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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 multianuală 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.
Realizarea serviciilor privind elaborarea Strategiei de dezvoltare județeană 2021 - 2027 și
Planului Strategic Instituțional vor contribui la realizarea obiectivului general al proiectului
”i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - introducerea la nivelul U.A.T.
Județul Giurgiu a unui sistem integrat de management în vederea optimizării proceselor
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, fiind complementare și în concordanță cu
Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, conducând la atingerea
următoarelor obiective: Obiectiv general II - Implementarea unui management performant în
administrația publică; Obiectiv specific III: Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și
transparenței procesului decizional în administrația publică.
Realizarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului
Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021 - 2027 vor conduce
la realizarea Obiectivului specific OS1: Implementarea de mecanisme și proceduri standard
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(Strategie de dezvoltare a județului, Plan strategic instituțional 2021 - 2027) pentru a crește
eficiența acțiunilor administrative la nivelul județului, având:
- Rezultat program 1 (R1) Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung; atins prin
Rezultat de proiect 2 (RP2) - 1 Strategie de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă
anilor 2021 - 2027 elaborată;
- Rezultat program 1 (R1) - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung; atins prin
Rezultat de proiect 1 (RP1) - 1 Plan Strategic instituțional aferent anilor 2021 - 2027
elaborat.
Planificarea strategică este un proces continuu, ce este utilizat de comunitățile locale pentru
a se asigura că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare
economică ale comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile.
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.

1. Cadru metodologic de elaborare a strategie
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027 au
fost respectate instrucțiunile din Anexa IV la Ghidul CP 10/2018 – „Ghid pentru planificarea și
fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală” și secțiunile aferente
acestui ghid.
Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 este elaborată de S.C.
PUBLIC RESEARCH S.R.L. cu sprijinul UAT Județul Giurgiu.
Strategia de dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 s-a elaborat într-un
proces participativ, luând în considerare în principal:
- Documentele strategice existente la nivel regional / european / internațional;
- Analiza situației economico-sociale a județului Giurgiu la nivelul anului 2021 (parte
integrantă a strategiei Secțiunea II);
- Propunerile de domenii prioritare / idei de proiecte completate în secțiunea IV –
“Direcții strategice pentru județul Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027” din
Chestionarul adresat celor 53 UAT-uri (primării de municipiu, orașe și comune din
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județul Giurgiu) prezentat în Anexa 3, din Chestionarul adresat altor părți interesate
din județul Giurgiu (entități publice, reprezentanți ai mediului de afaceri / IMM-uri,
ONG-uri, parteneri sociali, mediu academic, furnizori, contractori etc.), prezentat în
Anexa 4, Chestionarul adresat cetățenilor din județul Giurgiu, prezentat în Anexa 5 și
Chestionarul adresat tinerilor din județul Giurgiu, prezentat în Anexa 6;
- Propunerile de idei de proiecte elaborate și / sau colectate la nivelul Consiliului
Județean Giurgiu;
- 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)).
În ansamblu, elaborarea strategiei a urmat o serie de pași specifici, ca:
1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor relevante –
documente strategice, cadru legislativ, analize, rapoarte de progres / monitorizare, etc.
2. Analizarea și prelucrarea informațiilor în vederea elaborării strategiei.
3. Organizarea de consultări online pentru a se obține feedback pentru propunerea de draft de
strategie de dezvoltare a județului Giurgiu.
4. Organizarea a 5 interviuri cu reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu.
5. Organizarea a 8 focus grupuri cu reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, Instituțiilor
subordonate Consiliului Județen, UAT-urilor și respectiv reprezentanților din domeniul
educației și sănătății.
Prelucrarea chestionarelor cu privire la „Direcții strategice pentru județul Giurgiu pentru
perioada 2021 - 2027”, fără a avea un eșantion reprezentativ la nivelul cetățenilor, al tinerilor
și al părților interesate respondente, indică tendințe la nivelul percepțiilor și reprezintă un
indicator cu privire la tendințele de dezvoltare durabilă ale județului.
În perioada 7 iulie 2021 – 13 august 2021 a fost pus pe site-ul Consiliului Județean Giurgiu
Anunțul public de consultare publică a Proiectul de hotărâre privind aprobarea ” Strategia de
Dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027” (link: https://cjgiurgiu.ro/anuntstrategia-de-dezvoltare-a-judetului-giurgiu-pentru-perioada-2021-2027-in-consultarepublica/).
În urma procesului de consultare, s-au făcut mai multe propuneri, majoritatea fiind integrate
(conform Tabelului prezentat în ANEXA 1) în documentul ce urmează a fi aprobat în cadrul
Consiliului Județean Giurgiu.
Pe 27 iulie 2021 a avut loc o Conferință de presă susținută de Președintele Consiliului Județean
Giurgiu împreună cu reprezentanții consultantului pentru prezentarea și discutarea strategiei,
în prezența reprezentanților mass media.
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Practic, Strategia de dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 s-a elaborat
într-un proces participativ, în perioada aprilie – august 2021.

2. Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare
2.1 Cadrul strategic global și european

6

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în
septembrie 2015. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)1.
Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe
pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale
care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri
critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei
trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele
abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția socială și
oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția
mediului.

1

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Pactul Ecologic European (European Green Deal)
Pactul ecologic european propune o nouă strategie de creștere care are drept scop
transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă
și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de
gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea
resurselor.
Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural
al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă
incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor
și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți.
Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în
aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă2.

