită județ
Dâmbovița (km 11+500 – km 23+799, 12,29 km)
Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN
Modernizare DJ 401B Herăști – DN 4
Reabilitare și modernizare DJ 401 A Limită județ Ilfov – Tântava – Mihai Vodă – Bolintin Deal –
Bolintin Vale – Găiseni – Cărpenişu –Limită județ Dâmbovița
Reabilitare şi modernizare DJ 601 Limită județ Ilfov – Bolintin Deal (km 8+156 – 10+656, 2,5 km)
Modernizare DJ 504, Giurgiu – Vieru – Putineiu –Gogoșari
Consolidare şi reabilitare DJ 411 (Comana – Budeni, Iepurești – Bulbucata)
Reabilitare și modernizare traseu rutier Mihai Bravu – DN 5
Reabilitare și modernizare traseu rutier Hotarele – DN 5
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Trenul Verde Giurgiu – Comana
Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 - 17+932 (km 17+941), 0,773 km
Realizare lucrări de expertizare poduri (Pod peste râul Argeș pe DJ 401, în localitatea Hotarele,
km 38+680; Pod peste râul Dâmbovnic pe DJ 611în localitatea Roata de Jos, Km 0+150)
Modernizare DJ 404 Limită județ Dâmbovița – Drăgăneasca – Florești
Modernizare DJ 401
Reabilitare DJ 401A Palanca – Stoenești
Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart (11 km)
Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită județ Teleorman
Modernizare DJ 601 E
Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61)- Malu Spart(DJ 601)
Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata– Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman
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Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504
Întreținerea curentă a drumurilor publice:
- Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice (plombări, colmatare, fisuri etc.);
- Asigurarea esteticii rutiere.
Întreținerea periodică a drumurilor publice
Modernizare DJ 507
Modernizare drumul județean DJ 503A
Reabilitare și modernizare DJ 506A
Reabilitare DJ 413
Reabilitare DJ 412A
Reabilitare DJ 401A
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Reabilitare DJ 401A Palanca – Stoenești (km 50+000 – 55+050, 5,050 km)
Modernizare DJ 404 Limită județ Dâmbovița – Drăgăneasca – Florești (km 6+600 – 13+327, 6,727
Km)
Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită județ Teleorman (km 7+127 – 9 +187, 2,060 km)
Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart (km 9+500 – 12+500, km 13+000 –
21+000)
Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601) (km 0+000-7+820, 7,820 km)
Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504 (km 0 + 000 – 5+000, 5,000 km)
Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata – Sadina – Cartojani – Limită județ Teleorman (km 0+000
– 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180 km)
Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Giurgiu
Sistem monitorizare trafic auto în județul Giurgiu
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6.

Finanţarea programului:

Programul 3.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;

-

Absorbția fondurilor nerambursabile disponibile pentru acoperirea nevoilor de investiții;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.

Programul 3.2: Dezvoltarea infrastructurii de utilități
1.

Descrierea programului:
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Programul este corelat cu Programul Operațional Regional Sud Muntenia pentru perioada
programatică 2021-2027 și urmărește finanțarea unor activități care au ca scop creșterea calității
vieții locuitorilor din mediul urban și rural din județul Giurgiu, prin investiții în infrastructura de
utilități.
Programul asigură sporirea accesibilității locuitorilor și serviciilor publice la infrastructura de
utilități publice, prin investiții de extindere, reabilitare și dotare a infrastructurii.
Astfel, Programul are în vedere realizarea de investiții pentru eficientizarea sistemului de
iluminat public al intersecțiilor cuprinse în rețeaua de drumuri județene, îmbunătățirea
managementului și gestiunii rețelelor de apă la nivelul județului Giurgiu și racordarea a două servicii
publice la rețeaua de utilități.
2.

Domeniul de politici publice:

P 3.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;
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-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia de dezvoltare teritorială a României „România policentrică 2035 - Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”;

-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;

-

Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

3.
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Obiectivele programului:

Programul 3.2. vizează ca până în 2027 să se atingă următorul rezultat:
- Infrastructură de utilități dezvoltată.

4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 12. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.2
Indicatorii de rezultat ai
programului (outcome)
Procentul de realizare a investițiilor
în infrastructura de utilități,
programată în timpul implementării
PSI

5.

Valoarea de
referință (an)

Ținta 2027

CVR (2021)

100%

Observaţii

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsura și activitățile pe care le include aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului
programului sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea acestui
rezultat stabilit și prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
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Tabelul 13. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.2
Măsura 3.2.1 Investiții în infrastructura de utilități
Sistem de iluminat public eficient al intersecțiilor cuprinse în rețeaua de drumuri județene
Îmbunătățirea managementului și gestiunii rețelelor de apă
Asigurare utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții „Complex
județean de sănătate Giurgiu”
Racordare la rețeaua de gaze a Dispensarului Mogoşeşti
6.

Finanţarea programului:

Programul 3.2. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
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Giurgiu, precum și din FEN-uri.

7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;

-

Eficientizarea cadrului normativ și procedural;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.
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Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare
profesională și cultură adaptat la cerințele pieței și ale beneficiarilor direcți
Obiectivul se circumscrie competențelor descentralizate ale Consiliului Județean Giurgiu în
domeniile educație, cultură, sport și turism, domenii catalizatoare pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile și integrate a județului Giurgiu.
În cei zece ani de la ultimul recensământ național al populației și locuințelor (2011) situația
îngrijorătoare înregistrată pentru județul Giurgiu cu privire la nivelul de instruire al populației
județului107 a cunoscut progrese foarte mici. Date recente108 privind profilul socio-economic al
județului Giurgiu reflectă o scădere la nivelul populației școlare pentru perioada 2011-2017, în
special pentru învățământul liceal. În anul 2017 județul Giurgiu se situa pe ultimul loc al
clasamentului regional privind numărul de liceeni înregistrați, cu doar 1.408 liceeni din totalul de
23.694 de liceeni înregistrați la nivelul regiunii Sud-Muntenia109. La acest aspect se adaugă și un
procent mare al abandonului școlar (anul școlar 2016/2017) pentru învățământul postliceal și de
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maiștri, județul Giurgiu situându-se pe primul loc al clasamentului regional (20,2%)110. Scăderea
populației școlare și implicit a absolvenților de studii medii și/sau superioare impactează negativ
asupra nivelului de calificare/instruire a forței de muncă din județ și totodată asupra performanței
economice a județului Giurgiu.
În plus, asigurarea unui proces educațional de calitate este îngreunată de slaba echipare a unor
unități de învățământ preuniversitar cu dotări TIC necesare susținerii actului educațional în mediul
online pentru respectarea exigențelor privind distanțarea socială impusă de actualul context
epidemiologic.
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Potrivit Recensământului national al populației și locuințelor din anul 2011, județul Giurgiu ocupă primul loc al
clasamentului pe județe privind numărul de analfabeți.
108
Analiza profilului socio-economic al Regiunii Sud-Muntenia derulată în contextul elaborării Planului de dezvoltare
regională pentru perioada 2021-2027 pentru această regiune de dezvoltare. Analiza este disponibilă online la adresa Planul
de Dezvoltare Regională 2021-2027 (adrmuntenia.ro).
109
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 Sud Muntenia (aflat în
consultare publică), p.100.
110
Ibidem, p.101.
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Pentru diminuarea acestor aspecte negative este necesar ca autoritatea județeană să
implementeze proiecte ce vizează în special domeniul educațional, cu accent pe creativitate,
educația de excelență și o mai bună racordare la progresele tehnologiei informației și comunicațiilor.
În ceea ce privește domeniul cultural și turistic, județul Giurgiu beneficiază de un real potențial
turistic, cultural și investițional datorat valorosului patrimoniu natural și antropic acesta din urmă
fiind reprezentat prin numeroase monumente istorice (între care 40 sunt de importanță națională).
Cu toate acestea, principalele probleme identificate la nivelul județului Giurgiu sunt legate de starea
de degradare a patrimoniului cultural și natural, de conservarea obiectivelor de patrimoniu, de
nivelul redus al investițiilor în obiectivele turistice și pentru crearea de tabere școlare, insuficienta
promovare a patrimoniului imaterial, calitatea slabă sau chiar lipsa unei infrastructuri de acces spre
atracțiile turistice sau resursele cu potențial de valorificare prin turism, precum și o slabă
dezvoltare a agroturismului, ecoturismului și turismului rural.
Astfel, obiectivul consolidează demersurile autorității județene pentru îmbunătățirea accesului
la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, dezvoltarea infrastructurii și susținerea
88

evenimentelor culturale, sportive și de agrement, precum și pentru creșterea atractivității
destinațiilor turistice din județul Giurgiu, fiind în concordanță cu principalele documente strategice
la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027).
Pentru atingerea acestor deziderate, Obiectivul este susținut de 2 programe, „Dezvoltarea
infrastructurii educaționale din județul Giurgiu” și „Valorificarea potențialului cultural, sportiv și
turistic al județului Giurgiu” și un total de 3 măsuri ce corespund rezultatelor așteptate.
Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri.
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Figura 12. Obiectivul Strategic 4: Structura
Obiectivul Strategic 4. Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură
adaptat la cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți
Programul 4.1.
Dezvoltarea infrastructurii educaționale din
județul Giurgiu
Măsuri Programul 4.1.
Măsura 4.1.1 Investiții în infrastructura de
învăţământ

Programul 4.2.
Valorificarea potențialului cultural, sportiv și turistic
al județului Giurgiu
Măsuri Programul 4.2.
Măsura 4.2.1 Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii
și activităților culturale și sportive
Măsura 4.2.2 Sprijin pentru promovarea turismului la
nivelul județului Giurgiu

Figura 13. Obiectivul Strategic 4: Impact și Rezultate
Impact 4.1.: Extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din
județul Giurgiu
Indicator de impact 4.1.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor educaționale aflate în
competența Consiliului Județean Giurgiu
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Impact

Țintă 2027: 100%
Impact 4.2.: Extinderea și modernizarea infrastructurii culturale și sportive din județul
Giurgiu
Indicator de impact 4.2.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor de cultură aflate în
competența Consiliului Județean Giurgiu
Țintă 2027: 100%
(4.1.1) Infrastructură educațională dezvoltată

Rezultate

(4.2.1) Infrastructură culturală și sportivă dezvoltată
(4.2.2) Activități de promovare turistică derulate

Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru perioada
2021-2027 implică finanțare din FEN-uri și parțial resurse bugetare din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al UAT județul Giurgiu.
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Programul 4.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Giurgiu
1.

Descrierea programului:
Programul acoperă atribuțiilor Consiliului Județean Giurgiu în domeniul educațional, activitatea

educațională a tinerei generații constituind un obiectiv fundamental al autorității județene. Acțiunile
din cadrul acestui Program urmăresc optimizarea procesului educațional în județul Giurgiu, prin
promovarea excelenței, inovării și creativității, precum și prin dezvoltarea infrastructurii și
competențelor TIC ce facilitează trecerea de la învățământul clasic (față în față) la cel online.
Acțiunile Programului asigură printr-o finanțare adecvată și bazată inclusiv pe atragerea de fonduri
nerambursabile, realizarea practică a accesului și participării la educație și viață socială pentru toate
categoriile de copii.
Pentru promovarea educației de excelență, Consiliul Județean Giurgiu va asigura sprijin
administrativ și financiar pentru construirea Centrului Județean de Excelență Giurgiu ce are ca
misiune principală pregătirea copiilor și tinerilor din județul Giurgiu capabili de performanțe.
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Totodată, Programul cuprinde activități ce urmăresc facilitarea desfășurării procesului didactic de
predare-învățare, la nivelul a 21 unități de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, prin
dotarea acestora cu echipamente IT necesare desfășurării în bune condiții a procesului educațional
atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, în contextul crizei create de pandemia de COVID19.
2.

Domeniul de politici publice:

P 4.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;
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-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia naţională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;

-

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

-

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI), Regiunea Sud-Muntenia, 2016-2025;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.

3.

Obiectivele programului:

Programul 4.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următorul rezultat:
4.
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Infrastructură educațională dezvoltată.
Indicatori de rezultat:
Tabelul 14. Obiectivul Strategic 4: Indicatori de rezultat ai Programului 4.1
Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoarea de
referință
(an)

Ținta
2027

Observaţii

Gradul de realizare a lucrărilor de
dezvoltare a infrastructurii educaționale,
programate a fi realizate în timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu
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5.

Măsuri:

Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului programului
sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea acestui rezultat stabilit și
prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 15. Obiectivul Strategic 4: Măsurile Programului 4.1
Măsura 4.1.1. Investiții în infrastructura de învăţământ
Construirea Centrului Județean de Excelență Giurgiu
Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unui număr de 21 unități de învățământ preuniversitar din
județul Giurgiu
6.

Finanţarea programului:

Programul 4.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
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Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.
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Programul 4.2: Valorificarea potențialului cultural, sportiv și turistic al județului
Giurgiu
1.

Descrierea programului:
Plecând de la premisa că, alături de cele trei dimensiuni clasice (medioambientală, economică și

incluziune socială), cultura este „al patrulea pilon al dezvoltării urbane sustenabile”111, iar spațiul
cultural comun asigură identitatea culturală a colectivității locale, dimensiunea culturală reprezintă
un factor - cheie și de succes al acțiunilor promovate de Consiliul Județean Giurgiu. Pentru
valorificarea potențialului cultural și sportiv, Programul consolidează demersurile autorității
județene realizate cu scopul gestionării, protejării și punerii în valoare a bunurilor care fac parte din
patrimoniul cultural mobil și imobil de interes județean. Totodată, Programul cuprinde acțiuni de
promovare a patrimoniului imaterial cu scopul promovării racordării identității locale la construcția
identitară europeană, așa cum de altfel stipulează și art. 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene, parte integrantă a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE). În plus, pentru
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stimularea inovării și creativității, Programul sprijină crearea unei tabere de creație în orașul Bolintin
Vale.
Pentru valorificarea potențialului turistic, prin acțiunile propuse, Programul urmărește integrarea
obiectivelor de patrimoniu antropic în circuite turistice, amenajarea traseelor turistice cu
dezvoltarea infrastructurii de acces, valorificarea patrimoniului imaterial (meșteșuguri, tradiții,
sărbători locale ș.a.), inclusiv cu ajutorul tehnologiilor smart și TIC.
De asemenea, Programul urmărește creşterea rolului pe care agroturismul, ecoturismul și
turismul rural îl joacă în dezvoltarea economică a județului și în prosperitatea locuitorilor săi.
2.

Domeniul de politici publice:

P 4.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

111

United Cities and Local Governments, La cultura es el cuarto pilar del desarollo sostenible, 2010, online la la adresa
http://www.uclg.org /sites /default/files/9890675313_%28ES%29_cultura_cuarto_pilar
_desarrollo_ sostenible_spa.pdf, p.7.
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-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia naţională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;

-

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020;

-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;
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-

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;

-

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026.

3.

Obiectivele programului:

Programul 4.2. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarele rezultate:
-

Infrastructură culturală și sportivă dezvoltată;

-

Activități de promovare turistică derulate.
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4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 16. Obiectivul Strategic 4:Indicatori de rezultat ai Programului 4.2

5.

