
Proiect nr.153/28.06.2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

  INIŢIATOR, 

                                                                                            PREŞEDINTE, 

                                                                                                Dumitru BEIANU 

 

                                                         AVIZAT, 

                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                     Aurelia BREBENEL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.11010 din 28 iunie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.11306 din 01 iulie 2021 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității și al Compartimentului Programe şi proiecte; 

- anunțul public nr.11413 din 05 iulie 2021; 

- Contractul nr.487 din 18.05.2020 pentru finanțare nerambursabilă; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.____/_________ al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi  alin.(3) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.a) şi lit.d), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 - prevederile art.7 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 

2027 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Control intern și managementul calității și  

Compartimentului Programe şi proiecte care o vor transmite personalului din cadrul Consiliului 

Județean Giurgiu şi instituțiilor subordonate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

Giurgiu,                          2021 

Nr.  

 
Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ___voturi „împotrivă” și __ „abțineri”. 



 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  
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1. Rezumat executiv 

 

Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 reprezintă un 

instrument de planificare strategic pe termen mediu, cu aplicabilitate la nivelul județului și 

vizează o arie mai extinsă, la nivel macro. 

În implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020, un 

accent deosebit este pus 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.  

Proiectul „i.R.E.M Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - cod SIPOCA 817 / cod SMIS 

135244 - Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 este 

implementat de Consiliul Județean Giurgiu în baza contractului de finanțare nr. 487 din 

18.05.2020, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, 

Axa prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, operațiunea 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP. 

U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu 

pentru perioada 2021 - 2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021 - 2027, își dorește un 

management orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și bugetară multi-

anuală pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie nu doar a factorilor 

implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea 

temeinică a acestor politici publice. 

Strategia de dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 cuprinde două secțiuni: 

- Secțiunea I - STRATEGIA de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 - 

2027; 

- Secțiunea II – ANALIZA situației economico-sociale a județului Giurgiu – Analiza 

diagnostic. 

 

Secțiunea I - Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 se 

concentrează pe creșterea calității vieții cetățenilor județului Giurgiu prin dezvoltarea  

judeţului, corelată cu politicile publice asumate atât la nivel județean, cât și cele la nivel 

regional / național / european / internațional și a fost elaborată într-un proces participativ în 

perioada mai 2021 – iunie 2021. 
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Strategia cuprinde și Planul de măsuri de dezvoltare a județului Giurgiu 2021 – 2027, care 

vizează în mod direct acțiunile Consiliului Județean Giurgiu și indirect tipuri de măsuri ale 

părților interesate, cu impact asupra calității vieții cetățenilor. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 are următorul 

cuprins: 

Introducere 

1. Cadru metodologic de elaborare a strategie 

2. Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare 

2.1 Cadrul strategic global și european 

2.2 Arhitectura fondurilor europene pentru perioada 2021 – 2027 

2.2.1 Planul pentru bugetul multianual 2021 – 2027 

2.2.2 Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și 

Reziliență 

2.3 Cadrul strategic național 

2.4 Cadrul strategic regional 

2.5 Egalitatea de șanse 

3. Viziunea și obiectivele strategiei de dezvoltare a județului 

3.1 Viziunea de dezvoltare a județului 

3.2 Obiectivele generale (OG) de dezvoltare a județului 

3.3 Obiectivele specifice (OS) de dezvoltare a județului 

4. Planul de măsuri de dezvoltare a județului 2021 – 2027 

5. Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a strategiei 

6. Portofoliu de proiecte 

6.1. Situația proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile aflate în implementare 

6.2. Proiecte 2021 – 2027 

6.3. Exemple de proiecte 

Referințe bibliografice 

 

-Secțiunea II – Analiza situației economico-sociale a județului Giurgiu – Analiza diagnostic a 

fost elaborată la nivelul lunii martie 2021 și are următorul cuprins: 

1. Introducere  

2. Cadru metodologic analiză  

3. Prezentarea generală a județului Giurgiu  

3.1. Generalități  

3.2. Relieful  

3.3. Clima  
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3.4. Rețeaua hidrografică  

4. Populația la nivelul județului Giurgiu  

4.1. Evoluție și potențial demografic  

4.2. Fertilitatea și rata natalității  

4.3. Speranța de viață  

4.4. Dinamica populației și fluxurile migratorii  

4.5. Structura populației pe categorii de vârstă și rata de dependență  

4.6. Structura etnică  

4.7. Dinamica populației pe medii și pe localități  

4.8. Analiză SWOT populație  

4.9. Concluzii populație  

5. Ocupare - piața muncii, locuire, sărăcie, asistență socială  

5.1. Piața muncii – ocupare, șomaj  

5.2. Locuire  

5.3. Sărăcie, excluziune și asistență socială  

5.4. Percepție – Ocupare - Piața muncii, sărăcie, asistență socială  

5.5. Analiza SWOT privind Ocupare - Piața muncii, sărăcie, asistență socială  

5.6. Concluzii  

6. Starea de sănătate a populației și accesul la servicii medicale  

6.1. Starea de sănătate – mortalitatea infantilă  

6.2. Morbiditatea și profilul principalelor boli  

6.3. Boli pulmonare cornice obstructive  

6.4. Sistemul de sănătate  

6.5. Personalul medico-sanitar  

6.6. Percepție părți interesate – sănătate  

6.7. Analiza SWOT a stării și sistemului de sănătate din județul Giurgiu  

7. Educație și formare profesională  

7.1. Generalități educație și formare profesională 

7.2. Dotarea materială a unităților de învățământ din Județul Giurgiu  

7.3. Educația preșcolară  

7.4. Învățământ primar și gimnazial  

7.5. Învățământ secundar – liceal și profesional  

7.6. Participarea la educație și rata abandonului școlar  

7.7. Învățământ superior  

7.8. Învățământ profesional și tehnic și formare profesională  

7.9. Percepție părți interesate – educație și formare profesională  
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7.10. Analiza SWOT educație și formare profesională  

7.11. Concluzii educație și formare  

8. Cultură și patrimoniu  

8.11. Monumente istorice  

8.12. Muzee  

8.13. Valori de patrimoniu cultural de interes naţional  

8.14. Patrimoniul imaterial  

8.16. Analiza SWOT cultură și patrimoniu  

8.17. Concluzii – cultură și patrimoniu  

9. Infrastructură generală  

9.11. Așezări umane  

9.12. Infrastructura rutieră şi feroviară  

9.13. Transportul public de călători  

9.14. Infrastructura tehnico-edilitară  

9.15. Telecomunicaţii şi Internet, mass-media, servicii poştale  

9.16. Energie  

9.17. Sport  

9.18. Percepție părți interesate – infrastructură generală  

9.19. Analiză SWOT infrastructură  

9.20. Concluzii - infrastructură  

10. Mediul de afaceri  

10.11. Activitatea economică  

10.12. Cercetare – dezvoltare  

10.13. Industrie  

10.14. Comerț  

10.15. Servicii  

10.16. Investiții  

10.18. Turism  

10.19. Percepție părți interesate – mediul de afaceri  

10.20. Analiza SWOT mediul de afaceri  

10.21. Concluzii – mediul de afaceri  

11. Protecția mediului  

11.11. Natură și biodiversitate  

11.12. Păduri  

11.13. Calitatea mediului (aer, sol, apă)  

11.13.1. Calitate aer  
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11.13.2. Calitate sol  

11.13.3. Calitate apă  

11.14. Deșeuri  

11.15. Percepție părți interesate – protecția mediului  

11.16. Analiză SWOT mediu  

11.17. Concluzii – protecția mediului  

12. Capacitate administrativă  

12.1. Planificare strategică   

12.2. Planificare teritoriu, urbanism  

12.3. Atragere de resurse  

12.4. Guvernare deschisă  

12.5. Percepție părți interesate – capacitate administrativă  

12.6. Analiză SWOT capacitate administrativă  

12.7. Concluzii – capacitate administrativă  

13. Referințe bibliografice  

ANEXA 1. Chestionar UAT-uri  

ANEXA 2. Chestionar alte instituţii  

ANEXA 3. Chestionar aparat de specialitate şi subordonate  

ANEXA 6. Chestionar mediul de afaceri  

ANEXA 7. Lista UAT-URI JUD. GIURGIU  

 

 

2. Viziunea și obiectivele strategiei de dezvoltare a județului 

2.1 Viziunea de dezvoltare a județului 

 

Județul Giurgiu - Sustenabilitate și dezvoltare, pentru o comunitate rezilientă, integrând 

avantajele conferite județului Giurgiu de rolul de liant între capitală și Dunăre. 

Județul Giurgiu aderă la următoarele valori: 

- Responsabilitate 

- Profesionalism 

- Solidaritate 

- Integritate 

- Modernitate. 