2

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Figura 2 Obiectivele Pactului Ecologic European
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Obiectivele Pactului Ecologic European:
1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050
- Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în mod responsabil, emisiile de
gaze cu efect de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație cu
nivelurile din 1990, de cel puțin 50% și care să tindă spre 55%.
2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile
- Decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea
obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele
sectoare economice reprezintă peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră din
UE. Eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un
sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse regenerabile,
urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de
decarbonizarea gazelor.
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Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse gospodăriile
care nu își pot permite să plătească pentru serviciile energetice esențiale menite să
le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor programe eficace, cum ar
fi mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru renovarea locuințelor, poate
reduce facturile la energie și poate contribui la protecția mediului.
3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară
- Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului
asupra climei necesită mobilizarea deplină a industriei.
- Europa trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, care este un factor
esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia industrială,
un nou plan de acțiune privind economia circulară va contribui la modernizarea
economiei UE și va valorifica oportunitățile oferite de economia circulară la nivel
național și la nivel mondial.
4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și
din punctul de vedere al utilizării resurselor
- Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități semnificative de
energie și de resurse minerale (de exemplu nisip, pietriș, ciment). Clădirile
reprezintă, de asemenea, 40% din consumul de energie. În prezent, rata anuală de
renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2% în statele membre. Această
rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE în materie de
eficiență energetică și climă să fie atinse.
5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă
- Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect
de seră din Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura
neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90% a emisiilor generate de
transporturi până în 2050.
- Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei eficiențe
sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din
transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75% pe cale rutieră
ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare.
- UE va trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili
în domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de
stații publice de reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule
cu emisii zero și cu emisii scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile
europene.
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Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin poluante, în special în orașe.
6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și
ecologic
- Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției. Strategia
„De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în vederea
combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării
biodiversității.
- Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție pentru a reduce
în mod semnificativ utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea,
precum și utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor.
- Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la realizarea unei
economii circulare. Aceasta va avea drept scop reducerea impactului asupra
mediului al sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu amănuntul prin
adoptarea de măsuri referitoare la transportul, depozitarea, ambalarea alimentelor
și la risipa alimentară.
- În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza stimularea consumului de
alimente durabile și promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca preț
pentru toți.
7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității
- Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, precum
și adăpost. Ele atenuează efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale
bolilor și contribuie la reglarea condițiilor climaterice.
- Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a
schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din punct
de vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă obiectivul neutralității
climatice și al unui mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și împădurirea
durabile, precum și refacerea pădurilor degradate pot crește absorbția de CO2,
îmbunătățind, în același timp, reziliența pădurilor și promovând bioeconomia
circulară.
8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice
- Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe toxice este nevoie de mai multe
acțiuni de prevenire a poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și de
remediere a poluării.
- Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE trebuie să monitorizeze, să
notifice, să prevină și să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului și
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cea cauzată de produsele de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, UE și statele
membre vor trebui să examineze într-un mod mai sistematic toate politicile și
reglementările.

2.2 Arhitectura fondurilor europene pentru perioada 2021 – 2027
Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de un buget
total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din Cadrul Financiar Multianual și
mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare Economică.
2.2.1 Planul pentru bugetul multianual 2021 – 2027
Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar Multianual 2021
– 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel:
Figura 3 Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027
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Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 2021 –
2027
1. Concentrarea tematică este distribuită astfel:
- 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă 30% din FEDR
pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde FEDR să contribuie cu 30% la
obiectivele de schimbări climatice FC să contribuie cu 37% la obiectivele de
schimbări climatice;
- Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană;
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate;
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25% din FSE+ pentru incluziune socială 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii
care nu au un loc de muncă.
2. Condițiile de finanțare sunt următoarele:
- Cofinanțarea la nivel național
o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune 40%
pentru regiunile mai dezvoltate Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea
totală a sprijinului din partea fondurilor.
- TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai
mare de 5 000 000 EUR.
- Dezangajarea - regula „N + 2”.
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Programele operaționale 2021 - 2027
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și
prioritățile acestora:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
- Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme
inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului
privat);
- Instrumente financiare;
- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circular;
- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi
decontaminarea siturilor poluate;
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor.
2. Programul Operațional Transport (POT)
- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;
- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială;
- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea
ferată;
- Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;
- Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu
metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov;
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Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea
ferată;
- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal;
- Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor;
- Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport;
- Asistenţă tehnică.
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF)
Integrarea ecosistemului național de CDI în Spațiul de Cercetare European și
Internațional;
- Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate
tipurile de inovare;
- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare - universitati;
- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare - INCD, ICAR;
- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare - intreprinderi mari;
- Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic;
- Digitizarea în educație;
- Digitizarea în cultură;
- Digitizarea în administrația publică central;
- Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor;
- Financiare.
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)
- Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a;
- Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim
ambulatoriu;
- Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;
- Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii;
- Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
- Informatizarea sistemului medical;
- Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea metodelor
moderne de investigare, intervenție, tratament;
5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