Indicatorii de rezultat ai
programului (outcome)

Valoarea de
referință (an)

Ținta 2027

Observaţii

Gradul de realizare a lucrărilor de
dezvoltare
a
infrastructurii
culturale și sportive, programate a
fi realizate în timpul implementării
PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Gradul de realizare a activităților
de promovare turistică

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsura și activitățile incluse și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt
prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea rezultatului stabilit și
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prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 17. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 4.2
Măsura 4.2.1 Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale și sportive
Restaurarea, consolidarea și dotarea Muzeului Județean „Teohari Antonescu”
Consolidarea,
Drugănescu”

reabilitarea,

restaurarea

și

dotarea

Centrului

Pastoral-Cultural

„Gavril

Dezvoltarea infrastructurii Teatrului „Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu: activități de extindere
și modernizare Sala Studio, lucrări de consolidare, îmbunătățirea accesului persoanelor cu
dizabilități, amenajare terasă și esplanadă, restructurarea la parametrii optimi de vizibilitate a
fațadelor
Construirea Ansamblului socio-cultural „Radu Șerban Voievod” în cadrul Mânăstirii Comana,
comuna Comana, județul Giurgiu
Restaurarea parțială, conservarea, protecția și promovarea Cetății Giurgiu
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Înființarea Palatului Culturii Giurgiu
Modernizarea și dotarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Giurgiu
Proiectarea „Scenariului de securitate la incendiu” pentru sediul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Reabilitarea și restaurarea Ansamblului Conacului „Ștefan Bellu”, format din Biserica „Sf.
Nicolae", Turn clopotniță, Zid de incintă și Ruine conac, din comuna Goștinari, județul Giurgiu
Valorificarea turistică durabilă a Ansamblului comemorativ al eroilor din primul război mondial
(Biserica „Înălțarea Domnului” (Biserica „Eroilor”) și Mausoleul „Eroilor”, municipiul Giurgiu)”
Valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice: Crucea lui Mihai Viteazul și Ansamblul
comemorativ „Șerban Cantacuzino”(Capelă și Cruce) situate în satul Crucea de Piatră, comuna
Călugăreni, județul Giurgiu
Înființarea unei tabere de creație în oraș Bolintin Vale, județul Giurgiu
Creare / extinderea zonei de agrement pe malul Dunării / Canalului Sfântul Gheorghe
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Amenajarea insulei Cama-Dinu-Păsărica
Măsura 4.2.2 Sprijin pentru promovarea turismului la nivelul județului Giurgiu
Derularea unor activități de promovare a turismului la nivelul Județului Giurgiu (indicatoare,
desenare rute și trasee, o hartă a obiectivelor turistice plasată în zone - cheie, evenimente etc.)
Promovarea produselor locale și meșteșugărești și a activităților culturale prin tehnologii „smart”
și TIC
Susținerea și promovarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural
6.

Finanţarea programului:

Programul 4.2. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;

-

Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.
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Obiectivul Strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de
asistență socială
Sistemul sanitar și de asistență socială din județul Giurgiu se confruntă cu o serie de dificultăți
accentuate major de actuala pandemie de COVID 19. Infrastructura de sănătate și serviciile medicale
sunt insuficient dezvoltate (uzură fizică și morală), nu sunt adaptate tehnologiilor moderne și nu
satisfac în mod adecvat nevoile curente ale populației județului Giurgiu. La nivelul regiunii Sud
Muntenia, județul Giurgiu ocupă ultimul loc în clasamentul privind numărul de paturi care revin la
1.000 de locuitori și în cel privind personalul medico sanitar.112
Acces scăzut la serviciile de sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, înregistrat la nivelul
județului113 este cauzat și de nivelul redus de promovare a modelelor alternative pentru prestarea
serviciilor din spitale (îngrijire în regim ambulatoriu, servicii ambulatorii ș.a.). Parte din
infrastructura sanitară aflată în competența autorității județene necesită ample lucrări de reabilitare
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și modernizare a clădirilor, cât și investiții pentru înnoirea echipamentelor medicale.
Obiectivul strategic contribuie la consolidarea eforturilor Consiliului Județean Giurgiu în direcția
asigurării calității și a siguranței serviciilor oferite în cadrul sistemului sanitar și de asistență socială
și cu o reziliență crescută în contextul pandemiei de COVID 19.
Obiectivul

este

susținut

de

2

programe,

„Infrastructură

sanitară”

și

respectiv,

„Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Giurgiu” ce reunesc
4 măsuri ce corespund celor 2 rezultate așteptate.
Programul „Infrastructură sanitară” cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea autorității
județene subsumată exercitării competenței sale partajate în ceea ce privește administrarea
unităților sanitare aflată în subordinea sa.
112

Conform celor mai recente date prezentate de analiza profilului socio-economic al Regiunii Sud-Muntenia derulată în
contextul elaborării Planului său de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027. Județul Giurgiu înregistra în anul 2017
un număr de 2,96 paturi la 1.000 locuitori față de media regională de 4,9 paturi la 1.000 locuitori. În ceea ce privește
personalul medico-sanitar, serviciile medicale din județul Giurgiu sunt asigurate de un număr insuficient de cadre medicale.
Astfel, în anul 2017 era înregistrat un număr de 1.078 cadre medicale, cea mai mică valoare a acestui indicator de la nivelul
regiunii.
113
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 Sud Muntenia (aflat în
consultare publică), p.123.
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Programul „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul
Giurgiu” cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea autorității județene în domeniul asistenței
sociale.
Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri.
Figura 14. Obiectivul Strategic 5: Structura
Obiectivul Strategic 5. Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială
Programul 5.1.
Infrastructură sanitară

Programul 5.2.
Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor
sociale oferite în judeţul Giurgiu

Măsuri Programul 5.1.
Măsura 5.1.1 Investiții în infrastructura sanitară
Măsura 5.1.2 Suport pentru îmbunătățirea
accesului la serviciile de sănătate pentru
grupurile vulnerabile

Măsuri Programul 5.2.
Măsura 5.2.1 Măsuri de management pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale
Măsura 5.2.2 Investiții în infrastructura socială
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Figura 15. Obiectivul Strategic 5: Impact și Rezultate
Impact 5.1.: Îmbunătățirea accesului populației la serviciile medicale și sporirea măsurilor
de protecție socială a persoanelor aflate în dificultate, cu atenție specială acordată
grupurilor vulnerabile
Impact

Indicator de impact 5.1.1: Capacitatea de funcționare a unităților sanitare aflate sub
incidența managementului asistenței medicale asigurat de Consiliului Județean Giurgiu
Țintă 2027: 100%
Indicator de impact 5.1.2.: Capacitatea de funcționare a serviciilor medico-sociale aflate
în competența Consiliului Județean Giurgiu
Țintă 2027: 100%

Rezultate

(5.1.1) Infrastructură sanitară dezvoltată
(5.2.1) Infrastructură socială dezvoltată

Programul 5.1: Infrastructură sanitară
1.

Descrierea programului:
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În contextul măsurilor de descentralizare a unităților sanitare publice de interes local/județean
către autoritățile locale, Consiliul Județean Giurgiu exercită competență partajată în domeniul
sănătate, deținând un rol important în administrarea rețelei spitalicești aflată în subordinea sa
(Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru și Spitalul de Boli
Infecțioase Singureni). Programul propune derularea unor investiții de modernizare și dotare a
acestor unități sanitare, inclusiv înființarea unor unități sanitare noi, pentru îndeplinirea condițiilor
optime de funcționare și de desfășurare în bune condiții a actului medical, precum și pentru
îmbunătățirea accesului populației județului Giurgiu la serviciile medicale. Parte din finanțare este
asigurată prin atragerea de fonduri externe nerambursabile.
De asemenea, pentru îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile medicale
Consiliul Județean Giurgiu a aprobat încheierea unui parteneriat între UAT Județul Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în
vederea realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED
Giurgiu cu finanțare din mecanisme bilaterale. Astfel, proiectul urmează a va fi depus pentru
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obţinerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel
european” - Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, Apelul de propuneri de proiecte nr.1
„Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”.
2.

Domeniul de politici publice:

P 5.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;
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-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020;

-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

3.

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.
Obiectivele programului:

Programul 5.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următorul rezultat:
- Infrastructură sanitară dezvoltată.
4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 18. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.1
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5.

Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în
infrastructura sanitară, programate în timpul
implementării PSI

CVR
(2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului programului
sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea rezultatului stabilit și
prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 19. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.1
Măsura 5.1.1 Investiții în infrastructura sanitară
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Modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare din
subordinea CJ Giurgiu
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Giurgiu
Reabilitare şi modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 şi
amenajare incintă secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat
Reparație capitală secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat
Modernizare pavilioane medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
Construirea Complexului Județean de Sănătate Giurgiu
Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu echipamente medicale, de protecție și
materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2
Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
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Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Giurgiu
Reabilitare și dotare Corp Spital Nou C1+C2 - Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
Lucrări de conformare din punct de vedere al securității la incendiu al clădirii Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu
Construire spațiu de depozitare și arhivă (inclusiv asigurarea digitalizării) la Spitalul Județean
de Urgență Giurgiu
Dotări pentru secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, 2
ambulanțe
Construire Centru servicii paliative în regim de spitalizare continuă
Construire Sediu Serviciu Județean de Ambulanță Giurgiu
Construcție modulară tip container pentru Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu
Construire Sediu pentru Direcția de Sănătate Publică Giurgiu
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Măsura 5.1.2 Suport pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile
vulnerabile
Implementarea proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED
Giurgiu
6.

Finanţarea programului:

Programul 5.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin finanțarea
din surse extra-bugetare nerambursabile;
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-

Accesul la tehnologie medicală de ultimă generație;

-

Consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.

Programul 5.2: Dezvoltarea/modernizarea și diversificarea serviciilor sociale oferite în
județul Giurgiu
1.

Descrierea programului:
Fenomenul riscului de sărăcie și excluziune socială prezintă o evoluție îngrijorătoare la nivelul

județului Giurgiu, în contextul creșterii segmentului de populație care trăiește în condiții de sărăcie
severă114 și afectate major de pandemia sanitară.

114

A se vedea datele cuprinse în secțiunea „Profilul Instituțional” cu privire la evoluția acestui indicator la nivelul Regiunii
Sud Muntenia și a județului Giurgiu.
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Programul sprijină demersurile Consiliului Județean Giurgiu în direcția combaterii sărăciei și
promovării incluziunii sociale, prin măsuri personalizate, în acord cu liniile de acțiune ale Strategiei
naționale de incluziune și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și ale Planului de Acțiune
aferent. Sunt avute în vedere atât acțiuni ce conduc la îmbunătățirea documentelor strategice
județene în domeniu și la sensibilizarea comunității privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul
județului, cât și o serie de investiții în domeniul asistenței și protecției sociale, inclusiv pentru
dezvoltarea centrelor medico-sociale. Programul urmărește creșterea autonomiei grupurilor
vulnerabile (tineri și persoane adulte cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane fără adăpost,
victime ale violenței domestice, copii lipsiți de îngrijire și sprijin parental, persoane cu probleme
de sănătate mintală etc.), în special a celor cu dependență ridicată de îngrijire socio-medicală și,
implicit, creșterea calității vieții acestora.
2.

Domeniul de politici publice:

P 5.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
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-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a
echității sociale și a rezilienței;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Pilonul European al Drepturilor Sociale, adoptat la data de 17 noiembrie 2017 de către
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Planul Național de Relansare și Reziliență;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia generală de descentralizare;

-

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

3.

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.
Obiectivele programului:
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Programul 5.2. vizează ca până în 2027 să se atingă următorul rezultat:
Infrastructură socială dezvoltată.

4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 20. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.2

5.

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome)

Valoarea de
referință
(an)

Ținta
2027

Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în
infrastructura
socială,
programate
în
timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Observaţii

Sursa: CJ Giurgiu

Măsuri:

Măsura și activitățile incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatului programului
sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea rezultatului stabilit și
prezentat mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
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Tabelul 21. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.2

Măsura 5.2.1 Măsuri de management pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale
Includerea în planul județean de incluziune socială a unor măsuri pentru implementarea
colaborării între UAT în vederea identificării barierelor în combaterea sărăciei și excluziunii
sociale și a identificării de soluții pentru eliminarea lor
Încheierea de contracte de parteneriat între județ și UAT din mediul rural sau defavorizate,
precum și cu furnizori privați de servicii pentru cofinanțarea serviciilor sociale din UAT-urile
respective, pentru implementarea de programe de acțiune comunitară/intercomunitară pentru
combaterea sărăciei și excluziunii sociale, pentru formarea și/sau asigurarea personalului, pentru
contractarea unor servicii de evaluare/recuperare pentru persoanele dependente de consumul de
alcool etc.
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Realizarea periodică de acțiuni de sensibilizare a comunității privind nevoile și riscurile sociale
de la nivelul județului
Măsura 5.2.2 Investiții în infrastructura socială
Digitalizarea serviciilor sociale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Giurgiu
Susținerea activităților TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
Înființarea și dotarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la
domiciliu în comuna Băneasa, județul Giurgiu
Înființarea unui centru de zi în comuna Buturugeni, județul Giurgiu
Înființarea a 3 locuințe protejate și a unui centru de zi pentru tineri și persoane cu dizabilități,
în comuna Hotarele, județul Giurgiu
Înființarea a 4 locuințe protejate şi a unui centru de zi pentru tineri şi persoane cu dizabilităţi,
în comuna Izvoarele, județul Giurgiu
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Dotarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu cu echipamente/aparatura, materiale şi echipamente individuale de
protecţie, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2
Amenajarea unui centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii
situate în satul Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
Amenajarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Răsuceni, județul Giurgiu
Construirea unui cămin de asistenţă socială persoane vârstnice în comuna Găiseni, județul Giurgiu
Construirea unei clădiri în incinta Casei de Tip Familial „Casa Noastră”
Construirea unei clădiri în incinta Casei de Tip Familial „Mihaela”
Construirea unei clădiri în incinta Imobilului din Șoseaua Bălănoaiei nr. 31, municipiul Giurgiu
Asigurarea unor dotări necesare bunei funcționări a centrelor de asistență socială (Căminul pentru
Persoane Vârstnice - CPV Mironeşti, Căminul pentru Persoane Vârstnice - CPV Onceşti, Căminul
pentru Persoane Vârstnice - CPV Hotarele, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
- CRRN Oinacu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională – CITO Tântava, Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică - CRRN Izvoarele, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă – CIA
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„Valea Bujorului”, Casa Tip Familial – CTF „Casa Noastră”, Centrul Recuperare – CR „Respiro”,
Casa tip familial – CTF „Mihaela”, Complex de Servicii Sociale)
6.

Finanţarea programului:

Programul 5.2. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Întărirea capacității instituționale;

-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, în principal prin
finanțarea din surse extra-bugetare nerambursabile;
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-

Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Obiectivul Strategic 6: Administrare responsabilă,
participativă a mediului natural și construit

sustenabilă

și

Obiectivul este circumscris politicii județene de mediu a Consiliului Județean Giurgiu fiind în
acord cu recomandările UE care subliniază necesitatea ca autoritățile locale să își formeze
capacitatea de adaptare pentru a reduce efectele negative ample ale schimbărilor climatice cu care
deja se confruntă, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, scăderea precipitațiilor de vară sau
creșterea cererii de energie pentru răcire și care reprezintă totodată riscuri semnificative ecologice,
economice și în materie de siguranță pentru populația (și activitățile ei) și ecosistemele lor.
La nivelul Regiunii Sud Muntenia și implicit în județul Giurgiu emisiile totale de gaze cu efect de
seră au cunoscut un trend ascendent în perioada 2011-2017, valoarea acestora depășind pentru prima
dată 15.000 tone în anul 2017115, iar pentru emisiile de CO2, datele recente cuprinse în platforma
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online Urban Data Plus a Comisiei Europene surprind o prognoză îngrijorătoare pentru perioada
2020-2030, de la 12,85k Tone la 15,61k Tone116.
Astfel, sunt avute în vedere acțiuni orientate spre protejarea populației împotriva efectelor
schimbărilor climatice, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din județul Giurgiu,
protecția și conservarea mediului natural, creșterea investițiilor și proiectelor de producere a
energiei din surse regenerabile, asigurarea unei gestiuni adecvate a deșeurilor bazat pe un
comportament ecocivic conștient, contribuind astfel la o dezvoltare locală economică prosperă,
echitabilă, sustenabilă și competitivă. Totodată, obiectivul contribuie la creșterea rezilienței
comunităților locale din județul Giurgiu prin acțiuni ce vizează consolidarea managementului
activităților de prevenire, pregătire și răspuns în situații de urgență, în domeniul protecției civile și
al apărării împotriva incendiilor.