 

2.2 Obiectivele strategice (OSTR) de dezvoltare a județului 
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OSTR 1. Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor pentru dezvoltarea 

durabilă, rezilientă și incluzivă a comunităților locale; 

OSTR 2. Creștere economică durabilă, prin consolidarea culturii antreprenoriale și 

dezvoltarea sectoarelor economice care pot genera progres pe baza premiselor 

favorizante ale județului; 

OSTR 3. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului; 

OSTR 4. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Giurgiu prin 

ocupare de calitate într-un climat de incluziune socială; 

OSTR 5. Îmbunătățirea calității mediului în județ, atenuarea și adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. 

 

3.3 Obiectivele specifice (OS) de dezvoltare a județului 

 

OSTR 1. Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor pentru dezvoltarea 

durabilă, rezilientă și incluzivă a comunităților locale 

Obiectiv specific 

OS 1.1. 

Îmbunătățirea sistemului de parteneriat, relaționare și integrarea 

teritorială la nivelul județului 

Obiectiv specific 

OS 1.2 

Creșterea calității procesului de elaborare / implementare / 

monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor strategice 

integrate la nivelul UAT-urilor 

Obiectiv specific 

OS 1.3 

Consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura 

accesul la servicii publice de calitate 

Obiectiv specific 

OS 1.4 

Creșterea calității capacității de gestionare a resurselor pentru un 

management performant la nivel local 

 

OSTR 2. Creștere economică durabilă, prin consolidarea culturii antreprenoriale și 

dezvoltarea sectoarelor economice care pot genera progres pe baza premiselor 

favorizante ale județului 

Obiectiv specific 

OS 2.1. 

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din județ, cu accent pe 

factorii geografici și economico-sociali favorizanți 

Obiectiv specific 

OS 2.2 

Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un climat 

general favorabil spiritului antreprenorial 

Obiectiv specific 

OS 2.3 

Adaptarea industriei locale la cerințele de inovare, progresul 

tehnologic și de protecție a mediului 
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Obiectiv specific 

OS 2.4 

Creșterea capacității județului de a furniza produse alimentare de 

calitate superioară prin sprijinirea dezvoltării lanțului alimentar 

integrat (de la fermă la consumator) 

Obiectiv specific 

OS 2.5 

Modernizarea și dezvoltarea turismului ca factor de diversificare a 

activităților economico-sociale desfășurate în județ 

 

OSTR 3. Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului 

Obiectiv specific 

OS 3.1. 

Îmbunătățirea conectivității digitale și a nivelului de digitalizare 

Obiectiv specific 

OS 3.2 

Creșterea mobilității, inter-conectivității și accesibilității serviciilor, 

educației și a locurilor de muncă prin sisteme și servicii publice de 

transport performante și prietenoase cu mediul 

Obiectiv specific 

OS 3.3 

Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport 

 

OSTR 4. Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Giurgiu prin 

ocupare de calitate într-un climat de incluziune socială 

Obiectiv specific 

OS 4.1. 

Creșterea calității sistemului de educație și formare profesională a 

populației județului și îmbunătățirea ofertei de formare 

Obiectiv specific 

OS 4.2 

Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în județ 

Obiectiv specific 

OS 4.3 

Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și îmbunătățirea 

ofertei de ocupare pe teritoriul județului 

Obiectiv specific 

OS 4.4 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate 

accesibile și performante 

Obiectiv specific 

OS 4.5 

Creșterea gradului de acces la servicii sociale, servicii și măsuri active 

de ocupare pentru grupurile sociale vulnerabile inclusiv tinerii NEETs, 

inclusiv prin cooperarea dintre serviciile sociale și cele de ocupare 

Obiectiv specific 

OS 4.6 

Îmbunătățirea promovării culturii valorificării patrimoniului cultural 

Obiectiv specific 

OS 4.7 

Dezvoltarea infrastructurii și oportunităților de agrement și 

petrecere a timpului liber 
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OSTR 5. Îmbunătățirea calității mediului în județ, atenuarea și adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice 

Obiectiv specific 

OS 5.1. 

Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ 

Obiectiv specific 

OS 5.2 

Creșterea nivelului de protecție a naturii și biodiversității 

Obiectiv specific 

OS 5.3 

Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice 

Obiectiv specific 

OS 5.4 

Managementul riscurilor în situații de urgență 
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3. Planul de măsuri de dezvoltare a județului 2021 – 2027 (SINTEZĂ) 

Obiectiv strategic OSTR 1: Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor pentru 

dezvoltarea durabilă, rezilientă și incluzivă a comunităților locale  

Obiectiv specific OS1.1: Îmbunătățirea sistemului de parteneriat, relaționare și 

integrare teritorială la nivelul județului 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M1.1.1. 

Planificarea teritorială 

integrată la nivelul 

întregului județ 

1.1.1.1 Actualizare Plan amenajarea teritoriului 

județean 

1.1.1.2 Finalizarea procesului de actualizare a PUG-

urilor tuturor UAT-urilor din județ 

1.1.1.3. Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 

toți, inclusiv grupuri și comunități defavorizate, 

asigurarea infrastructurii, dotărilor edilitare necesare 

M1.1.2. 

Valorificarea de 

iniţiative în vederea 

încheierii de 

parteneriate-cheie în 

interiorul sectorului 

public și a sectorului 

public cu mediul de 

afaceri, mediul 

academic, ONG-uri și 

alți actori sociali 

1.1.2.1 Identificarea, dezvoltarea şi menţinenerea de 

parteneriate şi reţele cu părți interesate (organizaţii 

neguvernamentale, mediul de afaceri şi alte autorităţi 

și instituții publice) 

1.1.2.2 Încheierea de parteneriate cu mediul privat si 

sectorul IT  

1.1.2.3 Promovarea unor forme moderne de asociere a 

comunelor și a parteneriatelor dintre acestea şi zonele 

/ aglomerațiile urbane, orașe, municipii 

1.1.2.4 Promovarea și susținerea GAL-urilor pentru 

utilizarea eficientă a resurselor locale  

1.1.2.5 Identificarea, dezvoltarea şi menţinerea de 

parteneriate / înfrățiri şi reţele internaționale 

1.1.2.6 Publicarea / evidențierea în mod transparent a 

rezultatelor și impactului în comunitate a 

parteneriatelor cu părți interesate relevante, a 

proiectelor derulate 
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M1.1.3 

Valorificarea 

cooperării 

transfrontaliere 

1.1.3.1. Identificarea, dezvoltarea şi menţinenerea de 

parteneriate şi reţele cu părți interesate pentru 

atragere de resurse de dezvoltare a județului prin 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria 2021 - 2027 

1.1.3.2. Publicarea / evidențierea în mod transparent 

a rezultatelor și impactului în comunitate a 

parteneriatelor cu părți interesate relevante, a 

proiectelor derulate 

Obiectiv specific OS1.2: Creșterea calității procesului de elaborare / implementare / 

monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor strategice integrate la nivelul UAT-

urilor 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M1.2.1. Managementul 

implementării 

documentelor 

strategice integrate la 

nivelul UAT-urilor 

1.2.1.1. Constituire și funcționare a unui comitet de 

coordonare pentru implementarea / monitorizarea / 

evaluarea / revizuirea documentelor strategice 

(strategii și planuri de acțiune) la nivelul fiecărui UAT 

din județ 

M1.2.2. Implementarea 

conceptelor de SMART 

County, SMART City și 

SMART Village în județ 

1.2.2.1. Dezvoltarea de proiecte integrate de tip 

SMART City / SMART Village 

Obiectiv specific OS1.3: Consolidarea capacității administrației publice locale de a 

asigura accesul la serviciile publice de calitate 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M1.3.1. Simplificarea 

procedurilor și 

reducerea birocrației 

în corespondență cu 

Planul integrat pentru 

simplificarea 

procedurilor 

administrative 

aplicabile cetățenilor 

/ părților interesate 

1.3.1.1 Implementarea unor măsuri de simplificare 

pentru cetățeni 

1.3.1.2 Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor, prin 

introducerea de  metodologii si proceduri interne 

proprii unui management institutional modern si 

inovativ 

1.3.1.3 Generalizarea utilizării de instrumente de 

management al calității (ISO, CAF, BSC) în 

administrația publică 
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M1.3.2. Dezvoltarea 

sistemului de e-

guvernare la nivelul 

autorităților și 

instituțiilor publice în 

județ 

1.3.2.1 Formularea şi alinierea strategiilor de e-

guvernare la obiectivele strategice şi operaţionale ale 

autorităților / instituţiilor publice din județ 

1.3.2.2. Accesarea și utilizarea digitalizată a 

informațiilor și serviciilor publice și generalizarea 

utilizării semnăturii electronice  

M1.3.3. 

Îmbunătățirea 

procesului participativ 

de luare a deciziilor 

1.3.3.1. Dezvoltarea, aplicarea și prelucrarea 

transparentă a unor instrumente (ex. sondaje, întâlniri 

etc.) adresate părților interesate din mediul public, de 

afaceri, academic și neguvernamental, pentru 

fundamentarea unor politici adecvate 

1.3.3.2. Dezvoltarea de platforme online dedicate 

colectării de feedback din partea cetățenilor / 

beneficiarilor / partenerilor pe teme de interes 

1.3.3.3 Promovarea transparenței, accesului la 

informații de interes public și a datelor deschise 

Obiectiv specific OS1.4: Creșterea calității capacității de gestionare a resurselor pentru 

un management performant la nivel local 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M1.4.1. 