-
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Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională;
- Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare
profesională;
- Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și
la provocările inovării și progresului tehnologic;
- Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și
tehnic;
- Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;
- Antreprenoriat și economie socială;
- Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii;
- Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității;
- Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului.
6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții adresate
grupurilor de acțiune locală);
- Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC);
- Protejarea dreptului la demnitate socială;
- Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale;
- Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și
ceilalți copii;
- Servicii de suport pentru persoane vârstnice;
- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I);
- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II);
- Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile;
- Ajutorarea persoanelor defavorizate.
7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (intervenții
OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate);
- O regiune cu orașe Smart;
- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul;
- Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate;
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O regiune accesibilă;
O regiune educată;
O regiune atractivă;
Asistenţă tehnică.
8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) - priorități
- Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR,
FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+);
- Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR);
- Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC,
FSE+ (finanțată din FEDR).
9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)*
- O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor a cercetării și
inovării și a digitalizării;
- O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată
cu emisii reduse;
- O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare;
- O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă
calificată;
- Asistență tehnică.
*Notă: Județul Giurgiu nu este eligibil
2.2.2 Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare
și Reziliență
Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și importanța
combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, mecanismul este
destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului și la
atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30% din cheltuielile bugetului Uniunii
pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor privind clima. În acest scop, măsurile sprijinite de
mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență ale fiecărui stat membru în parte ar
trebui să contribuie la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea
provocărilor generate de această tranziție, și să prevadă un cuantum care reprezintă cel
puțin 37% din alocarea totală a planului de redresare și reziliență.
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Totodată statele membre trebuie să se asigure că măsurile incluse în planurile lor de redresare
și reziliență respectă principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul, în înțelesul
articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852.
Măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență ale fiecărui stat
membru trebuie, de asemenea, să prevadă un cuantum care să reprezinte cel puțin 20 % din
alocarea planului de redresare și reziliență pentru cheltuielile digitale.
Suma alocată României încă din 2020 este de 29.2 miliarde euro (13% din PIB). România a
elaborat Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)3 iar la data de 31 mai 2021 a depus
varianta finală a acestuia.
Proiectele ce urmează a se implementa prin acest program vor trebui finalizate până în 2026
și vor trebui să corespundă unor reforme structurale sectoriale.
PNRR este structurat pe șase piloni:
- Pilonul I. Tranziția Verde;
- Pilonul II. Transformarea Digitală;
- Pilonul III. Creștere inteligentă;
- Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială;
- Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională;
- Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți
prin Regulament, astfel:
- Pilonul I. Tranziția Verde (15 reforme)
1. Sistemul de management al apei;
2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea;
3. Managementul deșeurilor;
4. Transport sustenabil;
5. Fondul pentru Valul renovării;
6. Energie.
- Pilonul II. Transformarea Digitală (4 reforme)

3

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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7. Cloud guvernamental și sisteme publice digital.
Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (8 reforme)
8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii;
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială (5 reforme)
10. Fondul local pentru tranziție verde și digital;
11. Turism și cultură.
Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională (18 reforme)
12. Sănătate;
13. Reforme sociale;
14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea
capacității partenerilor sociali.
Pilonul VI. Politici pentru noua generație (6 reforme)
15. România Educată.

Instrumentele financiare cu intermediari instituții financiare (BEI, FEI și BERD):
1. Garanții de portofoliu pentru solvabilitate, acțiune climatică și eficiență energetică
- circa 550 milioane euro pentru IMM-uri și mid-caps;
2. Instrument de capital de risc pentru IMM-uri - circa 500 milioane euro pentru IMM-uri
și mid-caps;
3. Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes circa 300 milioane euro pentru întreprinderi mari.
Pe lângă cele intermediate de BEI, FEI și BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în
cadrul diferitelor componente:
4. Digitalizarea IMM-urilor - fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE - circa
200 milioane euro;
5. O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor românești: circa 35 milioane
euro. Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori București;
6. Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivității, cu accent pe inovare și
crearea de tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării;
7. Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200
milioane euro (suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul
Energiei;
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8. Diverse scheme de sprijin pentru investiții semnificative, în special în zona de inovare
și noi tehnologii aplicate în zona de producţie: crica 200 milioane euro. Implementată
de Ministerul Finanțelor.
Alocări estimate:
Educație: 3,7 miliarde euro
Rezultate așteptate:
- 10.000 de laboratoare;
- 2.000 de microbuze verzi achiziționate;
- peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier;
- 50 de unități de învățământ nou construite.
Sănătate: 2,5 miliarde euro
Rezultate așteptate:
- Construcția și/sau dotarea a 200 de centre comunitare;
- 3000 de cabinete medici de familie;
- 100 de cabinete de planificare familială.
Alte componente în fază avansată de negociere:
- Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri și biodiversitate: 1,4 miliarde
euro;
- Transport: 8,5 miliarde euro;
- Fondul pentru Valul renovării: 2,2 miliarde euro.