115

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 Sud Muntenia (aflat în
consultare publică), p.193.
116
Urban Data Platform Plus (europa.eu).
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Impactul vizat de obiectivul strategic constă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
înțelese ca principală cauză a schimbărilor climatice și aflată în lista de priorități pentru soluționare
a autorității județene. Obiectivul strategic contribuie astfel la transformarea economiei județului
Giurgiu într-o economie circulară, verde și competitivă, eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor și totodată cu emisii nete de gaze cu efect de seră mult diminuate.
Obiectivul este susținut de 1 program, „Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu”
ce reunește un set de 4 măsuri ce cuprind soluții locale ce respectă obiectivele dezvoltării durabile
pentru a încuraja reziliența județului Giurgiu și protejarea ecosistemelor sale.
Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, program și măsuri. Obiectivul 6 include 1
program și 4 măsuri ce corespund celor 3 rezultate așteptate:
Figura 16. Obiectivul Strategic 6: Structura
Obiectivul Strategic 6. Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului
natural și construit
Programul 6.1.
Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu
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Măsuri Programul 6.1.
Măsura 6.1.1 Sprijin pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a reducerii emisiilor de
CO2 în județul Giurgiu
Măsura 6.1.2 Protecția populației împotriva efectelor schimbărilor climatice și conservarea biodiversității
Măsura 6.1.3 Suport pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate
Măsura 6.1.4 Management eficient al deșeurilor în județul Giurgiu

Figura 17. Obiectivul Strategic 6: Impact și Rezultate
Impact 6.1.: Emisii de gaze cu efect de seră reduse în județul Giurgiu
Indicator de impact 6.1.: Emisii de gaze cu efect de seră estimate
Impact

Ținta 2027: ≤ CVR (2020) Regiunea Sud-Muntenia117: 12,85 K Tone CO2 eq/an
Impact 6.2.: Proces eficientizat de reciclare și reutilizare a deșeurilor în județul Giurgiu
Indicator de impact 6.2.: Gradul de reciclare și reutilizare a deșeurilor la nivelul județului
Giurgiu

117

Conform datelor statistice pentru Regiunea Sud-Muntenia prezentate de Urban Data Platform Plus (europa.eu).
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(6.1.1) Investiții realizate de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2
Rezultate

(6.1.2) Investiții realizate pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice
(6.1.3) Infrastructură modernă realizată pentru managementul deșeurilor

Programul 6.1: Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu
1.

Descrierea programului:
Pentru a susține angajamentul și rolul activ al Consiliului Județean Giurgiu privind reducerea

emisiilor de dioxid de carbon din diferite sectoare și astfel, pentru a preveni schimbările climatice,
Programul mobilizează investiții publice și cuprinde o serie de măsuri și activități de combatere a
riscurilor generate de criza climatică și creșterea poluării, domeniile prioritare vizate fiind protecția
mediului, schimbările climatice, biodiversitatea, energia, situațiile de urgență și managementul
110

deșeurilor.
Astfel, în acord cu orientările UE, naționale și ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru
perioada 2021-2027 , Programul potențează prin măsurile subsumate rolul central al energiei în
tranziția către o economie cu zero emisii nete de GES (promovând utilizarea energiei din surse
regenerabile, creșterea eficienței energetice), extinderea infrastructurii ecologice119 pentru
diminuarea efectelor schimbărilor climatice și îmbunătățirea aerului urban, beneficiile oferite de
economia circulară120, dar și o creștere a gradului de conștientizare a populației cu privire la
importanța și impactul comportamentului ecocivic în planul protejării sănătății și bunăstării

118

Prin raportare la estimările asumate în cadrul Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Giurgiu pentru
perioada 2020-2025, p.286, disponibil online la adresa Consiliul Judetean Giurgiu > (cjgiurgiu.ro).
119
Definiția acordată de UE pentru conceptul „infrastructură ecologică” este următoare: „o rețea planificată strategic,
alcătuită din zone naturale și seminaturale, precum și din alte elemente de mediu, care este concepută și gestionată pentru
a oferi o gamă largă de servicii ecosistemice. Ea integrează spații verzi (sau acvatice, în cazul ecosistemelor de acest tip)
și alte elemente fizice ale zonelor terestre (inclusiv de coastă) și ale celor marine. Pe uscat, infrastructurile ecologice sunt
prezente atât în mediul rural, cât și în cel urban”. A se vedea în acest sens Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Infrastructurile ecologice —
Valorificarea capitalului natural al Europei, COM/2013/0249 final.
120
Între aceste beneficii se regăsesc reducerea cererii de resurse limitate, a consumului de energie și a nivelurile de emisii
de dioxid de carbon.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

cetățenilor. Totodată, Programul cuprinde acțiuni cu scopul eficientizării procesului de reciclare și
reutilizare a deșeurilor, fiind în acord cu țintele stabilite în cadrul Planului județean de gestionare
a deșeurilor în județul Giurgiu pentru perioada 2020-2025. În plus, sunt avute în vedere activități de
îmbunătățire a parteneriatului dintre autoritatea județeană și părțile interesate din domeniul
protecției mediului, cu accent pe dezvoltarea proiectelor ce asigură protecția biodiversității în ariile
naturale protejate din județul Giurgiu.
De asemenea, Programul sprijină consolidarea managementului și intervențiilor în cazul iminenței
și/sau producerii unor situații de urgență sau dezastre ce ar afecta populația din județul Giurgiu,
printr-o serie de acțiuni derulate în cadrul a două proiecte transfrontaliere implementate de UAT
județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și având ca parteneri de proiect autorități și instituții
publice din Bulgaria: „Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse” INVESTMENTS FOR A SAFE REGION: GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT, cod identificare 15.3.1.023,
cod e-MS ROBG-135; „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region” („Parteneriate
pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427.
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Programul contribuie astfel la îmbunătățirea capacității de prevenire și gestionare a incendiilor și
situațiilor de urgență de către serviciile profesioniste pentru situații de urgență în județele riverane
Dunării.
2.

Domeniul de politici publice:

P 6.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:
-

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 –2020;

-

Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020;

-

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite;

-

Obiectivele de Politică (OP) ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027;

-

Comisia Europeană, Document de reflecție: Către o Europă durabilă până în 2030;

-

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Pactul ecologic european, COM/2019/640
final;

-

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: Readucerea naturii în viețile noastre;
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-

Planul de redresare „Next Generetion EU”;

-

Programul de Guvernare 2020-2024;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;

-

Strategia Naţională de Protecţia Mediului 2004-2025;

-

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021;

-

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;

-

Programul Naţional de Dezvoltare Locală;

-

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Giurgiu (2020-2025).

3.

Obiectivele programului:

Programul 6.1. vizează ca până în 2027 să se atingă următoarele rezultate:
-

Investiții realizate de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2;

-

Investiții realizate pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice;

-

Infrastructură modernă realizată pentru managementul deșeurilor.
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4.

Indicatori de rezultat:
Tabelul 22. Obiectivul Strategic 6: Indicatori de rezultat ai Programului 6.1

5.

Indicatorii de rezultat ai programului
(outcome)

Valoarea de
referință (an)

Ținta 2027

Observaţii

Gradul de realizare a investițiilor pentru
reducerea emisiilor de CO2 și creșterea
eficienței energetice, programate în timpul
implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu

Gradul de realizare a investițiilor derulate
pentru diminuarea efectelor schimbărilor
climatice, programate în timpul implementării
PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu

Grad de realizare a activităților de eficientizare
a managementului deșeurilor, programate în
timpul implementării PSI

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu

Măsuri:
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Măsurile și activitățile incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor
programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia
dintre rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.
Tabelul 23. Obiectivul Strategic 6: Măsurile Programului 6.1
Măsura 6.1.1 Sprijin pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a reducerii
emisiilor de CO2 în județul Giurgiu
Eficientizarea energetică a sediului administrativ al Consiliului Județean Giurgiu
Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu, inclusiv
dotarea sediului său administrativ
Eficientizarea energetică a Centrului de asistență socială Giurgiu
Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala specială gimnazială nr. 1, municipiul
Giurgiu, județul Giurgiu
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Efectuarea unor intervenții de eficientizare energetică la Dispensarul TBC, oraș Bolintin Vale,
județul Giurgiu
Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Nichifor Crainic”, comuna Bulbucata, județul
Giurgiu
Investiții pentru extinderea mobilității alternative în județul Giurgiu (amenajare trasee pentru
biciclete)
Înființare stație de alimentare cu hidrogen în comuna Gostinu, județul Giurgiu
Construire centrală electrică pe bază de energie geotermală
Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule
Măsura 6.1.2 Protecția populației împotriva efectelor schimbărilor climatice și conservarea
biodiversității
Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență
Achiziționarea echipamentelor necesare creșterii capacității reactive și preventive în caz de
incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse
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Reabilitarea, modernizarea și dotarea punctului de comandă al Inspectoratului Județean pentru
Situații de Urgență Giurgiu
Asigurarea unor dotări specifice situațiilor de urgență (șalupe, auto șenilată etc.)
Amenajare spații verzi în incinta imobilelor aflate în proprietatea domeniului public și privat al
UAT județul Giurgiu
Organizarea de campanii de informare privind protecția mediului / educație de mediu
Realizarea de campanii și evenimente dedicate mobilității urbane durabile
Măsura 6.1.3 Suport pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate
Promovarea campaniilor de împădurire a terenurilor degradate din județul Giurgiu
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Reconstrucția ecologică a Bălții Comana, județul Giurgiu, Etapa a II-a – REBACO (lucrări de
amenajare/extindere Delta Comana, amenajare dig circulabil, decolmatare, inclusiv dotare
pentru decolmatare canale și intervenții de urgență și sistem automatizat de ridicare a
batardourilor de la stăvilar)
Reconstrucția ecologică a bălții „Pasărea” din comuna Malu, județul Giurgiu
Măsura 6.1.4 Management eficient al deșeurilor în județul Giurgiu
Investiții în creșterea eficienței managementului deșeurilor în județul Giurgiu
Derularea de campanii de informare cu privire la practicile legate de colectarea, tratarea și
depozitarea deșeurilor
Sprijinirea economiei circulare prin reducerea risipei alimentare
Instalații de termovalorificare a deșeurilor

6.

Finanţarea programului:

Programul 6.1. se finanţează parțial din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al UAT județul
Giurgiu, precum și din FEN-uri.
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7.

Managementul implementării programului:

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și
bugetară de către CJ Giurgiu);
b) Factori critici de succes/condiții cheie:
-

Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin finanțarea
din surse extra-bugetare nerambursabile;

-

Accesul la tehnologie de ultimă generație;

-

Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă;

-

Consolidarea colaborării instituționale cu instituții/autorități locale, în domeniile de
responsabilitate ale CJ Giurgiu.
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2) Programe și măsuri conexe, indicatori de realizare imediată (outputs)
Pentru fiecare măsură sunt prezentate în tabelele de mai jos următoarele informații: a) titlu; b) descrierea măsurii; c) domeniul de politici
publice (obiectivul strategic); d) perioada de operaționalizare; e) indicatorii de ieșire (de realizare imediată sau output) și țintele indicatorilor
aferenți măsurilor. În ceea ce privește sursa de finanțare aferentă fiecărei măsuri, bugetele alocate sunt redate la punctul 3 al Componentei
de Buget (CB)/Programare Bugetară (CPB).

Obiectiv strategic 1: Creșterea competitivității economice a județului Giurgiu, prin inovare și digitalizare
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Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

1

Observaţii

Program 1.1. Economie locală, competitivă și sustenabilă
Rezultat 1.1.1. Obiective atinse ale acțiunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor
1) Document programatic
Măsura 1.1.1 Măsuri de management pentru asigurarea
proiectat și aprobat în
dezvoltării integrate a județului Giurgiu
graficul planificat
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Inițiative și Măsuri
În derulare
Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean Giurgiu în
direcția extinderii planificării strategice și participative a
acțiunilor sale publice. Măsura se referă la:
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1) Adoptarea Strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu
aferentă perioadei 2021-2027 care definește și fundamentează
principalele direcții de dezvoltare și proiectele prioritare majore,
ce pot face obiectul finanțării din fondurile europene aferente
perioadei de programare 2021-2027, pentru acele măsuri și
proiecte care sunt eligibile în cadrul Programelor Operaționale
ale României pentru perioada 2021-2027, precum și din Planul
Național pentru Redresare și Reziliență; se așteaptă ca această
acțiune să joace un rol fundamental în corelarea și coordonarea
politicilor publice de interes județean adoptate de CJ Giurgiu cu
cele regionale, precum și eficientizarea utilizării fondurilor
publice, cu scopul dezvoltării echilibrate și sustenabile a
comunității și a asigurării convergenței nivelului de trai al
cetățenilor județului Giurgiu cu cei europeni.

Indicator de realizare
imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

2) Document programatic
revizuit și aprobat în graficul
planificat

Nr.

CVR
(2021)

3 (1/an)

Sursa: CJ
Giurgiu

3) Document programatic
actualizat și aprobat în
graficul planificat

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

4) Program de acţiune
comunitară
proiectat
și
aprobat în graficul planificat

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

5.1)
Reprezentanți
ai
Consiliului Județean Giurgiu
desemnați în cadrul Comisiei
județene
de
incluziune
socială Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

5.2) Propuneri din partea
Consiliului Județean Giurgiu
privind
îmbunătățirea

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu
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Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My
SMIS 135244/Cod SIPOCA 817 de către UAT județul Giurgiu,
finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală.
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planului
județean
incluziune socială
6) Campanii de promovare

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

≥1

de

2) activitățile anuale aferente etapei de evaluare și revizuire
anuală a Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului
Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Anexei VI la
Ghidul CP 13/2019 – „Ghid pentru planificarea și fundamentarea
procesului decizional din administrația publică locală”;
3) Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean
(PATJ);

Sursa: CJ
Giurgiu

1
7) Centre înființate

Nr.

4) Elaborarea programului de acțiune comunitară destinat
prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune
socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu
(prevăzut de art. 35 alin. 2, Legea nr. 292/2011), prin
participarea tuturor serviciilor publice de interes local și prin
consultarea operatorilor economici din comunitate, furnizorilor
de servicii sociale etc.;
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Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Observaţii

5) Includerea în planul județean de incluziune socială aprobat de
Comisia județeană de incluziune socială Giurgiu, a acelor măsuri
intercomunitare de eliminare a barierelor identificate în
combaterea sărăciei și excluziunii sociale și a indicatorilor de
măsurare; indicatorii sunt formulați astfel încât să fie asigurată
corespondența cu indicatorii naționali de incluziune socială;
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6) Sprijinirea campaniilor de promovare a unui stil de viață
sănătos;
7) Înființarea unui Centru pentru adăpostirea și tratarea
animalelor maltratate.

Măsura 1.1.2 Consolidarea participării sociale și economice
a grupurilor vulnerabile
Nouă
Măsura are în vedere creșterea incluziunii sociale în județul
Giurgiu prin implementarea unor programe culturale, sportive,
de voluntariat, de promovare a antreprenoriatului și economiei
sociale dedicate/inclusiv grupurilor vulnerabile în acord cu liniile
de acțiune ale Strategiei naționale de incluziune și reducerea

Programe derulate
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Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

2) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ
Giurgiu

-

-

-

-

3) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ
Giurgiu

-

-

-

-

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Observaţii

sărăciei pentru perioada 2021-2027 și ale Planului de Acțiune
aferent.

Măsura
1.1.3
internaţionale

Dezvoltarea

relaţiilor

interne

În derulare
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şi 1) Organizarea de întâlniri
de lucru cu entitățile
partenere

Măsura vizează: 1) dezvoltarea relațiilor de cooperare și de
parteneriat atât în plan intern, național, cât și extern, al
colaborării internaționale, pentru satisfacerea unor obiective
comune, prin parteneriate de tip public – public și public-privat;
2) menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Republica
Moldova și Bulgaria; 3) promovarea unui pachet de măsuri și
facilități acordate tinerilor pentru înființare IMM-uri în județul
Giurgiu. Acțiunea este propusă în acord cu Programul Operațional
Regional Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027.