Management 

performant al 

resurselor umane 

1.4.1.1 Formare continuă a personalului din instituțiile 

publice și a aleșilor locali (cursuri de formare și 

perfecționare profesională, schimburi de experiențe 

cu instituții similare din țară și din străinătate, etc.) 

1.4.1.2. Realizarea de studii de impact al 

managementului de resurse umane la nivelul UAT-

urilor / instituțiilor publice 

1.4.1.3. Dezvoltarea unui sistem de utilizare și 

monitorizare de indicatori de performanță a resurselor 

umane 

1.4.1.4. Dezvoltarea şi implementarea de politici şi 

proceduri privind integritatea, valorile etice, 

egalitatea de șanse, evitarea conflictelor de interese, 

prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie 

şi semnalarea neregularităţilor 
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M1.4.2. 
Atragere de resurse 

financiare 

1.4.2.1. Utilizarea sistemului participativ de bugetare 

pe programe și servicii cu implicarea părților 

interesate 

1.4.2.2. Creșterea implicării personalului în atragerea 

și gestionarea de fonduri guvernamentale 

1.4.2.3. Creșterea implicării personalului în atragerea 

și gestionarea de fonduri europene 

M1.4.3. Resurse tehnologice 

1.4.3.1. Dotarea și modernizarea echipamentelor 

tehnice în vederea desfășurării în condiții de 

eficacitate și eficiență a activității personalului 

angajat 

1.4.3.2. Asigurarea managementului integrat al 

documentelor în instituție 

1.4.3.3 Promovarea utilizării inovațiilor tehnologice 

 

Obiectiv strategic OSTR 2: Creștere economică durabilă, prin consolidarea culturii 

antreprenoriale și dezvoltarea sectoarelor economice care pot genera progres pe baza 

premiselor favorizante ale județului 

Obiectiv specific OS2.1: Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din județ cu accent pe 

factorii geografici și economico-sociali favorizanți 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M2.1.1. 

Sprijinirea creării de 

noi companii și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a 

acestora în județ 

2.1.1.1 – Crearea unui climat propice atragerii si  

dezvoltarii unui  mediu de afaceri performant și 

durabil 

2.1.1.2 - Sprijin pentru crearea și supraviețuirea unor 

noi întreprinderi 

2.1.1.3 – Crearea infrastructurii pentru și consilierea 

pentru buna planificare și gestionare a activității 

întreprinderilor nou lansate sau mai tinere de trei ani 

M2.1.2. 

Creșterea 

competitivității 

economice în județ 

2.1.2.1 Stimularea și facilitarea investițiilor în noi 

tehnologii 

2.1.2.2. Realizarea de investiții în capacități de 

producție care conduc la diversificare și reconversie 

economică 
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2.1.2.3. Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de 

către IMM-uri  

2.1.2.4. Deschiderea unor birouri de consiliere și 

asistență cu privire la piața unică europeană și 

internaționalizarea afacerilor 

M2.1.3. 

Creșterea 

competitivității IMM-

urilor din județ prin 

stimularea 

internaționalizării / 

creșterii capacității de 

export a acestora 

2.1.3.1. Realizarea de parteneriate pentru organizarea 

de acțiuni de promovare la nivel local, național sau 

internațional (forumuri, târguri și expoziții, platforme 

de promovare online, etc.) 

2.1.3.2. Participarea la misiuni economice / târguri și 

expoziții prin Programul guvernamental de Promovare 

a Exportului (PPE) cu facilități oferite în scopul 

creșterii gradului de internaționalizare a companiilor 

românești, a competitivității produselor românești 

pentru export, creșterea gradului de ocupare a forței 

de muncă în domeniile aferente, precum și a 

performanțelor și productivității acesteia, promovarea 

produselor și serviciilor românești de calitate 

2.1.3.3. Acordarea, într-un cadru normativ predictibil, 

a unor facilități fiscale locale pentru firmele care 

realizează producție și export de produse finite cu 

valoare adaugată ridicată sau prelucrarea avansată a 

materiilor prime produse local  

Obiectiv specific OS2.2: Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un 

climat general favorabil spiritului antreprenorial 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M2.2.1. 

Stimularea atragerii 

de investiții în județ 

2.2.1.1. Realizarea unei baze de date unice, integrate, 

cu locațiile pretabile investițiilor și a terenurilor de 

concesionat, în scopul promovării mediului 

investițional și acordării de servicii și facilități locale 

solicitate de potențialii investitori, prin cooperarea 

organizațiilor de afaceri și mediului antreprenorial cu 

UAT-urile  

2.2.1.2 – Documentarea (studii / analize) și 

promovarea activă a potențialului investițional pentru 

a face cât mai vizibile oportunitățile oferite de județul 
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Giurgiu, în vederea direcționării fondurilor de orice tip 

(guvernamentale sau europene) sau investițiilor private 

către acele domenii / zone unde pot avea impactul 

socio-economic cel mai ridicat 

2.2.1.3 – Promovarea investițiilor de tip green-field  

2.2.1.4 Activarea și implementarea prevederilor de 

natură antreprenorială cuprinse în Acordurile de 

Înfrățire dintre localitățile din Giurgiu cu cele din 

străinătate. 

M2.2.2. 

Stimularea 

antreprenoriatului și 

economiei sociale 

2.2.2.1 Stimularea antreprenoriatului prin programe de 

finanțare aplicabile la nivel local / regional, destinate 

dezvoltării spiritului antreprenorial în toate mediile 

socio-economice 

2.2.2.2 Promovarea elementelor de responsabilitate 

socială a întreprinderilor și la nivelul IMM-urilor și 

micro-întreprinderilor 

2.2.2.3 Realizarea de parteneriate în vederea 

implementării de proiecte destinate dezvoltării socio-

economice a teritoriului 

M2.2.3. 
Stimularea dezvoltării 

infrastructurii 

comerciale și 

extinderea acesteia în 

zonele rurale 

2.2.3.1 Evaluarea infrastructurii comerciale existente 

în profil teritorial și identificarea zonelor aflate în 

deficit  

2.2.3.2 Adoptarea unui set de stimulente care să 

faciliteze extinderea infrastructurii comerciale în 

zonele identificate 

M2.2.4. 
Diversificarea 

canalelor de 

distribuţie şi 

comercializare a 

produselor / serviciilor 

comerciale 

2.2.4.1 Îmbunătățirea relației de cooperare între 

producători – angrosişti - detailişti, în special în 

domeniul logisticii 

2.2.4.2 Sprijinirea acțiunilor de modernizare a 

formelor de distribuţie a produselor agro-alimentare 

prin conlucrarea dintre marile firme şi întreprinderile 

mici şi mijlocii 

M2.2.5. Îmbunătățirea 

calităților profesionale 

ale personalului 

implicat în activitatea 

2.2.5.1 Organizarea de programe de perfecționare 

pentru personalul angajat în domeniul comerțului 

2.2.5.2 Crearea parteneriatului public-privat, pe de o 

parte şi a parteneriatului mediul academic - mediul 
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de comerț și în 

unitățile de 

alimentație publică 

privat, pe de altă parte, în vederea pregătirii 

specialiştilor pentru domeniul comerţului și în unitățile 

de alimentație publică 

Obiectiv specific OS2.3: Adaptarea industriei locale la cerințele de inovare, progresul 

tehnologic și de protecție a mediului 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M2.3.1. 

Adaptarea industriei 

locale la progresul 

tehnologic 

2.3.1.1 Colaborări interinstituționale lucrative și 

funcționale între organizațiile de afaceri, mediul 

antreprenorial și instituțiile de învățământ superior din 

regiune 

2.3.1.2 Realizarea de parteneriate public-privat (PPP) 

cu Clustere / Hub-uri / Incubatoare prin care se susțin 

inovarea în afaceri și digitalizarea 

2.3.1.3 Creșterea nivelului calității produselor și 

serviciilor prin introducerea tehnologiilor înalte, 

elementelor de inovare socială și tehnologică și 

folosirea competențelor TIC 

2.3.1.4 Promovarea investițiilor în tehnologii 

emergente și cercetare prin acordarea de facilități 

M2.3.2. 

Adaptarea industriei 

locale la cerințele de 

protecție a mediului 

2.3.2.1 Sprijinirea dezvoltării unei infrastructuri de 

alimentare cu energie regenerabilă în cantități care 

pot satisface nevoile industriei materialelor de bază, în 

scopul furnizării de energie fără emisii de GES, la 

prețuri competitive și la un nivel ridicat de fiabilitate 

2.3.2.2 Stimularea dezvoltării prin aplicarea unor 

concepte inovative cu privire la utilizarea materiilor 

prime și reciclare 

M2.3.3. Creșterea gradului de 

utilizare a surselor 

regenerabile de 

energie (SRE) 

2.3.3.1 Diversificarea surselor de energie utilizate la 

nivelul județului prin promovarea producerii de 

energie electrică și termică din SRE  

Obiectiv specific OS2.4: Creșterea capacității județului de a furniza produse alimentare 

de calitate superioară prin sprijinirea dezvoltării lanțului alimentar integrat (de la 

fermă la consumator) 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
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M2.4.1. 