2.3 Cadrul strategic național
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, adoptată în 2018, are la bază
cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Fiecare obiectiv prevede ținte de
îndeplinire atât pentru 2020, cât și pentru 2030.
Principalele ținte stabilite pentru Orizontul 2030
ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele şi în orice context
- Reducerea cu peste 60% a numărului persoanelor și familiilor care trăiesc în sărăcie
și reconsiderarea pragului național de definire a sărăciei și sărăciei extreme;
- Diminuarea substanțială a discrepanțelor de dezvoltare între diferitele regiuni ale
țării precum și între mediile urban și rural cu obiectivul general de sporire mai
echilibrată a veniturilor și nivelului de trai pe ansamblul populației;
- Anticipând îmbătrânirea accentuată a populației, asigurarea creșterii anuale a
pensiei minime cu cel puțin 10% începând din 2019 în proporție mai mare decât
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majorările prevăzute pentru alte categorii de pensii de asigurări sociale de stat
aflate în plată;
- Integrarea într-un sistem național unitar a serviciilor de intervenție de urgență,
reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale,
accidente industriale sau evenimente climatice extreme, acordând atenție specială
grupurilor vulnerabile sau defavorizate;
- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de
România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a
economiei naționale, având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul
național brut la nivelul anului 2030.
ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare,
îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile
- Continuarea și finalizarea programelor multianuale inițiate în perioada 2018-2020;
- Adoptarea unor noi măsuri legislative, reglementări și proceduri de lucru congruente
cu politicile și practicile Uniunii Europene pentru sporirea capacității efective de
adaptare la schimbările climatice și de limitare a efectelor nocive ale acestora,
întărirea rezilienței funcționale a tuturor structurilor din sectorul agroalimentar pe
întreaga filieră de producție-procesare-desfacere;
- Sprijinirea activităților productive în zona montană printr-un program structurat pe
10 ani având ca beneficiari 115.000 producători într-un spațiu de 4,5 milioane
hectare pentru menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale,
adaptate la cerințele moderne în creșterea animalelor, înființarea unor stâne de
munte, colectarea și procesarea fructelor de pădure și plantelor medicinale și
dezvoltarea turismului montan în condițiile menținerii echilibrului ecologic și
protecției mediului natural.
ODD 3 Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor
la orice vârstă
- Modernizarea infrastructurii de sănătate publică, cu finanțare din Fondul suveran de
dezvoltare și investiții prin construirea a (I) 8 spitale regionale noi, organizate ca
centre de urgență/excelență pentru toate specialitățile medicale, inclusiv
telemedicină, cu o capacitate la fiecare de 1.000 paturi, 10 clinici, un centru de
cercetare și echipamente de ultimă generație la un cost de 300 milioane euro per
spital și (II) un spital republican la București ca centru de
urgență/excelență/cercetare acoperind toate specialitățile, cu o capacitate de
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peste 2.500 paturi, 30 de clinici, 2-5 unități de cercetare, echipamente de ultimă
generație și un campus medical adiacent la un cost total de 1,1 miliarde euro;
Reabilitarea, modernizarea și dotarea a cel puțin 15 spitale județene, minimum 150
ambulatorii de specialitate, centre comunitare integrate medico-sociale; asigurarea
cu ambulanțe a tuturor localităților până la nivel de comună; generalizarea treptată
a instalării, dotării și încadrării cabinetelor medicale sau de medicină dentară în
școli;
Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin crearea unor centre de
telemedicină regionale sau naționale în funcție de specialitate; implementarea
serviciilor de e-health; dezvoltarea operațiunilor de screening pentru boli
netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de cancer, diabet,
afecțiuni cardio-vasculare), screening preconcepțional, prenatal și neonatal;
screening pentru boli infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită,
HIV/SIDA, tuberculoză);
Instituirea – în vederea reducerii substanțiale a deficiențelor repetat semnalate în
privința discontinuităților în aprovizionarea cu medicamente și vaccinuri și costurilor
ridicate pentru pacienți, în special cei cu afecțiuni cronice severe sau rare – a unui
program național prin care fiecare pacient, pentru fiecare boală, va avea la
dispoziție un medicament gratuit; actualizarea permanentă a catalogului național
al medicamentelor și elaborarea unui catalog național al dispozitivelor medicale și
materialelor sanitare, cu indicarea prețurilor maximale, pentru informarea curentă
în format electronic a pacienților, producătorilor și distribuitorilor;
Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și
comercializării suplimentelor alimentare;
Pentru asigurarea acoperirii necesarului de cadre calificate (medici, asistenți
medicali, personal auxiliar) și limitarea efectelor exodului lor în străinătate datorită
avantajelor materiale considerabile se prevede: eliminarea impozitului pe venit
pentru medici începând cu 1 ianuarie 2019; asigurarea formării unui număr adecvat
de cadre medicale, preponderent în specialitățile care înregistrează un deficit;
reformarea exigențelor și procedurilor din sistemul de rezidențiat pentru obținerea
calificării de specialist; asigurarea unor condiții mai bune pentru înființarea de
cabinete medicale în zone defavorizate sau greu accesibile; instituirea unui catalog
național al profesioniștilor din sănătate care va fundamenta stabilirea necesarului
de formare pe specialități;
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Operaționalizarea și utilizarea curentă, în condițiile respectării condițiilor de
confidențialitate a datelor cu caracter personal, a dosarului electronic al pacienților
ca bază statistică pentru registrele naționale referitoare la fiecare patologie în parte
și pentru fundamentarea cerințelor de alocări bugetare destinate programelor de
sănătate;
- Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în domeniul sănătății care să permită
interoperabilitatea aplicațiilor existente și viitoare în vederea elaborării și
gestionării politicilor de sănătate.
ODD 4 Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi
- Implementarea programelor stabilite în 2017-2018 și lansarea de noi programe în
domeniul educației, învățământului și formării profesionale în continuarea celor cu
termen de finalizare până în 2023 în vederea apropierii semnificative de indicatorii
medii de performanță din Uniunea Europeană;
- Generalizarea sistemului de educație timpurie cu accent pe latura educativă a
îngrijirii copiilor preșcolari prin consiliere parentală și formarea cadrelor didactice
specializate; construirea, dotarea și încadrarea cu personal a 2.500 de noi creșe,
grădinițe și unități after school;
- Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și
dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea curriculelor
potrivit cerințelor de pe piața muncii în colaborare și cu cofinanțare din partea
mediului de afaceri;
- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin dublarea numărului de
participanți la cursurile de limbă, cultură și civilizație românească; dezvoltarea
lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din Europa și din
lume;
- Acordarea unui număr sporit de burse de studiu și altor facilități în cadrul asistenței
oficiale pentru dezvoltare în domeniile cerute pe piața muncii din țările respective,
în special în învățământul vocațional și tehnic, tehnologia informațiilor și științe,
precum și în sistemul universitar;
- Ridicarea nivelului de exigență la acreditarea instituțiilor din sistemul de învățământ
superior, la promovarea cadrelor universitare exclusiv pe criterii profesionale și la
acordarea diplomelor de licență, masterat și doctorat; evaluarea periodică a
instituțiilor din sistem cu participarea unor experți de prestigiu din străinătate;
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internaționalizarea universităților românești prin diversificarea ofertei educaționale
și atragerea de studenți străini;
- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă
pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și
informale de cunoaștere în vederea apropierii de media performanțelor din statele
membre ale Uniunii Europene.
ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi emanciparea tuturor femeilor şi a
fetelor
- Continuarea și finalizarea strategiilor și programelor lansate înainte de 2020;
- Reglementarea prin lege a unui set de măsuri active pentru asigurarea mobilității
verticale a femeilor, fără nici un fel de discriminare și pe baza criteriilor de merit
personal, în structurile ierarhice de stat, în mediul economic privat și în viața
socială;
- Monitorizarea prin indicatori măsurabili, prin date segregate colectate pe criteriul
de sex a impactului politicilor, dispozițiilor legale sau administrative și al măsurilor
active; evaluarea progreselor obținute și inițierea pe această bază a unor noi măsuri
pentru asigurarea în fapt a egalității de gen.
ODD 6 Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea accesului la apă şi sanitaţie pentru toţi
- Asigurarea conectării gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la
rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
- Elaborarea, aprobarea și implementarea etapizată a unor programe pe termen lung
(20-30 ani) pentru managementul integrat al apelor și gestionarea riscurilor de
inundații masive, secete prelungite, deșertificare, grindină sau îngheț generate de
schimbările climatice;
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele
naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin
gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede, stocarea sau
devierea excesului de apă, regularizarea albiei râurilor și consolidări de maluri;
- Creșterea substanțială a eficienței în folosirea apei în activitățile industriale,
comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate
în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;
- Continuarea lucrărilor pentru combaterea eroziunii costiere pe litoralul Mării Negre,
reabilitarea și stabilizarea în etape a 30 km de plaje și crearea altora noi; folosirea
tehnicilor de observare prin satelit pentru urmărirea evoluțiilor în zonele afectate
de eroziune și evaluarea impactului măsurilor întreprinse;
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Includerea unor proiecte de gestionare a apei și de explorare a noi surse în
programele României de asistență pentru dezvoltare.
ODD 7 Energie curată și la prețuri accesibile
- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze
naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și
comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;
- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de
producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare
a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27%
comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în
condiții de piață previzibile și stabile;
- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut
scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv
combustibili alternative;
- Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței
energetice în vederea atragerii investițiilor;
- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic,
industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru
instalații și aparatură.
ODD 8 Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea creşterii economice sustenabile şi
incluzive
- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru
a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene
avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea
constantă a nivelului de trai al populației în conformitate cu practicile modelului
social European;
- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru
Dezvoltare și Cooperare Economică;
- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și
responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare și
ale complexului socio-ecologic;
- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare,
inclusiv a parteneriatelor public-privat pentru demararea unor mari proiecte de
investiții de interes național și european.
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ODD 9 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri reziliente,
promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice,
inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea
economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru
toți;
- Îmbunătățirea siguranței rutiere;
- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea
resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și
ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale
acestora;
- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se
situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele
eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor
piețe stabile și în creștere;
- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale
sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a
numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și
private pentru cercetare și dezvoltare;
- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare;
- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii
financiare, inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și
piețe externe.
ODD 10 Inegalităţi reduse - reducerea inegalităţilor între state
- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul
reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;
- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul
de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile;
- Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale
care activează în domeniul drepturilor omului.
ODD 11 Oraşe şi comunităţi durabile – Oraşe incluzive, sigure, reziliente şi durabile
- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;
- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și
alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de
adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea
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evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin
îmbunătățirea constantă a cadrului legislative;
- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile
și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public,
acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei,
copii, persoane cu dizabilități și în etate și punerea în aplicare a unui program
general de planificare spațial și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile
sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială
policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;
- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;
- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și
a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului;
- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele
chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;
- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și
natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural;
- Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul,
depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor
farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor
și pentru integritatea mediului.
ODD 12 Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor modele sustenabile de consum şi
producţie
- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și
responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare,
elaborarea unei foi de parcurs;
- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu
amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor
de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;
- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în
2030;
- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale
plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și
carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase
80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);
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Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor
biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 2025;
- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate
ambalajele până în 2024;
- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu
prioritățile naționale și politicile europene.
ODD 13 Acţiune climatică
- Îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate de România privind reducerea
emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră într-o proporție de 40%
față de anul de referință 1990, reducerea energo-intensivității și îmbunătățirea cu
27% a eficienței energetice la niveluri superioare în comparație cu media UE;
- Identificarea în spațiu și eșalonarea în timp a efectelor schimbărilor climatice
previzibile pe baza datelor științei și anticiparea vulnerabilităților care afectează
diferitele regiuni din teritoriul României în special în sectoare precum energia,
transporturile, mediul urban, resursele de apă, agricultura, silvicultura și
dezvoltarea rurală;
- Monitorizarea evenimentelor și proceselor ce pot fi atribuite schimbărilor climatice,
descoperirea unor tipare repetitive și proiectarea pe aceste baze a măsurilor optime
de adaptare;
- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile
de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială.
ODD 14 Viaţa marină – Conservarea şi utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor
marine
- Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special
de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu
nutrienți;
- Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv
prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile;
- Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice
și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și
menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agreement;
- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a
resurselor acvatice vii.
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ODD 15 Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea
şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele
naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin
gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede;
- Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei
Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural
european și Mondial;
- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în
scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru
dezvoltare durabilă;
- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes
național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea
diversității patrimoniului natural;
- Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea
sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului
masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse
deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru
protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării
impactului schimbărilor climatice;
- Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică
metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea
capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide,
pentru combaterea degradării solului;
- Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a
terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații.
ODD 16 Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea societăţilor juste, pașnice și incluzive
- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu
legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;
- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii
actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica
cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și
politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor
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în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune,
diversității culturale și lingvistice;
- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;
- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii
copiilor;
- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea
recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă
organizată;
- Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la
toate nivelurile;
- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;
- Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației
publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct
cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și
generalizarea serviciilor pe internet (on-line).
ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Parteneriate pentru realizarea
obiectivelor
- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de
România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a
economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul
național brut la nivelul anului 2030;
- Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii
potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să
investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;
- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru
Dezvoltare și Cooperare Economică;
- Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european
și internațional.