Sursa: CJ
Giurgiu

Măsura 1.1.4 Sprijinirea infrastructurii și a activităților CDI
Nouă
Măsura este propusă în acord cu Programul Operațional Regional
Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 și vizează:

Activități de promovare CDI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare
imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

1) Acțiuni de sprijin pentru
investiții
și
pentru
reconversia economică a
agenților economici și sociali

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

2) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ
Giurgiu

-

Observaţii

1) Sprijinirea intervențiilor de tip „smart city” și „smart village”;
2) Sprijinirea și susținerea înființării de clustere în județul
Giurgiu;
3) Sprijinirea și susținerea înființării
județul Giurgiu.

unui parc tehnologic în

Rezultat 1.1.2. Agenți economici și sociali susținuți
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Măsura 1.1.5 Creșterea
economici și sociali

competitivității

agenților

Nouă
Măsura vizează:
) Acțiuni de sprijin pentru investiții și pentru reconversia
economică a agenților economici și sociali în vederea depășirii
crizei economice generate de pandemia COVID – 19 și susținerii
potențialului lor de creștere;

3) Program anual dezvoltat
acordarea
2) Sprijinirea inițiativelor de facilitare a accesului la finanțare a pentru
finanțărilor nerambursabile
IMM-urilor;
pentru activități nonprofit

Nr.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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-

-

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

-

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
3) Dezvoltarea programului anual pentru acordarea finanțărilor
nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general
stabilit în contextul implementării Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare. Este avută în vedere extinderea
domeniilor finanțate de Consiliul Județean Giurgiu;
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4) înființare/ modernizare târg săptămânal.

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

-

-

-

-

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

de interes general, proiectat
și aprobat
în
graficul
planificat
4) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ
Giurgiu

Rezultat 1.1.3. Infrastructură de afaceri dezvoltată
Măsura 1.1.6 Suport pentru dezvoltarea infrastructurii de
afaceri
Nouă
Măsura are în vedere sprijinirea și susținerea înființării de noi
parcuri industriale în județul Giurgiu, în acord cu Programul
Operațional Regional Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027.

Măsuri suport derulate

Program 1.2. Program județean de cooperare teritorială cu administrațiile locale
Rezultat 1.2.1. Obiective atinse ale acțiunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor
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Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Măsura 1.2.1 Investiții în obiective de interes public sau
social
Nouă
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Măsura are în vedere consolidarea misiunii și rolului Consiliului
Județean Giurgiu de coordonare a activității consiliilor comunale,
orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes județean, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Astfel, măsura vizează realizarea următoarelor activități:

1) Gradul de realizare a
lucrărilor de modernizare
trotuare şi căi de acces,
programate
în
timpul
implementării PSI
2) Gradul de realizare a
lucrărilor de amenajare căi
de acces, programate în
timpul implementării PSI

1) Modernizare trotuare şi căi de acces proprietăţi DJ 507 (UAT
județul Giurgiu în parteneriat cu comuna Gostinu, judeţul
Giurgiu);

3) Gradul de realizare a
lucrărilor de amenajare
programate în
2) Amenajare căi de acces proprietăți DJ 507 (UAT județul Giurgiu trotuare,
timpul
implementării
PSI
în parteneriat cu comuna Oinacu, judeţul Giurgiu);
3) Amenajare trotuare în Budeni (UAT județul Giurgiu în
parteneriat cu comuna Oinacu, judeţul Giurgiu);

4) Gradul de realizare a
lucrărilor de amenajare

Unitatea
de
măsură

Procent
(%)

Procent
(%)

Procent
(%)

Procent
(%)
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

100%

Sursa: CJ
Giurgiu;
Primăria
comunei
Gostinu

100%

Sursa: CJ
Giurgiu;
Primăria
comunei
Oinacu

CVR
(2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu;
Primăria
comunei
Oinacu

CVR
(2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu;

CVR
(2021)

CVR
(2021)

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
4) Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile DJ 601 la km 15+815
cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ
601 la km 19+781 (UAT județul Giurgiu în parteneriat cu oraș
Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu);

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

sensuri giratorii, programate
în timpul implementării PSI

Prmăria
Orașului
BolintinVale

5) Înființarea unui Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în
municipiul Giurgiu;
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Activitatea se desfășoară în cadrul asocierii cu acest scop între
UAT Județul Giurgiu și UAT Municipiul Giurgiu. Astfel, sunt avute
în vedere asigurarea unei infrastructuri educaționale de calitate
pentru învățământul profesional, reducerea gradului de abandon
școlar în rândul tinerilor, precum și generarea locurilor de muncă
în municipiul Giurgiu.

5) Progresul în înființarea
Campusului
Școlar
Profesional și Tehnic/Dual în
municipiul Giurgiu

Procent
(%)

CVR
(2021)

Obiectiv strategic 2: Creșterea capacității administrative
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Observaţii

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu;
Primăria
Municipiului
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Program 2.1. Management (de suport) organizațional
Rezultat 2.1.1. Satisfacție crescută a personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor sale subordonate
Rezultat 2.1.2. Satisfacție crescută a utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor furnizate de către Consiliul Județean Giurgiu și instituțiile sale
subordonate
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Măsura 2.1.1 Sprijin pentru formare profesională adaptată la
nevoile resursei umane
În derulare
Măsura vizează dezvoltarea carierei profesionale a personalului
aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și din instituțiile subordonate
ceea ce reprezintă atât un drept cât și o obligație, în conformitate cu
prevederile legale ale art. 458 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Măsura are în
vedere necesitatea respectării măsurilor de protecție și a regulilor de
distanțare socială impuse de actualul context epidemiologic. Măsura
cuprinde următoarele activități: 1) participare în sistem clasic learning
(5 zile – minim 30 de ore) la programele de formare organizate la sediul
instituției; 2) cursuri de formare și perfecționare online, gratuit/
contra cost, cu înscriere directă pe platforma furnizorului de formare

1.1)
Programe
de
formare organizate în
sistem clasic learning

1.2)
Persoane
care
urmează programe de
formare organizate în
sistem clasic learning

Nr.

Nr.
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CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu;
Instituții
subordonate

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
profesională; 3) specializări la locul de muncă cu utilizarea propriilor
formatori; 4) participarea la schimburi de experiență interinstituțională, pe tematici de interes specifice, după caz, în limita
posibilităților de deplasare.
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2.1) Cursuri de formare
online

2.2)
Cursuri
de
perfecționare online

2.3)
Persoane
care
urmează cursuri de
perfecționare online

Unitatea
de
măsură

Nr.

Nr.

Nr.
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

2.4)
Persoane
care
urmează cursuri de
perfecționare online

3) Persoane care se
specializează la locul de
muncă
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4)
Persoane
care
participă la schimburi
de experienţă interinstituţională
Măsura 2.1.2 Abordare integrată a performanței instituționale

1) Organigramă
adoptată

nouă

Unitatea
de
măsură

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

Conform planului
anual de pregătire
profesională a
personalului
aprobat

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

≤1

Sursa: CJ
Giurgiu

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri
În derulare
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Prin implementarea Programul Strategic Instituțional 2021-2027
Consiliul Județean Giurgiu asumă trecerea de la un management de
administrare a resurselor către un management orientat spre
rezultate, fiind necesară în acest demers o abordare integrată a
performanței instituționale. Abordarea se sprijină pe construirea unei
noi arhitecturi organizatorice în acord cu noile obiective
instituționale, dezvoltarea instrumentelor de management al calității,
consolidarea comportamentului etic și promovarea acțiunilor de
eficientizare a activităților administrative.
Astfel, măsura vizează: 1) asigurarea unui cadru organizatoric
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu adecvat
noilor obiective strategice instituționale și cu respectarea egalității de
șanse și de tratament; 2) implementarea Instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice
(CAF) la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Giurgiu; 3) actualizarea și îmbunătățirea sistemului anti-mită/de
prevenire a corupției al Consiliului Județean Giurgiu în acord cu
Strategia Națională Anticorupție post 2020; 4) dezvoltarea sistemului

Indicator de realizare
imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

2)
Instrumente
de
management al calității
implementate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

3) Standarde actualizate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

4) Tocătoare de hârtie
achiziționate

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

5) Recipienți achiziționați
pentru
colectarea
selectivă a deșeurilor

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu
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Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

1)
Procedură
de
consultare a grupurilor
vulnerabile
în
implementarea
programelor
sociale,
elaborată și aprobată în
graficul planificat

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

2)
Structuri
locale/comunitare
nou
1) implementarea unei proceduri de consultare a grupurilor vulnerabile
înființate

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Sursa: CJ
Giurgiu

3) Servicii de consultanță
gestionarea
2) crearea și implementarea de structuri locale/ comunitare pentru privind
copii și tineri pentru participarea la toate deciziile care îi privesc.
proiectelor cu finanțare
3) asigurarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor externă sau națională nou
cu finanțare externă sau națională (elaborare documentație pentru contractate
(elaborare
obținerea finanțării/ dosar de finanțare).
documentație
pentru

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Inițiative și Măsuri

Observaţii

de eficientizare a proceselor de muncă în cadrul aparatului propriu al
Consiliului Județean Giurgiu cu scopul dezvoltării standardului EMAS.

Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice inclusiv prin
implicarea comunității în procesele de dezvoltare locală
În derulare

129

Măsura vizează dezvoltarea capacității de elaborare a documentelor
de planificare strategică de către Consiliul Județean Giurgiu printr-o
mai bună învățare, inovare și transfer de cunoștințe în contextul unei
mai largi implicări a comunității locale pe care o reprezintă, cu atenție
specială grupurilor vulnerabile.
Măsura se referă la:

în dezvoltarea unor programe care îi privesc (modelul facilitării
comunitare, FRDS);
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

Observaţii

obținerea
finanțării/
dosar de finanțare), în
timpul implementării PSI
Măsura 2.1.4 Investiții orientate către transparență și acces
liber la informații de interes public și comunicare cu părțile
interesate

130

În derulare
Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean Giurgiu depuse în
direcția îmbunătățirii relației dintre autoritate și cetățeni/mediul de
afaceri în principal prin implementarea soluțiilor TIC, având în vedere
totodată,
evaluarea
rezultatelor
orientate
către
utilizatorii/beneficiarii serviciilor furnizate de către autoritate, cu
scopul dezvoltării și eficientizării acestor servicii.
Măsura se referă la:
1)

activități de creare și implementare a unei soluții informatice
(Platforme digitale, softuri) pentru simplificarea procedurilor
administrative cu scopul optimizării serviciilor Consiliului

1) Platformă informatică
personalizată
implementată
și
operațională

Nr.

CVR
(2021)

Conform graficului
de implementare a
proiectului
„i.R.E.M - Instituții
Responsabile,
Eficiență
Managerială”, Cod
My SMIS
135244/Cod
SIPOCA 817

2) Anchetă sociologică
derulată
pentru
măsurarea nivelului de
satisfacție
a

Nr.

CVR
(2021)

1
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
Județean Giurgiu furnizate în contextul exercității de către
autoritate a competențele partajate în domeniul infrastructurii de
transport rutier județean.
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Activitățile se desfășoară în contextul implementării proiectului
„i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS
135244/Cod SIPOCA 817 de către UAT județul Giurgiu, finanțat în
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul
POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală.
2) Evaluarea rezultatelor orientate către utilizatorii / beneficiarii
serviciilor furnizate de către Consiliul Județean Giurgiu, pentru a ghida
eforturile pentru satisfacerea nevoilor lor. Activitatea are în vedere
măsurarea nivelului de satisfacție al beneficiarilor serviciilor furnizate
de autoritate prin intermediul unei cercetări sociologice.

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Procent
(%)

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJEP
Giurgiu

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJEP
Giurgiu

beneficiarilor serviciilor
furnizate de CJ Giurgiu
3) Sisteme informatice
achiziționate
4.1) Echipamente
achiziționate

IT

4.2) Soft-uri informatice
achiziționate
5.1) Echipamente
achiziționate

IT

3) Achiziționarea unui sistem informatic pentru urbanism;
4) Digitalizare la nivelul activității Consiliului Județean Giurgiu
(Achiziționare de echipamente IT și soft-uri pentru autoritatea
județeană);

5.2) Soft-uri informatice
achiziționate

Nr.
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Observaţii

CVR
(2021)

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare
imediată (output)

Inițiative și Măsuri
5) Digitalizarea serviciilor de evidența populației furnizate de Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu (DJEP Giurgiu);
6) Digitalizarea serviciilor furnizate de Direcția Județeană de
Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu
(DJTADJCT Giurgiu)

6.1) Echipamente
achiziționate

IT

6.2) Soft-uri informatice
achiziționate

132

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Nr.

CVR
(2021)

Nr.

CVR
(2021)
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Ținta 2027

Observaţii

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Obiectiv strategic 3: Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Program 3.1. Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a județului Giurgiu la rețeaua infrastructurii TEN-T
Rezultat 3.1.1. Conectare îmbunătățită la rețeaua infrastructurii TEN-T

133

Măsura 3.1.1 Interconectarea la culoarele majore
de
transport
şi dezvoltarea transportului
multimodal

1.) Lungime stradă reabilitată

Km.

CVR
(2021)

Astfel, măsura vizează:

Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

12,533

În derulare
Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Giurgiu de
a asigura creșterea conectivității trasportului rutier din
județul Giurgiu, printr-un acces mai bun la rețeaua
transeuropeană de transport (TEN-T) și mobilitate
transfrontalieră.

/

Conform PAL
2) Lungime stradă reabilitată

Km.

CVR
(2021)

3) Dotări independente achiziționate

Buc.

CVR
(2021)
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/
Țintă 2021
7,450
Țintă 2021
29

Sursa: CJ
Giurgiu
Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

4) Progresul privind lucrările de proiectare

Procent
(%)

CVR
(2021)

Ținta 2027

Observaţii

Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

1) reabilitarea DJ 412A, Adunații Copăceni - Dărăști
Vlașca – Novaci – Popești – Mihăilești;

134

Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better
connection to TEN-T infrastructure („Îmbunătățirea
nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la
rețeaua infrastructurii TEN-T”), acronim B-TeN, cod eMS: ROBG-442 de către UAT județul Giurgiu, în calitate
de beneficiar lider, în parteneriat cu municipalitatea
Byala, districtul Ruse, Bulgaria.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul
Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 -2020,
Axa prioritară 1: „O regiune bine conectată”, Obiectivul
specific: „Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi
coordonării sistemelor transfrontaliere de transport
pentru o conectare mai bună la reţeaua de transport TENT”.
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100%

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

2) modernizarea DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN
61, km 13+685 – 14+184 (km 22+263 – 29+221, 7.450 km);

135

Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to
TEN-T transport network“ („Noduri bine conectate
Giurgiu –Borovo la reţeaua de transport TEN- T), Acronim:
W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 de către UAT județul
Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu
municipalitatea Borovo, districtul Ruse, Bulgaria.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul
Programului Interreg V-A România- Bulgaria 2014-2020,
apel trei de proiecte, Axa prioritară 1: O regiune bine
conectată, Obiectiv specific 1.1: Îmbunătățirea
planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de
transport transfrontalier în vederea unei conectări mai
bune la rețeaua de transport TEN-T.
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

3) realizarea unor investiții pentru îmbunătățirea
conectivității între municipalitatea Ruse și județul
Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T;

136

Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și
îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și
județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, cod
proiect ROBG 418, de către UAT județul Giurgiu, în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu municipalitatea
Ruse, Bulgaria, în calitate de partener lider.
4) modernizarea DJ 503.
Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503:
Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu
- limită judeţ Teleorman“, Cod SMIS 117661 de către UAT
județul Giurgiu în calitate de beneficiar. Proiectul este
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri
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Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Buc.

CVR
(2021)

Ținta 2027

Observaţii

Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014
- 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții
6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii
obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 Interconectarea Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii
Europene privind Regiunea Dunării, AP 1b - Legături
rutiere, feroviare şi aeriene (depunerea proiectelor prin
MySMIS),
Apelul
de
proiecte
nr.
POR
2017/6/6.1/SUERD/1.

Rezultat 3.1.2. Infrastructură de transport dezvoltată
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii
de transport din județul Giurgiu

1) Dotări independente achiziționate
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3

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

2) Drumuri județene reabilitate

Nr.

