
 
 
 

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  

1 

-  

 
 

Proiectul „I.R.E.M - INSTITUȚII RESPONSABILE, EFICIENȚĂ 
MANAGERIALĂ” 

Cod My SMIS 135244/Cod SIPOCA 817 
 

UAT JUDEȚUL GIURGIU 
 
 
 

 

PLAN STRATEGIC INSTITUȚIONAL 2021-2027 AL 

CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU 

-Rezumat- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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  

2 

 

1. Introducere 

 

Subiectul modernizării administrației publice și al îmbunătățirii intervențiilor statului 

în societate, reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România. 

Necesitatea de a investi în capacitatea instituțională a constituit una din principalele 

provocări ale perioadei de programare 2014-2020 și continuă să se mențină și pentru noul 

exercițiu financiar 2021-2027. Consiliul Județean Giurgiu este puternic angrenat în 

dezvoltarea capacității sale de optimizare a valorificării resurselor, de eficientizare a 

serviciilor furnizate și investițiilor realizate, pentru a contribui la atingerea obiectivelor 

strategice ale instituției, dezvoltarea județului Giurgiu și creșterea calității vieții 

cetățenilor pe care îi reprezintă. 

Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu este elaborat 

în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod 

MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817, implementat de UAT Județul Giurgiu și finanțat în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.  

U.A.T. Județul Giurgiu, prin propunerea de a realiza Planul Strategic Instituțional 2021-

2027 al Consiliului Județean Giurgiu, își dorește implementarea unui 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. Planul Strategic Instituțional facilitează accesarea 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. 

 

 

 



 
 
 

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. Metodologie 

 

Planul Strategic Instituțional (PSI) 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu (CJ 

Giurgiu) este un document de management și 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.  

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 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.  

Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu a fost elaborat 

printr-un amplu proces participativ, în activitatea de consultare a personalului fiind implicat 

un număr de peste 670 de funcționari publici și contractuali, cu funcții de conducere și de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu și al instituțiilor sale 

subordonate. Totodată elaborarea PSI s-a bazat, în principal: 

- 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); 
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- Principiile orizontale ale Uniunii Europene, precum, nediscriminarea și egalitatea de 

șanse, cu scopul asigurării sustenabilității acțiunilor subsumate Planului Strategic 

Instituțional; 

- Concluziile studiilor anterioare, ale operațiunilor de audit, ale rapoartelor sau ale 

altor documente oficiale precedente; 

- 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 prin implicarea tuturor angajaților autorității județene și a instituțiilor 

sale subordonate;  

- Analiza mediului intern și extern a Consiliului Județean Giurgiu la nivelul anului 2021 

(parte integrantă a Planului Strategic Instituțional, Componenta de Management); 

- Propunerile de obiective strategice, măsuri și acțiuni printr-o activitate complexă de 

consultare a personalului aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

și al instituțiilor subordonate acestuia (aplicare de chestionare, sesiune de 

brainstorming, întâlniri periodice cu grupurile tehnice de lucru etc.); 

- Oportunitățile accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul planului 

pentru bugetul multianual 2021 - 2027 și al planului național de relansare subsecvent 

mecanismului de relansare economică „Next Generation EU” (NGEU)); 

- Prevederile 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). 
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3. Rezumat executiv 

 

Planul strategic Instituțional cuprinde trei componente: 

A. Componenta de management (Mandat, Viziune, Valori comune, Analiza mediului 

intern și extern și Obiective strategice); 

B. Componenta de buget/programare bugetară; 

C. Componenta de implementare (monitorizare și raportare). 

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.  

Obiectivul strategic general asumat de Consiliul Județean Giurgiu în activitatea 

desfășurată, îl constituie dezvoltarea socio-economică prin inovare, specializare 

inteligentă și durabilă a județului Giurgiu.  

 

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. 
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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 

1. Etică și integritate; 2. Profesionalism; 3. Transparență; 4. Orientare spre rezultate; 5. 

Eficiență în gestionarea fondurilor. 

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; 

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. 

 



 
 
 

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  

7 

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 rezultate și 4 măsuri. 

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). 

Etapa de implementare a Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului 

Județean Giurgiu este declanșată odată cu aprobarea acestuia prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu1. 

 

 
1 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. 
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Planul Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu (tabel 

sintetic) 

 

 

Unitate 

de 

măsură 

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) ≥ CVR (2020) 

Institutul Național de 

Statistică (INS);  

Agenția pentru 

Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia 

 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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Unitate 

de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2027 Obs. 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a obiectivelor acțiunilor comune 

statuate în cadrul parteneriatelor încheiate, programate în timpul 

implementării PSI 

Procent 

(%) 
CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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 

Procent 

(%) 
CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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 

Procent 

(%) 
CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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 

(%) 
CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 
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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 

 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) ≥ 80% Sursa: CJ Giurgiu 
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
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 Procent (%) CVR (2021) ≥ 75% Sursa: CJ Giurgiu 

 Impact 3.2. Număr scăzut de accidente fatale 

 Indicator de impact nr. 3.2.: Reducerea accidentelor rutiere fatale Decese CVR (2010) 

cu 50% mai 

puține față de 

anul 20102 

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 

 
2 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. 

https://sgg.gov.ro/1/planuri-strategice-institutionale/
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2027 Obs. 

 Indicator de rezultat: Procentul de realizare a investițiilor necesare pentru 

dezvoltarea și optimizarea infrastructurii de transport din județul Giurgiu, 

programate în timpul implementării PSI 

Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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 
Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 
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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 

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

 
Indicator de impact nr. 4.2.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor de 

cultură aflate în competența Consiliului Județean Giurgiu 
Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ 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 

Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2027 Obs. 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a 

infrastructurii culturale și sportive, programate a fi realizate în timpul 

implementării PSI 

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 
Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 

  



 
 
 

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  

15 

 
 

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 

 

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 

 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 
Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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) 100% Sursa: CJ Giurgiu 



 
 
 

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  

16 

 

 
 

Unitate de 

măsură 
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Țintă 2027 Obs. 

 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  

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 
Procent (%) CVR (2021) ≥50%3 

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  

 
3 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). 

http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=/portal%2Fgiurgiu%2Fcj%2Fstiri.nsf%2FvwStiri%2FAF402A388A4CC48DC22586B7002ABE14%3FOpenDocument%7CTipDocument%3DStire


 
 
 

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

Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 
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Țintă 2027 Obs. 

 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 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor derulate pentru 

diminuarea efectelor schimbărilor climatice, programate în timpul 

implementării PSI 

Procent (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 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 (%) CVR (2021) 100% Sursa: CJ Giurgiu 

 