2.4 Cadrul strategic regional
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Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud-Muntenia4 este în faza de elaborare, la
momentul actual fiind prezentat numai profilul socio-economic al regiunii, care se află în
consultare publică.
Pentru asigurarea sprijinului orizontal pentru actualizarea documentelor strategice
programatice post 2020 (Planul de Dezvoltare Regională și Strategia de Specializare Inteligentă
a Regiunii Sud - Muntenia), sunt accesibile pe site-ul ADR Sud-Muntenia următoarele studii:
- Secțiunea A: Impactul investițiilor făcute în regiunea Sud Muntenia în perioada 2014
– 2019;
- Secțiunea B: Secțiune pentru investigarea impactului implementării SSI 2014-2020;
- Raport asupra ofertei de transfer tehnologic în regiunea Sud Muntenia - 15 noiembrie
2019.
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada 2021 – 2027
Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în strânsă
colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 – 2027
furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de
specializare inteligentă. În acest sens, documentul reprezintă o bază strategică pentru
elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale și locale ce au
drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. Documentul urmăreşte ghidarea întro manieră pragmatică a actorilor relevanți din regiune, astfel încât intervenţiile şi activităţile
necesare creării unei regiuni dinamice şi competitive, bazate pe inovare și digitalizare, să se
concentreze asupra priorităților cheie aplicate sectoarelor de specializare inteligentă.
Totodată, acest document strategic își propune ca, respectând principiul concentrării
tematice, să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele
strategice de la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare 2014 - 2020, Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020), cât și de cele de la nivel regional
(Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă 2014 – 2020
a regiunii Sud Muntenia).
Strategia este totodată armonizată cu principalul document strategic de la nivel regional –
Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 și ține seama de lecțiile învățate în perioada de
implementare trecută. Specializarea inteligentă presupune măsuri specifice la nivelul anumitor