CVR
(2021)

3) – 17) Documentații tehnico-economice
realizate

Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021

18) Lucrări de expertizare realizate

Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021

Indicator de realizare imediată (output)

Ținta 2027

Observaţii

1

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

În derulare

138

Măsura acoperă atribuțiile autorității județene de a
îmbunătăți infrastructura de transport din județul
Giurgiu, printr-o serie de lucrări de construire,
modernizare, reabilitare și consolidare a acesteia,
precum și prin creșterea capacității administrative a
Direcției Județene de Transport, Administrarea
Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu. Astfel,
măsura vizează: 1) Asigurarea unor dotări pentru Direcția
Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu; 2) Reabilitare și
modernizare DJ 603; 3) Reabilitare traseu rutier compus
din drumurile județene DJ 412A, DJ 412C și DJ 601; 4)
Reabilitare și modernizare DJ 412B: Drăgănescu (DJ 412A)
– Podu Ilfovățului – Neajlovu – Sterea – DN 61; 5)
Modernizare DJ 505 Gogoșari – Putineiu – Halta CFR
Chiriacu – Izvoarele – Chiriacu – Valea Bujorului – DN 5B;
6) Modernizare drumul județean DJ 602, Limită judeţ Ilfov
– Bâcu – Joița – Săbăreni – Limită judeţ Ilfov; 7) Reabilitare
și modernizare DJ 601A – Limită județ Ilfov – Bâcu –Joița

15
2

Sursa: CJ
Giurgiu
Sursa: CJ
Giurgiu

19) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

6,727

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

20) Drum județean modernizat

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

21) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

5,050

Sursa: CJ
Giurgiu;
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Indicator de realizare imediată (output)

– Cosoba – Limită județ Dâmbovița (km 11+500 – km
23+799, 12,29 km); 8) Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN 4;
9) Modernizare DJ 401B Herăști – DN 4; 10) Reabilitare și
modernizare DJ 401 A Limită județ Ilfov – Tântava – Mihai
Vodă – Bolintin Deal – Bolintin Vale – Găiseni – Cărpenişu –
Limită județ Dâmbovița; 11) Reabilitare şi modernizare
DJ 601 Limită județ Ilfov – Bolintin Deal (km 8+156 –
10+656, 2,5 km); 12) Modernizare DJ 504, Giurgiu – Vieru
– Putineiu –Gogoșari; 13) Consolidare şi reabilitare DJ 411
(Comana – Budeni, Iepurești – Bulbucata); 14) Reabilitare
și modernizare traseu rutier Mihai Bravu – DN 5; 15)
Reabilitare și modernizare traseu rutier Hotarele – DN 5;
16) Trenul Verde Giurgiu – Comana; 17) Modernizare DJ
505 Gogoșari, km 17+168 - 17+932 (km 17+941), 0,773 km;
18) Realizare lucrări de expertizare poduri (Pod peste
râul Argeș pe DJ 401, în localitatea Hotarele, km 38+680;
Pod peste râul Dâmbovnic pe DJ 611 în localitatea Roata
de Jos, Km 0+150); 19) Modernizare DJ 404 Limită județ
Dâmbovița – Drăgăneasca – Florești; 20) Modernizare DJ
401; 21) Reabilitare DJ 401A Palanca – Stoenești; 22)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii
DJTADJCT
Giurgiu

22) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

11,000

Sursa: CJ
Giurgiu

23) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

2,060

Sursa: CJ
Giurgiu

24) Drum județean modernizat

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

25) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

7,820

Sursa: CJ
Giurgiu

26) Lungime drum reabilitat și modernizat

Km.

CVR
(2021)

5,180

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

27) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

5,000

Sursa: CJ
Giurgiu
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Indicator de realizare imediată (output)

Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu
Spart (11.000 km); 22) Modernizare DJ 601D Letca Veche
– Limită județ Teleorman; 23) Modernizare DJ 601 E; 24)
Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) - Malu Spart (DJ
601); 25) Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata– Sadina
– Cartojani – Limită judeţ Teleorman; 26) Modernizare DC
121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504; 27) Întreținerea curentă a
drumurilor publice: a) întreținerea îmbrăcămintei
asfaltice (plombări, colmatare, fisuri etc.); b) asigurarea
esteticii rutiere; 28) Întreținerea periodică a drumurilor
publice; 29) Modernizare DJ 507; 30) Modernizare drumul
județean DJ 503A; 31) Reabilitare și modernizare DJ
506A; 32) Reabilitare DJ 413; 33) Reabilitare DJ 412A; 34)
Reabilitare DJ 401A; 35) Reabilitare DJ 401A Palanca –
Stoenești (km 50+000 – 55+050, 5.050 km); 36)
Modernizare DJ 404 Limită județ Dâmbovița –
Drăgăneasca – Florești (km 6+600 – 13+327, 6.727 Km); 37)
Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită județ
Teleorman (km 7+127 – 9 +187, 2.060 km); 38) Reabilitare
DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart (km 9+500

28.1) Progresul în realizarea lucrărilor de
întreținere

Unitatea
de
măsură

Procent
(%)

Valoarea
de
referință
(an)
CVR
(2021)

Ținta 2027

Observaţii

Conform PAL
/

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

Țintă 2021
100%
Conform PAL

28.2) Progresul în asigurarea esteticii rutiere

Procent
(%)

CVR
(2021)

/
Țintă 2021
100%

29) Progresul în asigurarea întreținerii
periodice a drumurilor publice

Procent
(%)

CVR
(2021)

Conform PAL
/
Țintă 2021
100%

Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu
Sursa: CJ
Giurgiu;
DJTADJCT
Giurgiu

30) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

15,626

Sursa: CJ
Giurgiu

31) Drumuri județene modernizate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu
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Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

32) Lungime drum reabilitat și modernizat

Km.

CVR
(2021)

6,930

Sursa: CJ
Giurgiu

33) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

9,690

Sursa: CJ
Giurgiu

34) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

8,540

Sursa: CJ
Giurgiu

35) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

3,235

Sursa: CJ
Giurgiu

36) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

5,050

Sursa: CJ
Giurgiu

37) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

6,727

Sursa: CJ
Giurgiu

38) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

2,060

Sursa: CJ
Giurgiu

39) Lungime drum reabilitat

Km.

CVR
(2021)

11,000

Sursa: CJ
Giurgiu

Indicator de realizare imediată (output)

– 12+500, km 13+000 – 21+000); 39) Modernizare DJ 412 D
Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601) (km 0+000-7+820,
7.820 km); 40) Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ
504 (km 0 + 000 – 5+000, 5.000 km); 41) Reabilitare și
modernizare DJ 611 Roata – Sadina – Cartojani – Limită
județ Teleorman (km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800,
5.180 km).

141
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Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

40) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

7.820

Sursa: CJ
Giurgiu

41) Lungime drum modernizat

Km.

CVR
(2021)

5,000

Sursa: CJ
Giurgiu

42) Lungime drum reabilitat și modernizat

Km.

CVR
(2021)

5,180

Sursa: CJ
Giurgiu

Indicator de realizare imediată (output)

Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea
coridoarelor de transport în judeţul Giurgiu

1
/

Nouă
Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Giurgiu
pentru a asigura creșterea calității și siguranței
transportului în județul Giurgiu, fiind necesară în acest
sens o mai bună fluidizare a traficului.

Observaţii

Sistem de monitorizare a traficului auto
implementat

Măsura are în vedere implementarea unui sistem
monitorizare trafic auto în județul Giurgiu.

Program 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități
Rezultat 3.2.1. Infrastructură de utilități dezvoltată
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Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
realizată

Sursa: CJ
Giurgiu
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Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Măsura 3.2.1 Investiții în infrastructura de utilități

1

În derulare

/

Măsura se referă la atribuțiile Consiliului Județean
Giurgiu privind creșterea calității vieții locuitorilor din
mediul urban și rural din județul Giurgiu, prin investiții în
infrastructura de utilități. Astfel, măsura urmărește
sporirea accesibilității locuitorilor și serviciilor publice la
sistemele de utilități publice, precum și modernizarea și
dezvoltarea acestora, prin investiții de extindere,
reabilitare și dotare.

1) Sistem de iluminat public implementat

Nr.

CVR
(2021)

2) Sistem îmbunătățit

Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
realizată
Conform PAL

Observaţii

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

Conform PAL

Astfel, măsura vizează:
1) Implementarea unui sistem de iluminat public eficient
al intersecțiilor cuprinse în rețeaua de drumuri județene;

3) Realizarea proiect

Nr.

2) Îmbunătățirea managementului și gestiunii rețelelor de
apă;
3) Asigurare utilități și dotări tehnico-edilitare aferente
obiectivului de investiții „Complex județean de sănătate
Giurgiu”;

CVR
(2021)

/
Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

1
4) Dispensare racordate
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Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu
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Indicator de realizare imediată (output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

4) Racordare la rețeaua de gaze a Dispensarului
Mogoşeşti.

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la
cerințele pieții și ale beneficiarilor direcți
144
Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Nr.

CVR (2021)

Ținta 2027

Observaţii

Program 4.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Giurgiu
Rezultat 4.1.1. Infrastructură educațională dezvoltată
Măsura 4.1.1 Investiții în infrastructura de învăţământ
În derulare

1) Centre construite

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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1
/

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Giurgiu în
domeniul educațional. Proiectele din cadrul acestei măsuri
urmăresc optimizarea procesului educațional în județul
Giurgiu, prin promovarea excelenței, inovării și creativității,
precum și prin dezvoltarea infrastructurii și competențelor TIC
ce facilitează trecerea de la învățământul clasic (față în față)
la cel online.

145

Ținta 2027

Observaţii

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
realizată

Măsura vizează:
1) Construirea Centrului Județean de Excelență Giurgiu pentru
pregătirea copiilor și tinerilor din județul Giurgiu capabili de
performanțe;
2) Îmbunătățirea infrastructurii TIC a unui număr de 21 unități
de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu.
Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Dotări IT pentru școli mai aproape de elevii din
judeţul Giurgiu”, cod SMIS 146239. Proiectul a fost depus de
către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de solicitant, în
cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară
2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. –

3) Unități școlare
echipamente TIC

dotate

cu

Nr.
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CVR (2021)

21

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

„Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare,
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate”, Obiectiv Specific OS 2.4 –
„Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Acțiunea 2.3.3
– „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și
e-cultură – Secțiunea E-Educație”.
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Program 4.2. Valorificarea potențialului cultural, sportiv și turistic al județului Giurgiu
Rezultat 4.2.1. Infrastructură culturală și sportivă dezvoltată
Măsura 4.2.1 Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii
și activităților culturale și sportive
În derulare
Măsura urmărește dezvoltarea potențialului cultural ca factor
determinant al dezvoltării județului Giurgiu. Măsura are în
vedere realizarea de investiții ce vizează protecția,

Conform PAL
1) Progresul în activitatea de
restaurare, consolidare și dotare
muzeală

/
Procent
(%)
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CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de
patrimoniu cultural și a serviciilor culturale, după cum
urmează:
1) Restaurarea, consolidarea și dotarea Muzeului Județean
„Teohari Antonescu”;
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Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul
Județean Teohari Antonescu” de către UAT județul
Giurgiu. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE în cadrul
Programului RO-CULTURA. Parteneri în cadrul proiectului sunt
Fundația Amfiteatru (România) și Morten Bruun (Norvegia).
2) Consolidarea, reabilitarea, restaurarea și dotarea Centrului
Pastoral-Cultural „Gavril Drugănescu”;
3) Dezvoltarea infrastructurii Teatrului „Tudor Vianu” din
municipiul Giurgiu: activități de extindere și modernizare Sala
Studio, lucrări de consolidare, îmbunătățirea accesului
persoanelor cu dizabilități, amenajare terasă și esplanadă,
restructurarea la parametrii optimi de vizibilitate a fațadelor;

Unitatea
de
măsură

Ținta 2027

Observaţii

Conform PAL
2) Prograsul în realizarea lucrărilor
de
consolidare,
reabilitare,
restaurare și dotare

/
Procent
(%)

CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

Conform PAL
/
3) Progresul
infrastructurii

în

dezvoltarea

4) Progresul în realizarea lucrărilor
de construire

Procent
(%)

Procent
(%)
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Valoarea
de
referință
(an)

CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
Conform PAL

CVR (2021)

/
Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

4) Construirea Ansamblului socio-cultural „Radu Șerban
Voievod” în cadrul Mânăstirii Comana, comuna Comana,
județul Giurgiu;
5) Restaurarea parțială, conservarea, protecția și promovarea
Cetății Giurgiu
6) Înființarea Palatului Culturii Giurgiu;
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7) Modernizarea și dotarea Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu;

Ținta 2027
Documentație
tehnicoeconomică

5) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ Giurgiu

-

-

-

-

Conform PAL
/

8) Proiectarea „Scenariului de securitate la incendiu” pentru
sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale;

6) Progresul în demersul de
înființare a Palatului Culturii
Giurgiu

9) Reabilitarea și restaurarea Ansamblului Conacului „Ștefan
Bellu”, format din Biserica „Sf. Nicolae", Turn clopotniță, Zid
de incintă și Ruine conac, din comuna Goștinari, județul
Giurgiu;

7) Centre modernizate și dotate

Nr.

CVR (2021)

1

10) Valorificarea turistică durabilă a Ansamblului comemorativ
al eroilor din primul război mondial (Biserica „Înălțarea

8) Scenarii proiectate

Nr.

CVR (2021)

1

Procent
(%)
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Observaţii

CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu
Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
Domnului” (Biserica
municipiul Giurgiu)”;

„Eroilor”)

și

Mausoleul

Valoarea
de
referință
(an)

„Eroilor”,

11) Valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice:
Crucea lui Mihai Viteazul și Ansamblul comemorativ „Șerban
Cantacuzino”(Capelă și Cruce) situate în satul Crucea de
Piatră, comuna Călugăreni, județul Giurgiu;
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Unitatea
de
măsură

14) Amenajarea insulei Cama-Dinu-Păsărica

/
9) Progresul în realizarea lucrărilor
de reabilitare și restaurare

Procent
(%)

CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

Conform PAL
/
10)
Progresul
lucrărilor

în

11)
Progresul
lucrărilor

în

realizarea

Procent
(%)

realizarea

Procent
(%)
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Observaţii

Conform PAL

12) Înființarea unei tabere de creație în oraș Bolintin Vale,
județul Giurgiu;
13) Creare / extinderea zonei de agrement pe malul Dunării /
Canalului Sfântul Gheorghe;

Ținta 2027

CVR (2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
Conform PAL

CVR (2021)

/
Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Documentație
tehnicoeconomică
12) Tabere
înființate

de

creație

nou

13) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ Giurgiu

150

14)
Progresul
lucrărilor

în

realizarea

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR (2021)

1

-

-

-

CVR (2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Procent
(%)

-

Rezultat 4.2.2. Activități de promovare turistică derulate
Măsura 4.2.2 Sprijin pentru promovarea turismului la
nivelul județului Giurgiu
Nouă

1.1) Activități de semnalizare a
obiectivelor turistice

Nr.

1.2) Activități de
traseelor turistice

Nr.

marcare

a

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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CVR
(2021)
CVR
(2021)

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri
Măsura consolidează acțiunile Consiliului Județean Giurgiu de
promovarea turistică a județului Giurgiu, prin furnizarea de
soluții adaptate nevoilor cetățenilor și companiilor, inclusiv
prin digitalizarea serviciilor administrative.
Măsura cuprinde următoarele activități:
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1) Derularea unor activități de promovare a turismului la nivelul
Județului Giurgiu (indicatoare, desenare rute și trasee, o hartă
a obiectivelor turistice plasată în zone - cheie, evenimente
etc.);
2) Promovarea produselor locale și meșteșugărești și a
activităților culturale prin tehnologii „smart” și TIC;

Indicator de realizare imediată
(output)

Unitatea
de
măsură

1.3) Evenimente de promovare
turistică

Nr.

2) Activități de promovare prin
tehnologii „smart” și TIC

Nr.