Consolidarea 

sectorului agricol în 

economia județului 

2.4.1.1 Contribuții la asigurarea, pentru agricultori, a 

unor venituri echitabile 

2.4.1.2 Stimularea competitivității și productivității 

agricole a exploatațiilor, într-un mod sustenabil 

2.4.1.3 Restabilirea echilibrului de putere în lanțul 

alimentar și ameliorarea poziției fermierilor în cadrul 

lanțului valoric 

2.4.1.4 Sprijinirea reînnoirii generaționale prin 

modernizarea sectorului agricol și atragerea tinerilor și 

accelerarea dezvoltării afacerilor acestora 

2.4.1.5 Dinamizarea zonelor rurale prin promovarea 

ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv 

a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile 

2.4.1.6 Protejarea calității alimentelor și a sănătății 

consumatorilor și practicarea agriculturii durabile, 

inclusiv prin diminuarea cantității de pesticide 

utilizate și organice 

2.4.1.7 Încurajarea producătorilor locali pentru 

creşterea calității produselor prin aplicarea 

tehnologiilor moderne şi crearea produselor noi, în 

special a celor ecologice 

2.4.1.8 Dezvoltarea infrastructurii de colectare și 

depozitare a produselor agricole 

2.4.1.9 Dezvoltarea infrastructurii de colectare și 

procesare a gunoiului de grajd în localitățile cu 

potențial de creștere a animalelor 

2.4.1.10 Promovarea extinsă a alimentaţiei sănătoase 

în rândul populaţiei conform principiului: de la produse 

alimentare sigure la un regim alimentar sănătos 

M2.4.2. 
Adaptarea sectorului 

agricol la schimbările 

climatice, protecția 

mediului și 

2.4.2.1 Diminuarea emisiilor directe de GES prin 

utilizarea tehnologiilor de atenuare sau a practicilor 

agricole adecvate (în principal reducerea emisiilor de 

CH4 și N2O provenite de la rumegătoare și utilizarea 

fertilizanților cu azot) 
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conservarea peisajelor 

și biodiversității 

2.4.2.2 Asigurarea captării carbonului prin acumularea 

de carbon organic în sol, utilizând un management 

adecvat al solului / protejarea fertilității solului, 

diminuarea eroziunii și creșterea cantității de materie 

organică în sol 

2.4.2.3 Asigurarea producției durabile de biomasă, 

inclusiv împăduriri, fără a afecta securitatea 

alimentară 

2.4.2.4 Diminuarea intensității de carbon a producției 

agricole (energie și produse agrochimice) 

2.4.2.5 Diminuarea pierderilor de producție și a 

cantității de deșeuri rezultate în producția agricolă 

2.4.2.6 Participarea activă la restaurarea 

ecosistemelor terestre și acvatice 

2.4.2.7 Promovarea soluțiilor bazate pe natură în 

vederea stimulării investițiilor cu privire la capitalul 

natural și la economia circulară, în agricultură 

M2.4.3. 

Dezvoltarea 

pisciculturii și a 

activităților și 

industriilor asociate 

2.4.3.1. Identificarea potențialului piscicol al județului 

2.4.3.2. Identificarea potențialului pieței de desfacere 

și a tipurilor de produse piscicole, la diferite niveluri 

(local, județean, național, european) 

2.4.3.3. Stimularea producției de pește și a prelucrării 

acestuia, în acord cu tipul de piață identificat și cu 

reguluile de sănătate publică, biosecuritate și 

protecție a mediului 

Obiectiv specific OS2.5: Modernizarea și dezvoltarea turismului ca factor de 

diversificare a activităților economico-sociale desfășurate în județ 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M2.5.1. 

Promovarea 

activităților de turism 

din județ, prin acțiuni 

generale și prin 

acțiuni specifice 

fiecărui tip de turism 

2.5.1.1. Conceperea și susținerea unor campanii de 

management al destinațiilor turistice ale județului 

2.5.1.2. Derularea de campanii de cercetare de piață 

și monitorizare a fluxurilor turistice, în vederea 

adaptării strategiilor de promovare turistică 

2.5.1.3. Stimularea dezvoltării de proiecte de 

promovare în parteneriate locale / naționale / 

europene 
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2.5.1.4. Conceperea / continuarea și facilitarea 

implementării unor programe turistice în județ 

2.5.1.5. Promovarea evenimentelor și a festivalurilor 

organizate în județ 

2.5.1.6. Dezvoltarea unei platforme multilinguale 

online pentru promovarea turismului giurgiuvean 

M2.5.2. 

Susținerea dezvoltării 

turismului durabil 

2.5.2.1. Promovarea traseelor turistice rurale 

2.5.2.2. Conceperea și implementarea unor campanii 

de ecologizare a traseelor și arealelor turistice 

2.5.2.3. Conceperea unui program și derularea unor 

campanii de educație ecologică a publicului (potențial 

turist), a personalului activ în domeniu 

M2.5.3. 

Îmbunătățirea 

pregătirii resursei 

umane ce activează în 

domeniul turismului 

2.5.3.1. Organizarea de programe de instruire și 

perfecționare pentru personalul implicat în activitățile 

de turism 

2.5.3.2. Calificarea / reconversia profesională a 

populației din mediul rural în vederea dobândirii de 

competențe specifice sectorului turistic 

2.5.3.3 Organizarea de cursuri de instruire pentru 

întreprinzătorii activi în domeniul turismului, în 

vederea îmbunătățirii și diversificării activității și a 

valorii adăugate a serviciilor prestate 

 

Obiectiv strategic OSTR 3: Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul 

județului 

Obiectiv specific OS3.1: Îmbunătățirea conectivității digitale și a nivelului de 

digitalizare 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M3.1.1. 

Creșterea gradului de 

digitalizare a 

serviciilor publice  

3.1.1.1. Proiecte de digitalizare a serviciilor publice 

3.1.1.2. Proiecte care vizează dezvoltarea de 

platforme informatice alimentate cu datele generate 

de administrația publică 

3.1.1.3. Digitizare și interoperabilitate pentru 

educație, cultură și ocupare 



 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

   

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

M3.1.2. 

Accelerarea 

transformării digitale 

a companiilor 

3.1.2.1. Încurajarea creării de website-uri adaptate 

activității de e-commerce și cu un grad ridicat de 

interactivitate 

3.1.2.2. Încurajarea derulării de programe de 

modernizare care să implice utilizarea conexiunilor de 

mare viteză, automatizarea proceselor, îmbunătățirea 

securității cibernetice în cadrul companiilor 

M3.1.3. 
Îmbunătățirea 

accesului la 

infrastructura de 

telecomunicații 

existentă 

3.1.3.1. Inventarierea și caracterizarea elementelor de 

infrastructură de telecomunicații existentă la nivel de 

județ  

3.1.3.2. Încheierea de parteneriate în vederea 

permiterii acordării accesului la infrastructură de către 

companiile de utilităţi  

M3.1.4. Accelerarea extinderii 

/ implementării 

infrastructurii de 

bandă largă, inclusiv 

în zonele rurale 

3.1.4.1 Extinderea infrastructurii de bandă largă în 

zonele urbane 

3.1.4.2 Extinderea infrastructurii de bandă largă în 

zonele rurale 

Obiectiv specific OS3.2: Creșterea mobilității, inter-conectivității și accesibilității 

serviciilor, educației și a locurilor de muncă prin sisteme și servicii publice de transport 

performante și prietenoase cu mediul 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M3.2.1. 

Refacerea conexiunii 

rapide pe calea ferată 

cu Bucureștiul 

3.2.1.1. Parteneriat pentru îmbunătățirea 

infrastructurii feroviare pentru facilitarea 

redeschiderii rutei de cale ferată directe între Giurgiu 

și București 

3.2.1.2. Creșterea competitivității serviciilor de 

transport feroviar de călători pe ruta București-

Giurgiu, prin asigurarea unor curse directe, circulând 

frecvent la intervale orare de maxim două ore 

M3.2.2. 
Îmbunătățirea 

serviciilor de 

transport pe șosele și 

pe calea ferată 

3.2.2.1. Dotarea cu vehicule cu performanțe tehnice, 

de mediu și de comfort cât mai ridicate 

3.2.2.2. Îmbunătățirea nivelului de pregătire 

profesională a conducătorilor mijloacelor de transport 

în comun 



 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

   

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

3.2.2.3. Dotarea cu garnituri de transport pe calea 

ferată cât mai moderne 

3.2.2.4. Modernizarea infrastructurii feroviare locale 

(rutele scurte)  

3.2.2.5. Analizarea posibilităților de introducere a 

unor curse regulate destinate transportului elevilor și 

achiziționarea mijloacelor de transport sau a serviciilor 

necesare 

M3.2.3. 