4

https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-al-regiunii-sud--muntenia-20212027/static/1315
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sectoare și domenii de activitate cheie, care să conducă la creșterea valorii adăugate generată
de regiune, valorificarea resurselor și a avantajelor competitive ale regiunii, înglobarea unui
nivel crescând al inovării în procesele economice și implicit creșterea nivelului indicatorilor
socio-economici și a calității vieții în regiune. Bazată pe concluziile analizei socio-economice,
pe avantajele comparative ale regiunii, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia,
prin structură şi conţinut, urmăreşte formularea unui răspuns coerent și articulat la problemele
și punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea
economică inteligentă a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se
adapta şi de a putea răspunde la principalele provocări societale actuale în vederea realizării
tranziției la o economie bazată pe cunoaștere.
Viziunea strategiei: “Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea
economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare,
dezvoltarea competențelor pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere și îmbunătățirea
condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”. Prin implementarea măsurilor și direcțiilor
de acțiune prevăzute, regiunea Sud Muntenia va genera pe termen mediu un vector de
dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și domeniile cheie identificate la nivel
regional ca nucleu al specializării inteligente, prin implementarea acțiunilor specifice din
strategie, vor influența economia regională astfel:
- Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de
produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată; Generarea de produse
și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum și de activități
conexe ce favorizează incluziunea; Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare
și inovare, transfer tehnologic și în celelalte ramuri ale economiei regionale;
Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de
desfacere; Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel
regional și național.