3) Fără indicatori asumați la
nivelul instituțional al CJ Giurgiu

-

3) Susținerea și promovarea agroturismului, ecoturismului,
turismului rural.
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Valoarea
de
referință
(an)
CVR
(2021)
CVR
(2021)

-

Ținta 2027

Observaţii

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

≥2

Sursa: CJ
Giurgiu

-

-

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Obiectiv strategic 5: Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială

Inițiative și Măsuri

152

Indicator de realizare imediată
(output)

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

1) Echipamente achiziționate de
Județul Giurgiu pentru Spitalul
Județean de Urgență Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

2)
Ambulatorii
reabilitate,
modernizate, extinse și dotate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

Observaţii

Program 5.1. Infrastructură sanitară
Rezultat 5.1.1. Infrastructură sanitară dezvoltată
Măsura 5.1.1 Investiții în infrastructura sanitară
În derulare
Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Giurgiu
privind finanțarea unităților sanitare aflate sub incidența
managementului asistenței medicale asigurat de autoritatea

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri
județeană, în conformitate cu prevederile OUG nr. 162 /2008
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
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Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

3

Sursa: CJ
Giurgiu

3.2) Corpuri extinse și supraetajate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

3.3) Incinte amenajate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

4) Secții medicale supuse lucrărilor de
reparații capitale

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

5) Progresul în realizarea lucrărilor de
modernizare a pavilioanelor medicale

Pondere
(%)

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

6) Gradul de realizare a lucrărilor de
construire a Complexului Județean de
Sănătate Giurgiu, programate în
timpul implementării PSI

Pondere
(%)

CVR
(2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu

7) Gradul de realizare a lucrărilor de
construire a Spitalului Județean de

Pondere
(%)

CVR
(2021)

100%

Sursa: CJ
Giurgiu

Indicator de realizare imediată
(output)

Rolul CJ Giurgiu în cadrul acestei măsuri este de a realiza o serie
de investiții ce urmăresc îmbunătățirea serviciilor medicale prin
adaptarea infrastructurii sanitare existente la tehnologiile
moderne. Totodată CJ Giurgiu urmărește alinierea la standardele
de calitate europene a serviciilor medicale, de reabilitare, de
recuperare sau de paliație, precum și dezvoltarea modelelor
alternative pentru prestarea serviciilor din spitale (îngrijire în
regim ambulatoriu și servicii ambulatorii). În plus, măsura
cuprinde acțiuni pentru prevenirea extinderii infectării cu noul
Coronavirus SARS-CoV-2.
Măsura are în vedere următoarele activități:
1) Modernizarea și tehnologizarea la nivel European a
infrastructurilor sanitare deficitare din subordinea CJ Giurgiu;

3.1)
Corpuri
modernizate

reabilitate

și
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Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

154

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

8) Dotări independente achiziționate

Buc.

CVR
(2021)

9) Curți amenajate

Nr.

10.1) Secții amenajate

Indicator de realizare imediată
(output)

Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația din Regiunea Sud Muntenia prin
dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, cod SMIS 125227.
Proiectul are următorii parteneri: Ministerul Sănătății, Ministerul
Sănătății - Unitatea de Management a proiectului Băncii Mondiale
(MS-UMPBM), Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul
Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Județean de Urgență
Târgoviște, Spitalul Orășenesc Pucioasa, Spitalul Județean de
Urgență Ploiești, Spitalul Municipal Moreni, Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, Spitalul Orășenesc
Bolintin Vale, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, având ca
lider de parteneriat Ministerul Sănătății.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare
şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială

Urgență Giurgiu, programate
timpul implementării PSI

Observaţii

în
Țintă 2021
40

Sursa: CJ
Giurgiu

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

10.2) Compartimente amenjate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

11) Corpuri amenajate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

12) Lucrări recepționate

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Ținta 2027

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

155

prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE,
Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Apel
de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate,
COD APEL 420/8.

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

1
/
13) Spații construite

Nr.

CVR
(2021)

14) Ambulanțe nou achiziționate

Nr.

CVR
(2021)

2) Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu;

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
2

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

1
/

Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu“ Cod SMIS 126122
de către UAT Județul Giurgiu în calitate de beneficiar. Proiectul
este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale, Operațiunea 8.1.A.: Ambulatorii.

15) Centre paliative construite

Nr.

CVR
(2021)

16) Sedii construite

Nr.

CVR
(2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică
1
/

Sursa: CJ
Giurgiu

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Țintă 2021

156

3) Reabilitare şi modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și
supraetajare parțială Corp C5 şi amenajare incintă secţia
exterioară de psihiatrie Vadu Lat; 4) Reparație capitală secția
exterioară de psihiatrie Vadu Lat; 5) Modernizare pavilioane
medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru; 6) Construirea
Complexului Județean de Sănătate Giurgiu; 7) Construire Spital
Județean de Urgență Giurgiu;

Documentație
tehnicoeconomică
17)
Construcții
modulare
container achiziționate

tip

Nr.

CVR
(2021)

8) Dotarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu
echipamente medicale, de protecție și materiale sanitare
necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARSCoV-2;
Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la
nivelul județului Giurgiu- CO-STOP” cod SMIS 2014+ 138250 de
către UAT județul Giurgiu în parteneriat cu Spitalul Județean de
Urgență Giurgiu. Proiectul este finanțat în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 - Axa Prioritară 9:
„Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate

Sursa: CJ
Giurgiu

1
/
18) Sedii construite
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1

Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

de COVID-19”, Obiectivul de Investiții 9.1: „Creșterea capacității
de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19”,
Apel:
POIM/819/9/1/”Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19”.
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9) Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul
Județean de Urgență Giurgiu; 10) Reabilitare, extindere și
modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 11) Reabilitare și
dotare Corp Spital Nou C1+C2 - Spitalul Județean de Urgență
Giurgiu; 12) Lucrări de conformare din punct de vedere al
securității la incendiu al clădirii Spitalului Județean de Urgență
Giurgiu; 13) Construire spațiu de depozitare și arhivă (inclusiv
asigurarea digitalizării) la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;
14) Dotări pentru secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu, 2 ambulanțe; 15) Construire
Centru servicii paliative în regim de spitalizare continuă; 16)
Construire Sediu Serviciu Județean de Ambulanță Giurgiu; 17)
Construcție modulară tip container pentru Serviciul Județean de
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817
Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

1) Caravane mobile achiziționate

Nr.

CVR
(2021)

2

Sursa: CJ
Giurgiu

2) Persoane care au asigurat accesul
la asistență medicală pe perioada de
implementare a procesului

Nr.

CVR
(2021)

700

Sursa: CJ
Giurgiu

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Observaţii

Ambulanță Giurgiu; 18) Construire Sediu pentru Direcția de
Sănătate Publică Giurgiu.

Măsura 5.1.2 Suport pentru îmbunătățirea accesului la
serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile
Nouă
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Măsura are în vedere implementarea de către UAT Județul
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu
Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu
a proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului
Giurgiu” – mobMED Giurgiu. Se urmărește facilitarea accesului la
servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile din Județul Giurgiu
pentru prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare,
diabet) și a bolilor infecțioase (hepatita și Covid-19,etc.), prin
achiziția și dotarea a două caravane mobile și îmbunătățirea
serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile
vulnerabile, inclusiv Romii, prin asigurarea accesului la asistență
medicală pe perioada de implementare a proiectului pentru un
grup țintă de 700 persoane.

Program 5.2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Giurgiu
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Observaţii

Rezultat 5.2.1. Infrastructură socială dezvoltată
Măsura 5.2.1 Măsuri de management pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale
Nouă
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Măsura sprijină demersurile Consiliului Județean Giurgiu în
direcția combaterii sărăciei și promovării incluziunii sociale,
prin măsuri personalizate, în acord cu liniile de acțiune ale
Strategiei naționale de incluziune și reducerea sărăciei pentru
perioada 2021-2027 și ale Planului de Acțiune aferent.

1) Plan județean de incluziune socială
aprobat și implementat care respectă
modelul-cadru aprobat la nivel
national
2.1) Servicii sociale finanțate în baza
acestor contrate
2.2) Beneficiarii serviciilor sociale

Măsura urmărește:
1) Includerea în planul județean de incluziune socială a unor
măsuri pentru implementarea colaborării între UAT în vederea
identificării barierelor în combaterea sărăciei și excluziunii
sociale și a identificării de soluții pentru eliminarea lor;
2) Încheierea de contracte de parteneriat între județ și UAT din
mediul rural sau defavorizate, precum și cu furnizori privați de
servicii pentru cofinanțarea serviciilor sociale din UAT-urile
respective, pentru implementarea de programe de acțiune

≤3
3) Acțiuni de sensibilizare derulate
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Nr.

CVR
(2021)

(minim una
anual,
începând cu
anul 2022)

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

(%)

CVR
(2021)

Conform PAL

-

-

-

Unitatea
de
măsură

Observaţii

comunitară/intercomunitară pentru combaterea sărăciei și
excluziunii sociale, pentru formarea și/sau asigurarea
personalului,
pentru
contractarea
unor
servicii
de
evaluare/recuperare pentru persoanele dependente de
consumul de alcool etc.;
3) Realizarea periodică de acțiuni de sensibilizare a comunității
privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul județului.
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Măsura 5.2.2 Investiții în infrastructura socială
În derulare
Măsura este orientată spre dezvoltarea asistenței și protecției
sociale în județul Giurgiu, cu atenție specială acordată protecției
diferitelor categorii de grupuri vulnerabile: tineri și persoane
adulte cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane fără
adăpost, victime ale violenței domestice, copii lipsiți de
îngrijire și sprijin parental, persoane cu probleme de sănătate
mintală etc., cu scopul promovării incluziunii sociale și creşterii
calităţii vieţii beneficiarilor acestor servicii.
Măsura are în vedere:

1) Progresul în derularea activităților
de digitalizare

Procent

2) Fără indicatori asumați la nivelul
instituțional al CJ Giurgiu

-

3.1) Centre de zi înființate și dotate

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu;
DGASPC
Giurgiu

3.2) Unități de îngrijitre la domiciliu

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu;
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Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

1) Digitalizarea serviciilor sociale – Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

DGASPC
Giurgiu

2) Susținerea activităților TEAM – UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor;
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Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,
cod MYSMIS 2014_127169, derulat de către Autoritatea Națională
pentru Protecția Copilului și Adopție în parteneriat cu DGASPC
Giurgiu și alte 47 de DGASPC-uri din țară.
3) Înființarea și dotarea unui centru de zi pentru persoane
vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna
Băneasa, județul Giurgiu;
Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul
Giurgiu”, cod SMIS 2014+126307, finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea

1
/
4) Progresul în înființarea centrului de
zi

Procent
(%)

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

5.1) Locuințe protejate

Nr.

CVR
(2021)

3

Sursa: CJ
Giurgiu

5.2) Centre de zi

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

6.1) Locuințe protejate

Nr.

CVR
(2021)

4

Sursa: CJ
Giurgiu

6.2) Centre de zi

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu
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Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1,
Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Unitatea
de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Conform PAL
7) Dotări independente

Nr.

Proiectul este implementat în perioada: 01.05.2017 – 31.07.2022
de UAT județul Giurgiu în parteneriat cu DGASPC Giurgiu.

CVR
(2021)

/
Țintă 2021
70

Observaţii

Sursa: CJ
Giurgiu;
DGASPC
Giurgiu

1
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4) Înființarea unui centru de zi în comuna Buturugeni, județul
Giurgiu;
5) Înființarea a 3 locuințe protejate și a unui centru de zi pentru
tineri și persoane cu dizabilități, în comuna Hotarele, județul
Giurgiu;
Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Un Pas Înainte" în cadrul Programului de Interes Național
„Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției
tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a
copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu
dizabilități”, având ca beneficiar Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

/
8) Centre înființate

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

1
/
9) Centre de zi

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

Nr.

Nr.

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

6) Înființarea a 4 locuințe protejate şi a unui centru de zi pentru
tineri şi persoane cu dizabilităţi, în comuna Izvoarele, județul
Giurgiu;
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Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Speranță pentru viitor" în cadrul Programului de Interes
Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării
tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor
adulte cu dizabilități”, având ca beneficiar Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecția Copilului Giurgiu.
7) Dotarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu cu echipamente/aparatură,
materiale şi echipamente individuale de protecţie, în vederea
prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2;
Activitatea se desfășoară în contextul implementării proiectului
„Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu -

Unitatea
de
măsură

Ținta 2027

Observaţii

1
/
10) Cămine de asistență socială

Nr.

CVR
(2021)

11) Clădiri construite

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

12) Clădiri construite

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

13) Clădiri construite

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu

14) Centre de asistență socială dotate

Nr.

CVR
(2021)

11

Sursa: CJ
Giurgiu
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Valoarea
de
referință
(an)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249” de către Consiliul Judeţean
Giurgiu în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Giurgiu.
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Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014 – 2020 - Axa Prioritară 9: „Protejarea
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19”, Obiectivul de Investiţii 9.1: „Creșterea capacității de
gestionare
a
crizei
sanitare
COVID-19”,
Apel:
POIM/819/9/1/”Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19.
8) Amenajarea unui centru pentru persoane vârstnice prin
reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul
Mogoşeşti, comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu;
9) Amenajarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în
comuna Răsuceni, județul Giurgiu;
10) Construirea unui cămin de asistenţă socială persoane
vârstnice în comuna Găiseni, județul Giurgiu;
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea
de
măsură

11) Construirea unei clădiri în incinta Casei de Tip Familial „Casa
Noastră”;
12) Construirea unei clădiri în incinta Casei de Tip Familial
„Mihaela”;
13) Construirea unei clădiri în incinta Imobilului din Șoseaua
Bălănoaiei nr. 31, municipiul Giurgiu;
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14) Asigurarea unor dotări necesare bunei funcționări a centrelor
de asistență socială (Căminul pentru Persoane Vârstnice - CPV
Mironeşti, Căminul pentru Persoane Vârstnice - CPV Onceşti,
Căminul pentru Persoane Vârstnice - CPV Hotarele, Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică - CRRN Oinacu,
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională – CITO Tântava,
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică - CRRN
Izvoarele, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă – CIA „Valea
Bujorului”, Casa Tip Familial – CTF „Casa Noastră”, Centrul de
Recuperare – CR „Respiro”, Casa tip familial – CTF „Mihaela”,
Complex de Servicii Sociale).
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Obiectiv strategic 6: Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
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Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

Program 6.1. Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu
Rezultat 6.1.1. Investiții realizate de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2
Măsura 6.1.1 Sprijin pentru creșterea eficienței
energetice a clădirilor publice și a reducerii
emisiilor de CO2 în județul Giurgiu

1) Clădiri publice care beneficiază de
sprijin
pentru
îmbunătățirea
performanței energetice

Nt.

CVR
(2021)

5

Sursa: CJ
Giurgiu

Nouă

2) Trasee de biciclete amenajate în
timpul implementării PSI

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Măsura își propune să atragă finanțare din fonduri
nerambursabile
pentru
creșterea
eficienței
energetice a clădirilor publice, precum și pentru
creșterea gradului de utilizare a energiei din surse
regenerabile.
Măsura
urmărește
satisfacerea

3) Progresul privind lucrările
proiectare stație de alimentare
hidrogen

de
cu

Procent
(%)
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CVR
(2021)

Conform PAL
/
Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

necesarului acestuia de energie atât în prezent, cât
și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut,
dar cu respectarea normelor europene de mediu și
eficiență.

Observaţii

Documentație
tehnicoeconomică
realizată

În cadrul măsurii rolul CJ Giurgiu constă în:
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Ținta 2027

Conform PAL

1) creșterea eficienței energetice pentru: a) sediul
administrativ al Consiliului Județean Giurgiu; b)
Biblioteca Județeană Giurgiu; c) Centrul de asistență
socială Giurgiu; d) Școala specială gimnazială nr. 1,
municipiul Giurgiu, județul Giurgiu; e) Dispensarul
TBC, oraș Bolintin Vale, județul Giurgiu; f) Școala
gimnazială „Nichifor Crainic”, comuna Bulbucata,
județul Giurgiu;

4) Progresul privind lucrările
proiectare centrală electrică

Este avută în vedere creşterea performanţei
energetice a clădirilor celor 5 instituții publice, cu
satisfacerea necesarului acestora de energie, atât în
prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț
cât mai scăzut, dar cu respectarea normelor
europene de mediu și eficiență.