Îmbunătățirea 

siguranței și securității 

pentru toate modurile 

de transport 

3.2.3.1. Întocmirea unor analize diagnostic cu privire 

la situația siguranței și securității pe calea ferată și pe 

șosele și punerea în aplicare a soluțiilor de 

îmbunătățire identificate 

3.2.3.2. Elaborare strategii pentru managementul 

traficului și creșterea siguranței rutiere 

M3.2.4. Investiții în 

dezvoltarea de 

terminale intermodale 

3.2.4.1 Construirea de terminale intermodale în 

nodurile feroviare importante din județ 

M3.2.5. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

portuare și a portului 

Giurgiu 

3.2.5.1. Modernizarea, dezvoltarea și creșterea 

capacității portului Giurgiu de a primi și gestiona nave 

pentru transport de mărfuri 

3.2.5.2. Modernizarea, dezvoltarea și creșterea 

capacității portului Giurgiu de a primi și gestiona nave 

pentru turism, inclusiv nave de croazieră 

3.2.5.3. Îmbunătățirea serviciilor oferite turiștilor prin 

diversificarea activității și oferirea unor programe 

regulate de turism pe Dunăre 

Obiectiv specific OS3.3: Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M3.3.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii digitale 

3.3.1.1. Extinderea infrastructurii digitale 

3.3.1.2. Conectarea Consiliilor locale și a celorlalte 

instituții la internet  

3.3.1.3. Conectarea instituțiilor de învățământ la 

internet și dotarea acestora cu infrastructura 

corespunzătoare (ex. calculatoare, videoproiectoare, 

table digitale și software asociat și adecvat procesului 

de învățământ etc.) 



 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,  

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

   

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

www.poca.ro 

M3.3.2. 

Investiții în 

infrastructura 

generală de transport 

3.3.2.1. Îmbunătățirea nivelului de conectare între 

localitățile județului dar și cu localități din județele 

învecinate 

3.3.2.2. Îmbunătățirea infrastructurii specifice 

vehiculelor electrice (tranziția verde prin stații de 

încărcare electrică la proiectele de infrastructură 

rutieră, optimizarea consumurilor energetice prin 

utilizarea de tehnologii verzi) 

3.3.2.3. Îmbunătățirea nivelului de dotare cu 

infrastructură destinată transportului alternativ, 

nepoluant (piste pentru biciclete, parcări securizate) 

 

Obiectiv strategic OSTR 4: Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din 

județul Giurgiu prin ocupare de calitate într-un climat de incluziune socială 

Obiectiv specific OS4.1: Creșterea calității sistemului de educație și formare 

profesională a populației județului și îmbunătățirea ofertei de formare 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.1.1. Reducerea procentului 

unităților de 

învățământ care 

funcționează fără avize 

sau autorizații (indicele 

privind caracterul 

adecvat al utilităților) -

condiții de siguranță și 

funcționare a spațiilor 

de învățare 

4.1.1.1 Dotarea cu grupuri sanitare corespunzătoare a 

tuturor școlilor din județ 

4.1.1.2 Accesibilizarea tuturor școlilor, cu prioritate a 

celor unde sunt înregistrați copii cu handicap fizic 

4.1.1.3 Asigurarea / îmbunătățirea eficienței 

energetice, inclusiv și măsuri pentru utilizarea unor 

surse alternative de energie 

M4.1.2. Creșterea calității, 

eficacității și relevanței 

ofertei și procesului 

4.1.2.1. Asigurarea logisticii instituțiilor din sistemul 

educațional / elevilor pentru aplicarea de metode 

digitale de învățare, pentru învățarea în mediul virtual 
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educațional și a 

spațiilor de învățare 

din învățământul 

primar, gimnazial, 

liceal și cel profesional 

din județ, adecvată 

erei digitale și 

tranziției verzi 

4.1.2.2. Adaptarea programelor de pregătire și a 

dotărilor la cerințele pieței în competențe 

profesionale practice cheie - Dotarea liceelor 

tehnologice cu laboratoare, echipamente de calcul și 

ateliere școală 

M4.1.3. Creșterea capacității 

de școlarizare în 

învățământul 

antepreșcolar 

4.1.3.1. Creșterea capacității de școlarizare în 

învățământul antepreșcolar  

M4.1.4. 

Creșterea capacității 

de școlarizare în 

învățământul 

profesional, cu 

precădere dual 

4.1.4.1. Creșterea numărului de locuri din 

învățământul profesional dual de calitate, adaptat 

nevoilor actuale ale pieței muncii locale și 

cu dezvoltarea parteneriatului public - privat între 

liceele tehnice și angajatori pentru învățământ dual cu 

precădere în domeniile economice prioritare – licee 

agricole 

4.1.4.2 Parteneriate între agenții economici, unități și 

instituții de învățământ, unități administrativ 

teritoriale și/ sau alți parteneri sociali 

4.1.4.3. Dezvoltarea activităților educaționale în 

regim dual în condiții logistice de dotare materială 

corespunzătoare - facilitarea achiziției de 

echipamente și a formării de personal, investiții în 

infrastructură - spații de învățare 

4.1.4.4 Măsuri de sprijin pentru a facilita accesul 

tinerilor din medii dezavantajate la programe de 

formare profesională (inclusiv în regim dual), pe toate 

ciclurile de studiu. Investiții in infrastructura socială 

(cămine, cantine, spații de învățare) care să 

deservească învățământului profesional dual 

4.1.4.5 Dezvoltarea liceelor agricole și a fermelor 

didactice partenere.  

Investiții în infrastructură 
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M4.1.5. 

Creșterea ratei de 

participare – scăderea 

absenteismului / 

abandonului școlar al 

copiilor din zonele / 

mediile defavorizate 

4.1.5.1. Programe de tip after-school școala după 

școală, centre de zi pentru copii, cu prioritate în 

zonele urbane defavorizate  

4.1.5.2. Îmbunătățirea accesului de transport public / 

școlar pentru elevi (dotarea cu microbuze școlare, 

finanțarea / asigurarea gratuității transportului 

elevilor la toate nivelele, etc.) 

4.1.5.3. Asigurarea de sprijin pentru elevii din 

învățământul liceal și profesional defavorizați - 

posibilități de cazare, burse sociale, etc.  

M4.1.6. Creșterea ratei de 

participare a 

absolvenților de 

învățământ liceal la 

studii superioare, cu 

stimularea integrării 

absolvenților pe piața 

muncii  

4.1.6.1. Program de sprijin al absolvenților care 

doresc să se integreze pe piața muncii locală  

M4.1.7. 

 

Dezvoltarea abilităților 

de viață cheie ale 

populației 

4.1.7.1. Programe de educație / dezvoltare a 

abilităților, competențelor și cunoștințelor la adulți, 

copii și tineri în vederea pregătirii acestora pentru 

piața muncii în domenii cheie – digital, educație 

financiară și antreprenorială, educație sanitară, de 

mediu și dezvoltare durabilă și programe derulate în 

centrele de tineret din Giurgiu pe alte teme 

importante pentru educația pentru viață a tinerilor, 

inclusiv utilizând metode de educație nonformală, 

facilitate de lucrători de tineret, mentori, etc.  

4.1.7.2 Dezvoltarea unor poli locali de dezvoltare a 

competențelor digitale / centru de învățare ICT 

pentru copii dar și adulții din comunitate pentru 

dobândirea / actualizarea competențelor digitale și de 

lucru cu internetul și alte tehnologii informaționale, 

inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare 

M4.1.8. 
Digitizarea 

managementului și 

4.1.8.1. Dotarea cu echipamente și infrastructură, 

baze de date, soft, platforme digitale – proiecte 

strategice 
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operațiunior 

instituțiilor de educație 

4.1.8.2. Dezvoltarea de proceduri de lucru și 

transparență instituțională prin resurse digitale 

Obiectiv specific OS4.2: Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în 

județ 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.2.1. 

Îmbunătățirea 

capacității de 

cercetare - inovare 

4.2.1.1. Atragerea și stimularea unor entități 

economice cu activitate în cercetare-dezvoltare-

inovare  

4.2.1.2 Stimularea atractivității economice a 

sistemului de inovare 

4.2.1.3 Dezvoltarea capacității administrative pentru 

cercetare la nivel județean 

M4.2.2. 

Digitalizare pentru o 

viață mai bună 

4.2.2.1. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor 

publice 

4.2.2.2. Accelerarea transformării digitale în mediul 

privat 

Obiectiv specific OS4.3: Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și 

îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul județului 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.3.1. 

Sprijinirea creării de 

locuri de muncă 

sustenabile pe tot 

teritoriul județului, 

inclusiv în zonele 

rurale / formalizarea 

locurilor de muncă din 

sectoare aflate în 

declin (ex. agricultura 

de semi-subzistență și 

în agricultură și 

industria alimentară – 

sau în deficit de forță 

de muncă, turism, etc.) 