2.5 Egalitatea de șanse
Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și
dezvolte capacitățile personale și să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că
diferitele comportamente, aspirații și necesități ale femeilor și bărbaților sunt luate în
considerare, evaluate și favorizate în mod egal înseamnă că femeile și bărbații se bucură de
aceeași libertate de a-și realiza aspirațiile.
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Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa
economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau
orientare sexuală.
Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune implicarea directă a tuturor actorilor
sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă.
Deși există încă inegalități, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea
egalității între femei și bărbați, prin legislația tratamentului egal și integrarea dimensiunii
egalității de gen și măsurile specifice pentru avansarea femeilor. Egalitatea între femei și
bărbați pe piața muncii este de importanță crucială în spațiul comunitar, plasând problematica
egalității de șanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare.
În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei,
legislaţia UE anti-discriminare a fost completată de asigurarea unui nivel minim de protecţie şi
a unui tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în Europa. Aceste legi sunt
proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:
 rasă sau origine etnică;
 religie si credinţă;
 dizabilităţi;
 orientare sexuală;
 vârstă.
Discriminarea pe criterii de dizabilitate – în vederea garantării conformării cu principiul
egalităţii de tratament în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului
privind relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede că, în cazurile particulare în care se impune,
angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să
aibă acces, să participe sau să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu
excepţia cazului în care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea
angajatorului.

3. Viziunea și obiectivele strategiei de dezvoltare a județului
3.1 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;
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Solidaritate;
Integritate;
Modernitate.

3.2 Obiectivele strategice (OSTR) de dezvoltare a județului
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
32
OSTR 1. Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor pentru dezvoltarea
durabilă, rezilientă și incluzivă a comunităților locale
Obiectiv specific Îmbunătățirea sistemului de parteneriat, relaționare și integrarea
OS 1.1.
teritorială la nivelul județului
Obiectiv specific Creșterea calității procesului de elaborare / implementare /
OS 1.2
monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor strategice
integrate la nivelul UAT-urilor
Obiectiv specific Consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura
OS 1.3
accesul la servicii publice de calitate
Obiectiv specific Creșterea calității capacității de gestionare a resurselor pentru un
OS 1.4
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
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Obiectiv specific
OS 2.1.
Obiectiv specific
OS 2.2
Obiectiv specific
OS 2.3
Obiectiv specific
OS 2.4
Obiectiv specific
OS 2.5

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din județ, cu accent pe
factorii geografici și economico-sociali favorizanți
Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un climat
general favorabil spiritului antreprenorial
Adaptarea industriei locale la cerințele de inovare, progresul
tehnologic și de protecție a mediului
Creșterea capacității județului de a furniza produse alimentare de
calitate superioară prin sprijinirea dezvoltării lanțului alimentar
integrat (de la fermă la consumator)
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
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Obiectiv specific
OS 3.1.
Obiectiv specific
OS 3.2
Obiectiv specific
OS 3.3

Îmbunătățirea conectivității digitale și a nivelului de digitalizare
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
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 Creșterea calității sistemului de educație și formare profesională a
OS 4.1.
populației județului și îmbunătățirea ofertei de formare
Obiectiv specific Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în județ
OS 4.2
Obiectiv specific Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și îmbunătățirea
OS 4.3
ofertei de ocupare pe teritoriul județului
Obiectiv specific Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate
OS 4.4
accesibile și performante
Obiectiv specific Creșterea gradului de acces la servicii sociale, servicii și măsuri active
OS 4.5
de ocupare pentru grupurile sociale vulnerabile inclusiv tinerii NEETs,
inclusiv prin cooperarea dintre serviciile sociale și cele de ocupare
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Obiectiv specific
OS 4.6
Obiectiv specific
OS 4.7

Îmbunătățirea promovării culturii valorificării patrimoniului cultural
Dezvoltarea infrastructurii
petrecere a timpului liber

și

oportunităților

de

agrement

OSTR 5. Îmbunătățirea calității mediului în județ, atenuarea și adaptarea la efectele
schimbărilor climatice
Obiectiv specific
Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ
OS 5.1.
Obiectiv specific
Creșterea nivelului de protecție a naturii și biodiversității
OS 5.2
Obiectiv specific
Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările
OS 5.3
climatice
Obiectiv specific
Managementul riscurilor în situații de urgență
OS 5.4