5) Progresul privind lucrările de
proiectare pentru amenjare stații
electrice

/
de

Procent
(%)

CVR
(2021)

Țintă 2021
Documentație
tehnicoeconomică

Sursa: CJ
Giurgiu

realizată

Procent
(%)
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CVR
(2021)

Conform PAL
/
Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
2) realizarea de investiții
mobilității alternative;

pentru

Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

extinderea

realizată

4) construirea unei centrale electrice pe bază de
energie geotermală;
5) construirea unor stații
reîncărcare autovehicule.

electrice

Observaţii

Documentație
tehnicoeconomică

3) înființarea unei stații de alimentare cu hidrogen în
comuna Gostinu, județul Giurgiu;
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Ținta 2027

pentru

Rezultat 6.1.2. Investiții realizate pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice
Măsura 6.1.2 Protecția populației împotriva
efectelor schimbărilor climatice și conservarea 1) Echipamente specifice situațiilor de
biodiversității
urgență
În derulare

Conform PAL
Echipamente
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CVR
(2021)

/
Țintă 2021
6

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri
Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean
Giurgiu în ceea ce privește diminuarea riscurilor
asociate crizei climatice și creșterii poluării, un
domeniu prioritar vizat fiind și cel al managementului
riscurilor.
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Totodată măsura corespunde atribuțiilor Consiliului
Județean Giurgiu de a asigura conservarea mediului
natural din județul Giurgiu cu scopul creșterii calității
vieții și a standardului de civilizație pentru populația
giurgiuveană.
Măsura vizează:
1) Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru
creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență.
Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Investiții pentru o regiune sigură:
Județul Giurgiu și Districtul Ruse” - INVESTMENTS FOR
A SAFE REGION: GIURGIU COUNTY AND RUSE
DISTRICT, cod identificare 15.3.1.023, cod e-MS
ROBG-135, de către UAT județul Giurgiu în

2) Dotări independente achiziționate

Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Buc.

CVR
(2021)

Ținta 2027

Observaţii

Țintă 2021

Sursa: CJ
Giurgiu

8

Nr.

CVR
(2021)

1

Sursa: CJ
Giurgiu;
IJSU
Giurgiu

4) Dotări specifice situațiilor de urgență
achiziționate

Buc.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

5) Spații verzi amenajate

Nr.

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

6) Campanii de informare

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Sursa: CJ
Giurgiu

7) Campanii și evenimente dedicate
mobilității urbane durabile

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Sursa: CJ
Giurgiu

3) Punct de comandă
modernizat și dotat

reabilitat,
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Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea de
măsură

parteneriat cu Direcția Generală de Apărare
împotriva incendiilor și Protecție Civilă Sofia, prin
Direcția de Apărare împotriva incendiilor și Protecție
Civilă Ruse. Proiectul este cofinanțat de Uniunea
Europeana prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Interreg V-A
România-Bulgaria 2014-2020.

170

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al
județului Giurgiu este beneficiarul final al proiectului
pentru partea română.
2) Achiziționarea echipamentelor necesare creșterii
capacității reactive și preventive în caz de incendii
forestiere sau inundații în zona de cooperare
transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
Activitatea se desfășoară în contextul implementării
proiectului „Partnerships for Overcoming the
Disasters for a safe region” („Parteneriate pentru
prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”),
acronim POD, cod e-MS: ROBG-427 de către UAT
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea de
măsură

județul Giurgiu în calitate de beneficiar lider, în
parteneriat cu: Crucea Roșie Română filiala Giurgiu,
Crucea Roşie Bulgară, Universitatea din Ruse “Angel
Kancev” și Clusterul de business și inovație din Ruse.
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Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională în
cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria
2014 -2020, Axa prioritară 3: „O regiune sigură”,
Obiectivul
specific
3.1:
„Îmbunătățirea
managementului riscului comun in regiunea
transfrontalieră”.
3) Reabilitarea, modernizarea și dotarea punctului de
comandă al Inspectoratului Județean pentru Situații
de Urgență (IJSU) Giurgiu;
4) Asigurarea unor dotări specifice situațiilor de
urgență (șalupe, auto șenilată etc.);
5) Amenajare spații verzi în incinta imobilelor aflate
în proprietatea domeniului public și privat al UAT
județul Giurgiu;
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Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Observaţii

6) Organizarea de campanii de informare privind
protecția mediului / educație de mediu;
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7) Realizarea de campanii și evenimente dedicate
mobilității urbane durabile: dezvoltarea de acțiuni de
marketing și conștientizare la nivelul județului
Giurgiu, cu sprijinul actorilor locali pentru
dezvoltarea unei noi culturi locale a mobilității
urbane.

Măsura 6.1.3 Suport pentru reconstrucția
1) Campanii de împădurire
ecologică a terenurilor degradate
Nouă
Măsura consolidează eforturile Consiliului Județean
Giurgiu în ceea ce privește valorificarea terenurilor
degradate contribuind astfel la îmbunătățirea
condițiilor de mediu din județul Giurgiu.

2
/
2) Bălți reconstruite ecologic

Nr.

Astfel, măsură vizează:

1)

Promovarea campaniilor de împădurire
terenurilor degradate din județul Giurgiu;

Sursa: CJ
Giurgiu

a
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CVR
(2021)

Țintă 2021
2
Documentații
tehnicoeconomice

Sursa: CJ
Giurgiu

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de realizare imediată
(output)

Inițiative și Măsuri

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

CVR
(2021)

Conform PAL

Sursa: CJ
Giurgiu

Nr.

CVR
(2021)

≥1

Sursa: CJ
Giurgiu

-

-

-

Unitatea de
măsură

Observaţii

2) Reconstrucția ecologică a Bălții Comana, județul
Giurgiu, Etapa a II-a – REBACO (lucrări de
amenajare/extindere Delta Comana, amenajare dig
circulabil, decolmatare, inclusiv dotare pentru
decolmatare canale și intervenții de urgență și sistem
automatizat de ridicare a batardourilor de la
stăvilar);
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3) Reconstrucția ecologică a bălții „Pasărea” din
comuna Malu, județul Giurgiu.

Rezultat 6.1.3. Infrastructură modernă realizată pentru managementul deșeurilor
Măsura 6.1.4 Management eficient al deșeurilor
în județul Giurgiu
Nouă
Măsura cuprinde acțiuni care conduc la prevenirea
generării deșeurilor și pregătirea pentru reutilizare,
ceea ce asigură scăderea cantității de deșeuri
eliminate.

1) Progresul în realizarea investițiilor
pentru eficientizarea managementului
deșeurilor
2) Campanii de informare
3) Fără indicatori asumați la nivelul
instituțional al CJ Giurgiu

Procent
(%)
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OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată
(output)

Unitatea de
măsură

Valoarea
de
referință
(an)

Ținta 2027

Observaţii

4) Fără indicatori asumați la nivelul
instituțional al CJ Giurgiu

-

-

-

-

Măsura vizează:
1) Realizarea de investiții în creșterea eficienței
managementului deșeurilor în județul Giurgiu;
2) Derularea de campanii de informare cu privire la
practicile legate de colectarea, tratarea și
depozitarea deșeurilor;
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Acțiunea vizează continuarea demersurilor de
conștientizare a populației cu privire la importanța
colectării, tratării şi depozitării controlate a
deşeurilor, cu ajutorul mass-mediei locale și pe siteul instituțional al CJ Giurgiu. Nu necesită finanțare
din bugetul propriu al CJ Giurgiu.
3) Sprijinirea economiei circulare prin reducerea
risipei alimentare.
Acțiunea nu necesită finanțare din bugetul de venituri
și cheltuieli al UAT Județul Giurgiu;

4) Instalații de termovalorificare a deșeurilor.
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3) Bugetul anual al programelor și estimărilor pentru următorii 3 ani (regula 1+ 3 ani) (mii LEI)
aferente Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu
Alocări anuale pe obiective strategice (Obiectivele strategice OS1-OS6)
Buget UAT Județ Giurgiu, mii lei
2021

176

OS 1.
Creșterea
competitivității
economice a
județului
Giurgiu, prin
inovare și
digitalizare

OS 2.
Creșterea
capacității
administrative

2022

2023

Bugetul Statului, mii lei
2024

2021

2022

2023

Buget UE, mii lei
2024

P. 1.1. Economie locală
bazată pe cunoaștere

P. 1.2. Program județean
de cooperare teritorială cu
administrațiile locale

P.2.1. Management
suport) organizațional

(de
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2023

2024
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OS 3.
Amenajarea și
planificarea
durabilă a
teritoriului

P.3.1 Modernizarea căilor
de comunicații și o mai
bună conectare a județului
Giurgiu la rețeaua
infrastructurii TEN-T

P.3.2
Dezvoltarea
infrastructurii de utilități

177

OS 4.
Dezvoltarea
unui sistem de
educație,
formare
profesională și
cultură adaptat
la cerințele
pieții și ale
beneficiarilor
direcți

P.4.1
Dezvoltarea
infrastructurii educaționale
din județul Giurgiu

P.4.2 Valorificarea
potențialului cultural,
sportiv și turistic al
județului Giurgiu

P.5.1 Infrastuctură sanitară
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OS 5.
Creșterea
performanței
sistemului
sanitar și de
asistență
socială

P.5.2
Dezvoltarea/modernizarea
şi diversificarea serviciilor
sociale oferite în judeţul
Giurgiu

OS 6.
Administrare
responsabilă,
sustenabilă și
participativă a
mediului
natural și
construit

P.6.1 Protecția mediului
natural și construit în
județul Giurgiu
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C: COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE ȘI RAPORTARE)

1) Planul anual de lucru (PAL)
Etapa de implementare a Planului Strategic Instituțional (PSI) 2021-2027 al Consiliului
Județean Giurgiu este declanșată odată cu aprobarea acestuia prin Hotărârea Consiliului
Județean Giurgiu121.
Prin intermediul Comisiei de Monitorizare (CMON)122 constituită prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean și a Subgrupurilor de Lucru (SL)123, Consiliul Județean
Giurgiu va întreprinde demersurile necesare pentru implementarea PSI, elaborând în acest
sens, Planul anual de lucru/ sau planul de acţiune anual (PAL/ PAA)124. PAL se va elabora
179

efectiv de către Subgrupurile de Lucru (SL), sub coordonarea membrilor Comisiei de
Monitorizare.
Elaborarea PAL125 reprezintă o etapă importantă a procesului de implementare a PSI
întrucât prin informațiile relevante cuprinse în structura sa (obiective, activități/sarcini
concrete, rezultatele scontate, eventuale riscuri în realizarea obiectivelor, termene,
departamentele implicate şi persoanele responsabile cu îndeplinirea sarcinilor) permite
decidenților locali o identificare, înțelegere și gestionare adecvată a eventualelor abateri
negative de la rezultatele preconizate prin operaționalizarea măsurilor cuprinse în PSI.
121

Ulterior, începând cu anul 2022, PSI va fi aprobat prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu,
în conformitate cu prevederile Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din
administrația publică locală.
122
Conform OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Comisia de Monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean.
123
Membrii CMON vor fi sprijiniți în derularea activităților de subgrupurile de lucru (SL), create în cea mai mare
parte din personal tehnic, de execuție, desemnat de membrii CMON, pentru elaborarea PSI. În SL pot fi
desemnate și persoane de conducere, cum ar fi șefi de serviciu/ birou.
124
Fiecare entitate poate să utilizeze terminologia de Plan anual de lucru, sau plan de acțiune anual.
125
PAL trebuie să fie aprobat de Președintele Consiliului Județean.
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2) Monitorizarea performanței (raportarea) și evaluarea PSI
În etapa de monitorizare și evaluarea a Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al
CJ Giurgiu, un rol important este acordat atingerii nivelului de performanță stabilit prin
intermediul cadrului de monitorizare și evaluare cuprins în tabelul de la pct. 2) al secțiunii
B) Componenta de Buget/Programare Bugetară (care include la pct. 3) și o prezentare
generală a planificării financiare pentru perioada 2021-2024) și în Anexa 2, care prezintă
indicatori și ținte pentru diferite niveluri de planificare.
Procesul de monitorizare este unul continuu care să permită verificarea realizării
efective a activităților aferente PSI, precum și pentru coordonarea activităţilor dintre
compartimentele instituţiei, fiind asigurat de CMON şi alţi factori de decizie de la nivelul
Consiliului Județean Giurgiu.
Procesul de monitorizare include și o raportare privind stadiul implementării Planului
anual de lucru a PSI, pe baza sistemului de monitorizare a performanței ce cuprinde: a)
180

indicatorii de intrare (input-uri), de proces, de ieșire/de realizare imediată (outputs), de
rezultat, de impact și b) instrumentele de realizare a monitorizării și evaluării, respectiv
a raportării progresului.
Monitorizarea progresului obiectivelor strategice și al programelor de către CMON are
o frecvență semestrială, iar indicatorii de impact și de rezultat sunt măsurați la o perioadă
mai lungă de timp decât indicatorii de realizare imediată.
La finalizarea implementării Planului anual de lucru al PSI, secretariatul tehnic va
prezenta un Raport final de activitate către preşedintele CMON.
Evaluarea procesului de implementare a PSI se realizează la intervale regulate de către
Compartimentul audit public intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu.
Revizuirea Planului Strategic Instituțional se realizează anual. Revizuirea va consta în:
 compararea rezultatelor înregistrate cu cele planificate pentru anul anterior;
acestea se vor baza pe obiectivele stabilite în planurile strategice şi operaţionale,
respectiv PAL;
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 desfăşurarea unei „explorări” a mediului pentru a stabili orice modificări
semnificative care sunt necesare pentru prognozele pe care se sprijină planul curent
şi
 adăugarea unui an suplimentar la plan.

PREŞEDINTE,
Dumitru BEIANU
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia BREBENEL
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Anexa 1. Analiza mediului extern (PESTLE)
FACTORII care au stat la baza Analizei mediului extern conform modelului
PESTLE (implicaţiile politice, economice, sociale, tehnologice, legislative şi de
mediu (environment) asupra Consiliului Județean Giurgiu)
INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ POLITICI
Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri
Schimbările politice inerente ciclurilor
electorale parlamentare

182

Incertitudine ridicată și prelungirea proceselor
decizionale
Inițierea și/sau implementarea cu dificultate a
unor acţiuni coerente şi cu continuitate, pe
termen mediu şi lung

Întârzieri în avizarea/ adoptarea/
implementarea actelor normative şi a altor
documente strategice relevante, la nivel
european, național, județean sau local

Dificultăți în coerența și implementarea
proiectelor cu finanțare europeană

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ ECONOMICI
Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri

Constrângere macroeconomică puternică la
nivel național în contextul pandemiei de SARS–
CoV-2

Creștere economică lentă în județul Giurgiu cu
impact negativ asupra veniturilor bugetului
județean
Presiune crescută asupra Consiliului Județean
Giurgiu pentru sprijinirea autorităților locale
ale UAT-urilor din județul Giurgiu afectate de
consecințele socioeconomice ale crizei sanitare
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Nivel insuficient de resurse (umane, financiare
şi
materiale)
ceea
ce
îngreunează
implementarea proiectelor aflate în derulare
(inclusiv cu posibilitatea sistării unor investiții),
precum şi demararea unora noi

Constrângeri bugetare

Dificultăți în promovarea unui sistem de
motivare adecvată a personalului
Necesitatea susținerii dezvoltării serviciilor
aflate în competența Consiliului Județean
Giurgiu și adaptării lor la nevoile beneficiarilor

Presiune crescută asupra Consiliului Județean
Giurgiu pentru asigurarea resursei financiare
necesare investițiilor în domeniu

Activitatea scăzută de comerț exterior la nivelul
județului

Creștere economică lentă în județul Giurgiu cu
impact negativ asupra veniturilor bugetului
județean

Oportunități
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Oportunitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile în următoarea perioadă de
programare 2021-2027

Interes crescut pentru mediul investițional
favorabil
parteneriatelor
și
valorificării
resurselor existente în județul Giurgiu, generat
cu precădere de avantajul comparativ conferit
de situarea județului în arealul de influență al
Municipiului București, de amplasarea sa pe
malul Dunării și de statutul de județ limitrof