4.3.1.1. Creșterea oportunităților de ocupare formală 

sustenabilă în agricultura modernă în zonele rurale 

printr-un program de consolidare a capacităților de 

producție, depozitare și marketing a produselor 

agricole, cu prioritate prin sprijin către asocieri de 

fermieri și a desfacerii produselor lor în piețele urbane 

– branding de zonă agricolă 

4.3.1.2. Creșterea numărului de locuri de muncă din 

turism inclusiv în zonele rurale prin diversificarea 

activităților turistice, servicii turistice comunitare și 

eco-turism, dezvoltarea turismului școlar și social și 

branding de destinație (ex. Spații de campare în toate 

localitățile turistice cu patrimoniu natural sau cultural 

ale județului – Proiecte de protejare, dezvoltare și 

promovare a activelor turistice publice și servicii 

turistice conexe) – prin promovarea unor exemple de 

succes: Comana, Satul Meșteșugurilor, Moara de hârtie 
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4.3.1.3 Creșterea numărului de producători agricoli de 

dimensiune medie / ferme cu capacitate de vânzare 

economic viabile prin asigurarea / creșterea rolului 

fermierilor în lanțul de distribuție – controlul acestora 

asupra piețelor din zonele urbane ale județului - 

program de restructurare consolidare / modernizare a 

piețelor / depozitelor agricole din zonele urbane ale 

județului – piețe controlate de fermieri / producători 

M4.3.2. 

Promovarea ocupării 

locale prin achiziții 

publice social 

responsabile în 

implementarea 

proiectelor de investiții 

publice cu creare de 

locuri de muncă pe 

plan local 

4.3.2.1 Achiziții sociale responsabile cu generare de 

locuri de muncă pe plan local – în toate planurile de 

achiziții publice anuale și a criteriilor sociale / de 

ocupare în derularea procedurilor de achiziții publice 

județene, ale instituțiilor publice din subordinea CJ, 

alte UAT-uri pentru toate proiectele cu investiții 

publice (ex. Proiecte de eficiență energetică a 

clădirilor publice) și inserarea în procedurile de 

achiziție publică, ce au ca scop investițiile pe 

domeniul public sau achiziționarea de servicii pentru 

comunitate, a obligativității angajării de personal din 

categorii defavorizate. 

M4.3.3. 

Asigurarea forței de 

muncă necesare în 

zonele care 

înregistrează deficite, 

ex. industria 

prelucrătoare, servicii, 

turism  

4.3.3.1 Extinderea oportunităților de învățare practică 

la locul de muncă, prin programe de stagii de practică 

în producție, ucenicie, etc. în proiectele instituțiilor 

publice 

4.3.3.2. Mobilitate județeană și locală adaptată 

nevoilor angajatorilor și lucrătorilor, inclusiv ale 

persoanelor inactive pe piața muncii în prezent, 

pentru care mobilitatea reprezintă un obstacol în 

accesul pe piața muncii 

M4.3.4. Facilitarea accesului pe 

piața muncii și 

sprijinirea integrării 

sustenabile pe piața 

muncii pentru 

persoanele din grupuri 

dezavantajate / 

lucrătorii defavorizați, 

4.3.4.1 Dezvoltarea economiei sociale – inclusiv a 

auto-ocupării pentru lucrătorii informali (munca la 

negru), zilieri, sezonieri și alți lucrători defavorizați, 

cu dizabilități, prin întreprinderi sociale de inserție / 

ferme sociale, cooperative / firme deținute de 

lucrători (tip cooperative meșteșugărești, de 

producători), unități protejate autorizate în sectoare 

cum ar fi construcții, deșeuri – reciclare, agricol, 
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în special pentru tineri, 

tineri NEETs șomeri de 

lungă durată, grupurile 

dezavantajate pe piața 

muncii, persoane cu 

dizabilități 

turism, domeniul public și amenajarea teritoriului, 

inclusiv proiecte de restaurare a terenurilor și 

clădirilor și de reconversie a acestora, cooperative 

sociale în servicii sociale, ex. îngrijiri la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice, cu dizabilități 

4.3.4.2 Constituire și dezvoltare de întreprinderi 

comunitare, de interes local cu participarea 

autorităților locale și valorificarea unor patrimonii 

locale dezafectate, achiziții sociale de servicii publice 

de la aceste întreprinderi 

4.3.4.3 Creșterea numărului persoanelor inactive 

înregistrate la serviciile publice de ocupare și care 

beneficiază de măsurile active de ocupare a forței de 

muncă, ex. subvenționarea locului de muncă 

4.3.4.4 Crearea de echipe mixte servicii de ocupare, 

servicii sociale, întreprinderi sociale, întreprinderi 

sociale de inserție pentru furnizarea de servicii 

integrate de identificare, 

îndrumare și sprijin, și intervenții individualizate cu 

abordarea managementului de caz  

4.3.4.5. Dezvoltarea inserției socio-profesionale, 

incluziunea activă a persoanelor inactive / aflate în 

căutarea unui loc de muncă, pregătirea pentru piața 

muncii a lucrătorilor defavorizați, inclusiv a tinerilor, 

cu precădere a celor defavorizați, NEETs, în 

întreprinderi sociale de inserție specializate, unități 

protejate persoane cu dizabilități prin cooperarea cu 

ONG-uri, cooperative, servicii sociale și de ocupare 

specializate etc. – inclusiv licențierea / autorizarea / 

dobândirea atestatului și mărcii sociale pentru acestea 

M4.3.5. Ajustarea 

dezechilibrelor dintre 

localități și a deficitelor 

de pe piață prin măsuri 

structurale 

 

4.3.5.1. Planificarea măsurilor active de ocupare pe 

piața muncii pe baza nevoilor și oportunităților 

apărute cu participarea tuturor actorilor interesați în 

formularea Planului județean de inserție socio-

profesională elaborat pe o perioadă de 3 ani, revizuit 

anual 
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4.3.5.2. Digitizare servicii de ocupare, servicii sociale 

și interoperabilitate educație, ocupare, inserție VMG 

(echipamente și infrastructură, baze de date, soft, 

platforme digitale), furnizori de servicii sociale, 

întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție 

Obiectiv specific OS4.4: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de 

sănătate accesibile și performante 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.4.1. 

Îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației 

prin asigurarea 

accesului la asistență 

medicală de 

specialitate și în spital 

4.4.1.1 Dezvoltarea serviciilor – creșterea accesului 

populației la paturi de spital și la proceduri de 

specialitate, cu precădere în domeniul bolilor cardio-

vasculare și al afecțiunilor respiratorii 

4.4.1.2 Dezvoltarea serviciilor – creșterea accesului 

populației la servicii medicale de specialitate, cu 

precădere în domeniul bolilor cardio-vasculare și al 

tumorilor maligne 

4.4.1.3 Creșterea numărului de medici cu precădere în 

sistemul public ce revin la 10,000 locuitori 

M4.4.2. Creșterea eficienței 

politicilor locale și 

județene de protecție 

a sănătății publice și 

prevenție și 

consolidarea asistenței 

medicale primare 

4.4.2.1 Asigurarea medicului de familie în toate 

localitățile județului, inclusiv în cele în care nu există 

în prezent - Bulbucata, Coşoba, Găujani, Gogoşari, 

Gostinu, Herăşti, Iepureşti, Isvoarele, Săbăreni, Schitu 

4.4.2.2 Asigurarea populației cu asistenți medicali, 

asistenți comunitari, mediatori sanitari, cel puțin la 

nivelul mediei naționale 

Obiectiv specific OS4.5: Creșterea gradului de acces la servicii sociale, servicii și măsuri 

active de ocupare pentru grupurile sociale vulnerabile inclusiv tinerii NEETs inclusiv 

prin cooperarea dintre serviciile sociale și cele de ocupare 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.5.1. Dezvoltarea rețelei de 

servicii sociale a 

județului – în 

parteneriat cu ONG-uri 

furnizoare de servicii 

sociale, servicii sociale 

comunitare organizate 

4.5.1.1 Creșterea numărului de servicii sociale 

licențiate în răspuns la problemele sociale identificate 

– furnizori de servicii sociale publici sau privați, 

organizații neguvernamentale și autorități publice 

locale care activează în județul Giurgiu și prin 

subvenționare corespunzătoare Legea 34/1888 și 

parteneriat public privat, public-public 
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de autoritățile locale 

cu prioritate pentru 

grupurile defavorizate 

principale – familii 

nevoiașe cu copii, 

vârstnici și persoane cu 

dizabilități 

4.5.1.2. Creșterea numărului de locuri și de centre de 

zi pentru copii, pentru sprijin educațional și social – 

afterschool, masă, cu precădere în comunități 

marginalizate și în mediul rural 

4.5.1.3 Asigurarea de servicii de îngrijiri la domiciliu, 

locuințe protejate și servicii rezidențiale pentru 

vârstnicii singuri nedeplasabili din județ inclusiv în 

cooperare / co-finanțare cu ONG-uri și / sau 

organizațiile mutualiste ale vârstnicilor –casa de ajutor 

reciproc a pensionarilor CARP 

4.5.1.4 Asigurarea de servicii pentru persoane cu 

handicap, centre de recuperare / readaptare, centre 

de inserție / reinserție socială și profesională - terapie 

ocupațională și alte terapii speciale, ateliere / unități 

protejate pentru persoane cu dizabilități 

M4.5.2. 

Inserția socio-

profesională a 

grupurilor defavorizate 

- familii beneficiare de 

venit minim de 

inserție, copii și tineri 

defavorizați, tineri 

care ies din instituții, 

persoane cu 

dizabilități, victime ale 

violenței, foști deținuți 

etc. 

4.5.2.1. Dezvoltarea colaborării între servicii de 

asistență socială; servicii de ocupare, instituții școlare 

și de formare profesională – pentru dezvoltarea atât 

personală cât și profesională a persoanelor din grupuri 

vulnerabile și alte servicii suport pentru ieșirea din 

situația de criză - servicii medicale de bază; asistență 

juridică în soluționarea diferitelor situații cu care se 

confruntă, în parteneriat inter-instituțional și cu 

societatea civilă 

4.5.2.2. Dezvoltarea de întreprinderi sociale de 

inserție sau comunitare – și inserția socio-profesională 

a grupurilor defavorizate – prin programe de ocupare, 

inclusiv ale autorităților publice locale în colaborare 

cu serviciile sociale și de ocupare 

Obiectiv specific OS4.6: Îmbunătățirea promovării culturii valorificării patrimoniului 

cultural 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.6.1. 
Modernizarea și 

dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

4.6.1.1. Modernizarea infrastructurii culturale urbane 

4.6.1.2. Reabilitarea și promovarea patrimoniului din 

mediul rural și activarea sa prin proiecte culturale 

dedicate 
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4.6.1.3. Dotări și infrastructură pentru digitalizarea 

instituțiilor culturale 

M4.6.2. 

Promovarea 

mijloacelor de 

producție și distribuție 

creative, inovatoare și 

durabile 

4.6.2.1. Dezvoltarea unei strategii de marketing 

cultural la nivelul județului 

4.6.2.2. Promovarea consumului cultural în spațiile 

convenționale și neconvenționale 

4.6.2.3. Combinarea ofertelor culturale cu unele de 

petrecere a timpului liber 

4.6.2.4. Dezvoltarea parteneriatelor cu societatea 

civilă pentru dezvoltarea de evenimente culturale 

4.6.2.5. Susținerea inovării, căutării de forme 

alternative de exprimare artistică 

4.6.2.6. Cartografierea și promovarea online a 

tradițiilor, datinilor și meșteșugurilor locale 

M4.6.3. 
Creșterea rolului 

tehnologiei 

informațiilor și 

comunicațiilor în 

cultură 

4.6.3.1. Diversificarea consumului produselor culturale 

prin maximizarea potențialului oferit de mediul digital 

pentru categorii vulnerabile (ex. persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilități etc.) 

4.6.3.2. Încurajarea utilizării TIC pentru consum 

cultural (ex. teatru, film, expoziții, muzee online) 

Obiectiv specific OS4.7: Dezvoltarea infrastructurii și oportunităților de agrement și 

petrecere a timpului liber 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M4.7.1. Creșterea suprafețelor 

de spațiu verde din 

zona urbană destinate 

agrementului și 

petrecerii timpului 

liber 

4.7.1.1. Modernizarea parcurilor și grădinilor publice 

4.7.1.2. Extinderea spațiilor verzi urbane și 

amenajarea lor 

M4.7.2. 
Amenajarea falezei 

Dunării cu spații 

destinate petrecerii 

timpului liber și 

practicării sporturilor 

4.7.2.1. Curățarea și întreținerea falezei Dunării ca 

destinație de petrecere a timpului liber 

4.7.2.2. Amenajarea de spații destinate petrecerii 

timpului liber și sporturilor 

4.7.2.3. Promovarea falezei Dunării ca spațiu de 

petrecere a timpului liber 
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M4.7.3. Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor locale 

pentru desfășurarea 

activităților sportive 

(săli de sport, piscine, 

stadioane etc.) 

4.7.3.1. Construirea și dotarea de noi obiective locale 

pentru petrecerea timpului liber 

4.7.3.2. Aducerea la standardele europene a 

infrastructurii existente 

4.7.3.3. Promovarea serviciilor oferite pentru 

petrecerea timpului liber 

 

Obiectiv strategic OSTR 5: Îmbunătățirea calității mediului în județ, atenuarea și 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

Obiectiv specific OS5.1: Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M5.1.1. 

Creșterea calității 

aerului 

5.1.1.1. Inventarierea clădirilor și instalațiilor 

individuale de încălzire pe lemn, sau alt combustibil 

fosil (cărbune, petrol) 

5.1.1.2. Înlocuirea instalațiilor individuale (casnice) de 

încălzire a locuințelor / gospodăriilor din mediul urban 

(în special cele care ard combustibil lemnos în sobe), 

acolo unde este posibil, cu instalații mai performante 

(de ex. boilere) 

5.1.1.3. Înlocuirea sistemelor de încălzire 

neperformante, atât la nivelul agenților economici, 

cât și la nivelul sistemelor de alimentare centralizată 

cu energie termică, la nivelul autorităților publice și / 

sau altor entități publice (spitale, unități de 

învățământ etc.), utilizând gaz natural 

5.1.1.4. Inventarierea șantierelor de construcții și 

controlul prafului și emisiilor din construcții și 

demolări 

5.1.1.5. Controlul respectării standardelor de 

salubrizare a străzilor în zonele urbane (ex. spălarea 

stradală) 

M5.1.2. 

Managementul durabil 

al apei 

5.1.2.1. Dezvoltarea sistemelor de apă (reabilitarea și 

construcţia de stații de tratare, transport și distribuire 

a apei destinate consumului uman) şi apă uzată 

(construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi 
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construirea / reabilitarea / modernizarea (treaptă 

terțiară) stațiilor de epurare a apelor uzate care 

asigură colectarea şi epurarea încărcării organice 

biodegradabile 

5.1.2.2. Investiții în managementul nămolului rezultat 

în cadrul procesului de epurare a apelor uzate / 

tratare a apei potabile 

5.1.2.3. Monitorizarea și controlul deversărilor 

necontrolate de poluanți și deșeuri 

M5.1.3. 

Creșterea calității 

solurilor 

5.1.3.1. Regenerarea spațiilor urbane degradate și 

abandonate, reconversia funcţională a acestora şi 

reincluderea lor în circuitul social / economic 

5.1.3.2. Cartarea și reconstrucția ecologică a 

terenurilor degradate din județ 

M5.1.4. 

Gestionarea eficientă a 

deșeurilor 

5.1.4.1. Acțiuni de prevenire a generării deșeurilor și 

reducerea cantității acestora 

5.1.4.2. Dezvoltarea diverselor forme de economie 

circulară 

5.1.4.3. Investiții suplimentare pentru închiderea 

depozitelor de deșeuri neconforme 

5.1.4.4. Extinderea schemelor de gestionare a 

deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea 

sistemelor existente de management integrat al 

deșeurilor 

5.1.4.5. Investiții în dezvoltarea capacității părților 

interesate (publice sau private), pentru a susține 

tranziția la economia circulară 

5.1.4.6. Conștientizarea publicului privind prevenirea 

deșeurilor, colectarea separată, reciclarea și 

economia circulară 

Obiectiv specific OS5.2: Creșterea nivelului de protecție  naturii și biodiversității 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M5.2.1. Protejarea, 

restaurarea și 

utilizarea sustenabilă a 

ariilor protejate 

5.2.1.1. Planuri de acțiune pentru specii 

5.2.1.2. Măsuri de menținere și de refacere a siturilor 

precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor 

furnizate în afara ariilor naturale protejate 
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M5.2.2. Dezvoltarea 

infrastructurii verzi 

din mediul urban în 

vederea protecției 

naturii și a 

biodiversității 

5.2.2.1. Regenerarea spațiilor urbane cu infrastructură 

verde ce contribuie la protejarea naturii și 

biodiversității (acoperișuri și terase verzi, parcuri și 

grădini dotate cu hrănitoare pentru păsări etc.) 