Creșterea capacității Consiliului Județean
Giurgiu pentru a-și atinge obiectivele
instituționale și de a susține relansarea
economică la nivelul județului, disponibilitatea
fondurilor UE asigurând finanțare pentru
proiecte de mobilitate urbană durabilă,
ameliorarea factorilor de mediu, reducerea
consumului de energie, inovare, antreprenoriat,
reducerea sărăciei, creșterea capacității
administrative, promovarea și valorificarea
resurselor turistice sau schimb de experiență și
promovarea bunelor practici între orașe
europene ș.a.
Consolidarea poziției Consiliului Județean
Giurgiu de promotor al dezvoltării economice la
nivel județean cu impact pozitiv asupra
veniturilor
la
bugetul
județean/local,
poziționarea geografică a județului conferind un
avantaj privind cooperarea transnațională în
Regiunea
de
Dezvoltare
Sud-Muntenia,
transfrontalieră și posibilitatea transformării
județului în hub național prin dezvoltarea
funcțiilor sale de transport și logistică
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Posibilitatea valorificării de către Consiliul
Județean Giurgiu a cadrului legal existent în
domeniul
cooperării
transnaționale
și
transfrontaliere, dar și a disponibilității surselor
de finanțare în domeniu pentru a dezvolta
strategii și proiecte de interes comun cu UATurile din județ

Existența a două parcuri industriale în județul
Giurgiu

Presiune crescută asupra Consiliului Județean
Giurgiu pentru îmbunătățirea infrastructurii și a
vizibilității celor două structuri de sprijin a
afacerilor în rândul companiilor din mediul
privat

INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ SOCIALI

184

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri
Tendința de scădere a populației la nivel de
județ, atât în mediul urban, cât și în rural și
tendințe migraționiste ale persoanelor apte de
muncă din cauza îmbătrânirii demografice, a
sporului natural negativ și a migrației externe
manifestate

Necesitatea modificării și adaptării sistematice
a documentelor programatice în funcție de
structura socială și de dinamica demografică

Grad crescut de analfabetism126 în județul
Giurgiu

Presiune bugetară ridicată pentru identificarea
de soluții dedicate, cu atenție specială derulării
de proiecte ce vizează domeniul educațional și
creșterea inserției pe piața muncii și acordării
unei mai mari atenții principiilor orizontale ale
Uniunii Europene, precum nediscriminarea,
egalitatea de gen și de șanse

126

Potrivit Recensământului national al populației și locuințelor din anul 2011, județul Giurgiu ocupă primul loc
al clasamentului pe județe privind numărul de analfabeți.
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Creşterea şomajului şi sărăciei și securitate
socială scăzută în contextul crizei economice
generate de criza sanitară COVID-19

Presiune bugetară ridicată pentru dezvoltarea și
diversificarea serviciilor sociale

Implicare scăzută a cetăţenilor, societăţii
civile, mediului de afaceri şi a partenerilor
sociali în identificarea nevoilor reale şi
evaluarea serviciilor oferite acestora

Fundamentare defectuoasă a actelor normative,
în special a documentelor programatice și prin
urmare insuficienta corelare a acestora cu
nevoile și interesele beneficiarilor/cetățenilor

Oportunități

185

Creșterea nivelului de conștientizare în rândul
populației asupra problemelor de sănătate

Necesitatea susținerii de către Consiliul
Județean Giurgiu a investițiilor necesare
dezvoltării infrastructurii sanitare și de
asistență socială, cu accent pe componenta de
prevenție

Modificări în modul de comunicare și interrelaționare în contextul pandemiei de SARS–
CoV-2 și a necesității respectării măsurilor de
protecție și a regulilor de distanțare socială
impuse de actualul context epidemiologic

Necesitatea adaptării serviciilor și bunurilor
furnizate la regulile de distanțare socială,
inclusiv cu identificarea de soluții inovatoare de
tip e-administrație

Existența unei aglomerări teritoriale cu valori
peste media națională (din punct de vedere al
numărului de persoane angajate, al cifrei de
afaceri, al rezultatelor financiare și al
numărului de companii) în domeniul cultivării
cerealelor (CAEN 0111) ce face parte din
aglomerarea regională (alături de cele 3
aglomerări teritoriale de importanță locală din
județele Călărași, Ialomița și Teleorman)

Necesitatea susținerii de către Consiliului
Județean Giurgiu a organizării de clustere sau
de poli de competitivitate eficienți, ca motor în
dezvoltarea acestei aglomerări teritoriale

Mediu social și cultural divers

Presiune pentru inovație culturală cu scopul
satisfacerii cererii locale și consolidării
identității județene
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INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU

Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ TEHNOLOGICI
Oportunități

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT
generată și de necesitatea trecerii accelerate
spre societatea informațională (sisteme de eguvernare, e-comerț etc.) și accesul crescut la
internet

Necesitatea adaptării strategiilor / programelor
în funcţie de potenţialul noilor tehnologii IT
Necesitatea
reproiectării
structurale
procesuale a serviciilor furnizate

și

Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetățeni
Îmbunătățirea
comunicării
și
autorității județene de cetățeni

apropierii

Finanțări europene în perioada 2021-2027
pentru încurajarea CDI

Posibilitatea
atragerii
de
fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea activității și
infrastructurii CDI

Perspective pentru dezvoltarea infrastructurii
de inovare și transfer tehnologic

Posibilitatea implementării de către Consiliul
Județean Giurgiu a proiectelor de modernizare
a unor infrastructuri sau de dezvoltare a unora
noi în baza următoarelor oportunități de
finanțare care vor fi disponibile din POR 20212027

Potenţial de dezvoltare al activităţilor de
cercetare-dezvoltare

Creșterea numărului de structuri de dezvoltare
locală cu participare directă a Consiliului
Județean Giurgiu

Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei
verzi la nivelul Uniunii Europene

Posibilitatea
atragerii
de
fonduri
nerambursabile și implicit creșterea capacității
instituționale de derulare de investiții de
eficientizare energetică și de reducere a
emisiilor de CO2

186

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri
Costuri ridicate pentru tehnologie modernă și
serviciile de specialitate aferente

Dificultăți
autorității

pentru susținerea din bugetul
județene a costurilor pentru
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implementarea de noi tehnologii, echipamente
și aplicații IT

INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU

Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ LEGISLATIVI
Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri

Dificultăți în exercitarea funcției de planificare
strategică și a managementului operațional

Instabilitate legislativă

Implementarea deficitară a unor proiecte
gestionate de Consiliul Județean Giurgiu

Birocrație legislativă excesivă în domeniul
achizițiilor publice

Dificultăți în derularea proceselor de achiziții
publice

Oportunități

187

Legislația UE incidentă Obiectivelor de politică
(OP) UE
Descentralizarea procesului decizional al
fondurilor structurale la nivel național pentru
exercițiul financiar 2021-2027

Posibilitatea atragerii de fonduri europene
necesare inițierii și implementării politicilor
locale în sfera de competență a Consiliului
Județean Giurgiu

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
Descrierea impactului pe care îl au pentru
Consiliul Județean Giurgiu

FACTORI DE INFLUENŢĂ DE MEDIU
Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri
Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi
pericolul degradării florei şi faunei, manifestate
la nivel local

Necesitatea intensificării numărului de acțiuni
de protecție a populaţiei împotriva efectelor
schimbărilor climatice
Necesitatea intensificării monitorizării evoluției
ecosistemelor
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Necesitatea respectării normelor UE şi a
obligaţiilor asumate la nivel internaţional în
domeniul mediului

Necesitatea
actualizării
permanente
a
documentelor programatice promovate de
Consiliul Județean Giurgiu pentru respectarea
prevederilor și obligațiilor existente la nivel
internaţional în domeniu

Riscul producerii unor fenomene natural
imprevizibile, inundații, viituri, alunecări de
teren, căderi masive de zăpadă, mare parte
dintre ele cauzate de fenomenul schimbărilor
climatice

Presiune crescută asupra Consiliului Județean
Giurgiu pentru asigurarea investițiilor în
domeniile afectate de schimbările climatice
și/sau catastrofele naturale

Oportunități
Existența unor oportunități de finanțare din
fonduri nerambursabile disponibile pentru
investițiile de mediu

Posibilitatea
atragerii
de
fonduri
nerambursabile pentru derularea unor programe
de susținere a investițiilor în domeniul
protecției mediului

Interes crescut pentru valorificarea turismului
eco-sustenabil

Necesitatea
elaborării
de
documente
programatice sectoriale în domeniul turismului
și în domenii conexe

Interes crescut la nivel internaţional pentru
conservarea biodiversităţii

Posibilitatea
atragerii
de
fonduri
nerambursabile pentru derularea de acțiuni de
protejare a ecosistemelor din sfera de
competență a Consiliului Județean Giurgiu

188
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Anexa 2. Planul Strategic Instituțional 2021-2027 Consiliului Județean Giurgiu
(tabel sintetic)
Unitate
de
măsură
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Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Obs.

Obiectiv strategic nr. 1 Creșterea competitivității economice a județului Giurgiu, prin inovare și digitalizare
Rezultat 1.1. Creșterea performanței economice a județului Giurgiu

Indicator de impact nr. 1.1: Indicele de Potențial competitiv (IPC) la nivel
teritorial NUTS 3

Procent
(%)

CVR (2020)

Program 1.1 Economie locală bazată pe cunoaștere
Rezultat 1.1.1. Obiective atinse ale acțiunilor comune statuate în cadrul parteneriatelor încheiate
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≥ CVR (2020)

Institutul Național de
Statistică (INS);
Agenția pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de rezultat: Gradul de realizare a obiectivelor acțiunilor comune
statuate în cadrul parteneriatelor încheiate, programate în timpul
implementării PSI

Unitate
de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Procent
(%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent
(%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent
(%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Obs.

Rezultat. 1.1.2. Agenți economici și sociali susținuți
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de susținere a
agenților economici și sociali, programate în timpul implementării PSI

190

Rezultat 1.1.3. Infrastructură de afaceri dezvoltată
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a acțiunilor suport pentru
dezvoltarea infrastructurii de afaceri, programate în timpul implementării PSI

Program 1.2 Program județean de cooperare teritorială cu administrațiile locale
Rezultat 1.2.1. Investiții realizate
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor, programate în timpul
implementării PSI

Procent
(%)
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Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Obs.

Obiectiv strategic nr. 2 Creșterea capacității administrative
Impact 2.1. Încredere ridicată a cetățenilor din județul Giurgiu în autoritățile administrației publice județene
Indicator de impact nr. 2.1: Nivelul încrederii cetățenilor în activitatea
Consiliului Județean Giurgiu și a instituțiilor sale subordonate

Procent
(%)

CVR (2021)

≥ 80%

Sursa: CJ Giurgiu

Program 2.1 Management (de suport) organizațional
Rezultat 2.1.1. Satisfacție crescută a personalului aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor sale subordonate

191

Indicator de rezultat: Nivelul de satisfacție a personalului aparatului de
specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor subordonate

Procent
(%)

CVR (2021)

≥ 80%

Sursa: CJ Giurgiu;
Instituții subordonate

Rezultat. 2.1.2. Satisfacție crescută a utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor furnizate de către Consiliul Județean Giurgiu și instituțiile sale
subordonate
Indicator de rezultat: Nivelul de satisfacție a utilizatorilor/beneficiarilor
serviciilor furnizate de către CJ Giurgiu și instituțiile sale subordonate

Procent
(%)

CVR (2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

≥ 80%

Sursa: CJ Giurgiu
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Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Procent (%)

CVR (2021)

Decese

CVR (2010)

Țintă 2027

Obs.

Obiectiv strategic nr. 3 Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului
Impact 3.1. Infrastructură de transport din județul Giurgiu modernizată
Indicator de impact nr. 3.1: Starea medie a drumului în condiții normale

≥ 75%

Sursa: CJ Giurgiu

Impact 3.2. Număr scăzut de accidente fatale
Indicator de impact nr. 3.2.: Reducerea accidentelor rutiere fatale

192

cu 50% mai
puține față de
anul 2010127

Sursa: CJ Giurgiu

Program 3.1 Modernizarea căilor de comunicații și o mai bună conectare a județului Giurgiu la rețeaua infrastructurii TEN-T
Rezultat 3.1.1. Conectare îmbunătățită la rețeaua infrastructurii TEN-T
Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investițiilor ce facilitează o
mai bună conectare la rețeaua infrastructurii TEN-T, programate în timpul
implementării PSI

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Rezultat 3.1.2 Infrastructură de transport dezvoltată și optimizată

127

În acord cu modul de calcul al țintei stabilite la nivel național. A se vedea în acest sens Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Planul strategic Instituțional pentru
perioada 2019-2022, disponibil online la adresa Planuri Strategice Institutionale – SGG.GOV.RO – Secretariatul General al Guvernului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817

Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investițiilor necesare pentru
dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de transport din județul Giurgiu,
programate în timpul implementării PSI

Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Obs.

Program 3.2 Dezvoltarea infrastructurii de utilități
Rezultat 3.2.1. Infrastructură de utilități dezvoltată
Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investițiilor în infrastructura
de utilități, programată în timpul implementării PSI

193
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Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Obs.

Obiectiv strategic nr. 4 Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și cultură adaptat la cerințele pieței și ale beneficiarilor
direcți
Impact 4.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din județul Giurgiu
Indicator de impact nr. 4.1.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor
educaționale aflate în competența Consiliului Județean Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Impact 4.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii culturale și sportive din județul Giurgiu

194

Indicator de impact nr. 4.2.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor de
cultură aflate în competența Consiliului Județean Giurgiu
Program 4.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Giurgiu
Rezultat 4.1.1. Infrastructură educațională dezvoltată
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a
infrastructurii educaționale, programate a fi realizate în timpul
implementării PSI

Program 4.2: Valorificarea potențialului cultural, sportiv și turistic al județului Giurgiu
Rezultat 4.2.1. Infrastructură culturală și sportivă dezvoltată
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Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a
infrastructurii culturale și sportive, programate a fi realizate în timpul
implementării PSI

Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Obs.

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Rezultat 4.2.2. Activități de promovare turistică derulate
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare
turistică

195
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Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Obs.

Obiectiv strategic nr. 5 Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială
Impact 5.1. Îmbunătățirea accesului populației la serviciile medicale și sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor aflate în dificultate, cu
atenție specială acordată grupurilor vulnerabile

196

Indicator de impact nr. 5.1.1: Capacitatea de funcționare a unităților
sanitare aflate sub incidența managementului asistenței medicale asigurat
de Consiliului Județean Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Indicator de impact nr. 5.1.2.: Capacitatea de funcționare a serviciilor
medico-sociale aflate în competența Consiliului Județean Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Program 5.1 Infrastructură sanitară
Rezultat 5.1.1. Infrastructură sanitară dezvoltată
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în
infrastructura sanitară, programate în timpul implementării PSI

Program 5.2 Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Giurgiu
Rezultat 5.2.1. Infrastructură socială dezvoltată
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de investiții în
infrastructura socială programate în timpul implementării PSI

Procent (%)

CVR (2021)
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Obiectiv strategic nr. 6 Administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit
Impact 6.1. Emisii de gaze cu efect de seră reduse în județul Giurgiu

Indicator de impact nr. 6.1.: Emisii de gaze cu efect de seră estimate

Tone CO2
eq/an

CVR (2020)

≤ CVR (2020)
Regiunea Sud Muntenia: 12,85
K

CVR (2021)

≥50%128

Sursa: CJ Giurgiu;
Urban Data Platform

Impact 6.2. Proces eficientizat de reciclare și reutilizare a deșeurilor în județul Giurgiu
Indicator de impact nr. 6.2.: Gradul de reciclare și reutilizare a deșeurilor
la nivelul județului Giurgiu

197

Procent (%)

Sursa: CJ Giurgiu

Program 6.1: Protecția mediului natural și construit în județul Giurgiu
Rezultat 6.1.1. Investiții realizate de eficientizare energetică și reducere a consumului de CO2
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor pentru reducerea
emisiilor de CO2 și creșterea eficienței energetice, programate în timpul
implementării PSI

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Rezultat 6.1.2. Investiții realizate pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice
128

Prin raportare la estimările asumate în cadrul Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Giurgiu pentru perioada 2020-2025, p.286, disponibil online la adresa
Consiliul Judetean Giurgiu > (cjgiurgiu.ro).
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Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor derulate pentru
diminuarea efectelor schimbărilor climatice, programate în timpul
implementării PSI

Unitate de
măsură

Val. de
ref.(an)

Țintă 2027

Procent (%)

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

CVR (2021)

100%

Sursa: CJ Giurgiu

Obs.

Rezultat 6.1.3. Infrastructură modernă realizată pentru managementul deșeurilor
Indicator de rezultat: Grad de realizare a activităților de eficientizare a
managementului deșeurilor, programate în timpul implementării PSI

Procent (%)
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