5.2.2.2. Modernizarea / extinderea spațiilor verzi 

existente 

M5.2.3. Creșterea gradului de 

informare și 

conștientizare a 

populației cu privire la 

conservarea și 

protejarea naturii 

5.2.3.1. Sesiuni de instruire pentru îmbunătățirea 

capacității administrative a entităților cu rol de 

management al ariilor protejate 

M5.2.4. 
Creșterea gradului de 

informare și 

conștientizare a 

populației cu privire la 

conservarea și 

protejarea naturii 

5.2.4.1. Promovarea implicării comunităților locale în 

managementul ariilor protejate din județ 

5.2.4.2. Dezvoltarea unor modele pentru valorificarea 

sustenabilă a potențialului economic al ariilor naturale 

protejate din județ 

5.2.4.3. Implementarea de campanii de conștientizare 

cu privire la conservarea și protejarea naturii 

Obiectiv specific OS5.3: Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M5.3.1. 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

în instituțiile publice 

din județ 

5.3.1.1. Reabilitarea termică a clădirilor publice și 

echiparea lor cu sisteme inteligente de control a 

iluminatului și încălzirii 

5.3.1.2. Echiparea clădirilor publice cu sisteme de 

producere a energiei din surse regenerabile (ex. 

panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe 

geotermale etc.) 

M5.3.2. 
Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

aferente iluminatului 

public și clădirilor 

publice 

5.3.2.1. Modernizarea sistemelor de iluminat public 

stradal cu sisteme de diminuare a intensității 

5.3.2.2. Înlocuirea sistemelor de iluminat din clădirile 

publice cu sisteme de iluminat ce utilizează leduri 

5.3.2.3. Dezvoltarea de sisteme fotovoltaice de 

producere a energiei electrice 
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M5.3.3. Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

în clădirile 

rezidențiale 

5.3.3.1. Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale 

M5.3.4. Creșterea investițiilor 

sectorului privat în 

producția de energie 

provenită din surse 

regenerabile 

5.3.4.1. Dezvoltarea de noi capacități de producție de 

energie din surse regenerabile (solar, eolian) 

M5.3.5. Modernizarea și 

extiderea sistemului 

centralizat de încălzire 

și producerea apei 

calde menajere 

5.3.5.1. Investiții în centrale termice (de cogenerare 

și de zonă) 

5.3.5.2. Investiții în reteaua de transport și distribuție  

M5.3.6. 

Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

în sectorul de 

transport 

5.3.6.1. Construirea de stații de încărcare pentru 

autovehiculele electrice 

5.3.6.2. Dezvoltarea transportului public între 

localități prin înființarea unei Asociații de Dezvoltare 

Intracomunitară de Transport 

5.3.6.3. Înlocuirea flotelor de autovehicule ale 

administrației publice cu autovehicule hibrid sau 

electrice 

M5.3.7. Creșterea gradului de 

prevenire a producerii 

riscurilor naturale și 

reducerea efectelor şi 

a pagubelor cauzate de 

acestea, în principal 

de inundaţii, secetă 

5.3.7.1 Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, 

de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre 

M5.3.8. Creșterea gradului de 

informare și 

conștientizare a 

cetățenilor cu privire 

la atenuarea și 

adaptarea la 

schimbările climatice 

5.3.8.1. Implementarea de campanii de informare și 

conștientizare a cetățenilor privind atenuarea și 

adaptarea la schimbările climatice 

Obiectiv specific OS5.4: Managementul riscurilor în situații de urgență 
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Nr. crt. Măsură Tip intervenție 

M5.4.1. Creșterea gradului de 

prevenire a producerii 

riscurilor naturale și 

reducerea efectelor şi 

a pagubelor cauzate de 

acestea, în principal 

de inundaţii, secetă 

5.4.1.1. Construirea de infrastructuri ecologice de 

protecție împotriva inundațiilor 

M5.4.2. Creșterea gradului de 

informare și educare a 

cetățenilor privid 

reacția în situațiile de 

urgență 

5.4.2.1. Implementarea de campanii de informare și 

educare a cetățenilor privind reacția în situații de 

urgență 

M5.4.3. Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

răspuns la situații de 

urgență 

5.4.3.1. Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, 

de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre 

5.4.3.2. Reabilitarea și modernizarea adăposturilor 

pentru situații de urgență 

 

 

4. Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a 

strategiei 

 

Succesul în management al unei organizaţii, indiferent de profilul și activitatea acesteia, este 

conturat și susţinut de promovarea managementului strategic, concept prin care se înțelege un 

ansamblu de decizii și acțiuni, concretizat în formularea și implementarea de planuri proiectate 

pentru a realiza obiectivele autorității / instituției publice. 

Etapele managementului strategic reprezintă sistemul complex de realizare a proiectelor, 

programelor și acțiunilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor 

asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora asupra dezvoltării 

comunității. 

Implementarea strategiei reprezintă etapa de acţiune şi afectează deopotrivă managerii de la 

toate nivelurile, de la managementul de vârf, până la nivelul fiecărui departament operativ, 

precum şi personalul, în sensul că fiecare dintre ei trebuie să-şi execute partea ce le revine 

din planul strategic, răspunzând la întrebarea “Care sunt sarcinile noastre, în vederea 

implementării planului strategic de acțiune şi cum le putem îndeplini cu maximum de eficienţă 

și eficacitate?”. 
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Implementarea strategiei include, printre altele, dezvoltarea unei structuri organizaționale 

eficiente, pregătirea bugetului și a programelor care să sprijine implementarea strategiei.  

Sarcina leadership-ului este aceea de a stimula entuziasmul, sentimentul de satisfacţie şi 

angajamentul managerilor şi angajaților, astfel încât autoritatea / instituția publică să-şi 

realizeze strategia aleasă şi să obţină rezultatele dorite. 

Conducerea Consiliul Județean Giurgiu are responsabilități în coordonarea strategică a 

procesului de implementare a strategiei. Responsabilii nominalizați în Planul de măsuri de 

dezvoltare a județului Giurgiu 2021 – 2027 au responsabilități în coordonarea operațională a 

implementării planului. 

Persoanele responsabile din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a UAT-urilor din județ și din 

partea celorlalte părți interesate nominalizate în planul de măsuri vor comunica în permanență 

angajaţilor, părților interesate și comunității Județului Giurgiu stadiul implementării măsurilor 

prioritare din plan (prin mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem intranet, 

buletine informative, rețele sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 

Abordarea implementării acțiunilor din Planul de măsuri trebuie să fie adecvată și coerentă și 

să fie corelată cu procesul de monitorizare și evaluare, fiind important să se verifice impactul 

pe care îl au acţiunile întreprinse la nivel de județ. 

Monitorizarea, evaluarea performanţelor strategice şi revizuirea strategiei sunt activităţi 

pe care managementul trebuie să le realizeze, deoarece nici formularea strategiei şi nici 

implementarea acesteia nu sunt definitive. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informațiilor, cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către UAT-uri și alte părți interesate, asigurând 

transparenţă în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare, 

presupunând resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele surse 

de colectare / producere a acestora). 

Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete urmărește realizarea 

obiectivelor în contextul acțiunilor / activităților propuse, a resurselor umane, materiale și 

financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor 

generale sau individuale pe proiecte și performanțele echipelor de implementare. 

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii 

obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor 

implementate. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care 

monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau 

arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de 
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dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea 

acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale probleme. 

A pune în aplicare idei noi şi a învăţa din încercări şi greşeli este un proces normal, care conduce 

la ajustări corective care eficientizează activitatea. Chiar şi o strategie bună poate fi 

îmbunătăţită din motive uşor de înţeles: apariţia unor noi ameninţări şi oportunităţi, aspecte 

care nu evoluează conform previziunilor, schimbarea condiţiilor interne sau experienţa 

câştigată din execuţia actualei strategii etc.  

Ajustările corective se realizează pe baza feed-back-ului, a informaţiei de la efectul acţiunii. 

Aceasta nu se poate obţine decât prin monitorizare continuă și evaluări intermediare ale 

strategiei, pe tot parcursul procesului, nu doar în etapa finală, activităţi care trebuie să se 

regăsească la fiecare nivel ierarhic. 

Este recomandabil să se desfășoare o monitorizare continuă pentru a susţine procesul de 

fixare a obiectivelor şi pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului de 

măsuri. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care 

monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau 

arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de 

dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea 

acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale probleme. 

Monitorizarea va avea ca rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza 

indicatorilor cantitativi / calitativi prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele 

de verificare ale acestora. 

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de 

caracteristicile comunității și va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor / măsurilor 

propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele generale / specifice. 

Este recomandabil ca Planul de măsuri 2021 - 2027 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-

un proces participativ care să asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate 

bazate pe cooperare la nivelul Județului Giurgiu, cât și suportul și implicarea părților interesate 

(UAT-uri din județ, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, partidele politice 

etc.) pentru implementarea cu succes a strategiei. 

 

Structură cadru pentru monitorizare / evaluare a strategiei de dezvoltare a Judeţului 

Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 

 

Obiectiv general – … 
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Obiectiv specific – … 

MĂSURI – … 

Nr. 

crt. 
Acțiuni 

Indicatori 

de 

realizare 

Valori 

de 

bază 

Valoare 

indicatori 

sem. 1 … 

Valoare 

indicatori 

an 1 … 

Valoare 

indicatori 

an 7 … 

Propuneri 

corective 
Resp Obs. 

          

          

          

          

 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