34
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Obiectiv strategic OSTR 1: Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor pentru dezvoltarea durabilă, rezilientă și incluzivă a
comunităților locale
Context OSTR 1:
Managementul performanţei presupune obţinerea rezultatelor cele mai bune de la organizaţie, echipe şi indivizi, prin cunoaşterea şi gestionarea
performanţei. Este o abordare sistematică pe baza unor procese permanente de planificare, evaluare şi măsurare a rezultatelor, în concordanţă
cu obiectivele sale strategice.
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Giurgiu din 2002 trebuie actualizat pentru a se realiza corelările socio-demografice, economice
şi teritoriale actuale ale județului, inclusiv condiții de locuire, raportat la principiile de amenajare teritorială. Este nevoie de finalizarea elaborării
PUG-urilor la nivelul tuturor UAT-urilor din județ. Pentru o corelare corespunzătoare a documentelor strategice la nivel de UAT-uri (strategii de
dezvoltare – PUG-uri) este necesară accesibilitatea uşoară a planurilor (de exemplu, pe pagina de web a autorităţii publice). Iar pe lângă planurile
de amenajare, este nevoie de accesibilizarea publică a fişierelor GIS care au fost utilizate la întocmirea planurilor fizice, pentru a face mult mai
uşoară corelarea directă a planurilor de la nivel inferior cu cele de la nivel superior.
Parteneriatul reprezintă efortul de colaborare durabilă dintre sectorul public-public și public-privat (societate civilă sau mediul de afaceri), în
care fiecare parte contribuie la planificarea și alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective comune. Parteneriatul ia în calcul câteva
criterii de succes, ca: interesul comun, facilități, complementaritatea rolurilor partenerilor, împărțirea beneficiilor și a riscurilor și finanțare
comună.
Este de menționat că pe Programul Operațional Capacitate Administrativă orașele și comunele nu sunt entități eligibile direct, iar proiecte în
parteneriat cu entități eligibile (Consiliul Județean și municipii) nu prea s-au dezvoltat. În județul Giurgiu, parteneriatul dintre autoritățile /
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instituțiile publice și societatea civilă (ONG-uri, parteneri sociali, etc.) nu este mult încurajat pentru atragerea de fonduri pentru comunități. O
oportunitate pentru dezvoltarea județului o reprezintă Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria.
Deși UAT-urile din județ au în implementare strategii de dezvoltare și alte documente strategice, nu sunt dezvoltate procese de monitorizare /
evaluare și de valorificare a rezultatelor (rapoarte de progres, studii de impact, etc.); un proces de monitorizare a implementării unui document
de politică publică integrată presupune o abordare complexă, permanentă și progresivă, care utilizează atât metode de măsurare funcționale, cât
și statistice. Este nevoie de asigurarea de resurse financiare suficiente și de alocarea de resurse umane adecvate (cu abilități și cunoștințe
necesare) pentru operaționalizarea și dezvoltarea continuă a sistemului de implementare / monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor
strategice. Totodată, se menține lipsa studiilor de impact ale implementării documentelor strategice în UAT-uri.
Digitalizarea în administrația publică, îmbunătățirea accesului la informații de interes public, aplicarea Parteneriatului pentru o guvernare
deschisă reprezintă domenii de interes pentru următoarea perioadă de dezvoltare integrată a județului.
Birocratizarea circuitului documentelor se manifestă încă la cote înalte. Din perspectiva digitalizării, s-au dezvoltat platforme online pentru
serviciile furnizate cetățenilor județului Giurgiu, în principal la nivelul Consiliului Județean Giurgiu și la nivel de municipiu și orașe.
Se manifestă tendința de formalism în procesele de consultare publică și în aplicarea managementului etic la nivelul autorităților și instituțiilor
publice. Totodată, se regăsesc foarte puține seturi de date (majoritatea neactualizate) din județul Giurgiu pe Portalul Național Open Data.
Se menține o lipsă de baze de date pentru colectarea, raportarea, analizarea și publicarea de date relevante, atât la nivelul UAT-urilor, cât mai
ales la nivelul serviciilor deconcentrate.
Sunt resurse financiare deficitare și resurse umane specializate insuficiente la nivelul unor autorităţi ale administraţiei publice locale, în special
în mediul rural.
Tipurile de proiecte cu finanțare europeană-guvernamentală nu sunt complementare în multe cazuri, iar mecanismele de accesare a fondurilor
europene fiind diferite de cele de accesare a fondurilor guvernamentale (mult simplificate și potențial politizate) generează o tendință a
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localităților a căror conducere provine din același spectru politic cu conducerea la nivel județean / național de a aplica pe programe
guvernamentale cu impact negativ asupra gradului de absorbție din fonduri europene.
Obiectivul strategic general asumat de Consiliul Județean Giurgiu în activitatea desfășurată îl constituie dezvoltarea socio-economică prin inovare,
specializare inteligentă și durabilă a judeţului Giurgiu5.
Creșterea capacității administrative și amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului sunt două din cele 6 șase obiective strategice care susțin
sinergic viziunea Consiliului Județean Giurgiu și care sunt în concordanță cu planurile și strategiile UE și naționale și care asigură corespondența
cu programele și strategiile regionale, județene și locale6.
Obiectiv specific OS1.1: Îmbunătățirea sistemului de parteneriat, relaționare și integrare teritorială la nivelul județului
Surse
Indicatori
Surse de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
posibile de
de realizare
verificare
finanțare
M1.1.1.
1.1.1.1 Actualizare Plan
PATJ
PATJ
CJ Giurgiu
2022-2024 Buget
Planificarea
amenajarea teritoriului
Număr studii Studii
propriu CJ
teritorială integrată
județean
Memo întâlniri
POR, PNRR

5

„Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu pentru perioada 2021-2024”, 2021, pag. 58.

6

„Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu pentru perioada 2021-2024”, 2021, pag. 59.
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județ
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Număr
întâlniri

Site

1.1.1.2 Finalizarea
procesului de actualizare a
PUG-urilor tuturor UATurilor din județ

Număr PUGuri
Număr studii
Număr
întâlniri

PUG-uri
Studii
Memo întâlniri
Site

Conducerile
UAT-urilor din
județ

2022

1.1.1.3. Îmbunătățirea
condițiilor de locuire
pentru toți, inclusiv
grupuri și comunități
defavorizate, asigurarea
infrastructurii, dotărilor
edilitare necesare

Număr de
familii /
persoane
care
beneficiază
de condiții
îmbunătățite
de locuit

Direcția
Județeană de
statistică –
publicații
periodice »
Produse și
Servicii »
Statistici
județene »
Locuinţe şi

CJ
CL
Proprietari de
locuințe
Asociații de
proprietari de
locuințe
Regia /
societatea de
apă

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
PODD
POR
Alte surse
publice /
private
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M1.1.2.
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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)

Număr
parteneri
potențiali
Baze date
Număr
criterii /
domenii
Număr
rețele

Parteneriate
Rapoarte
Baze date
Nr. membri
GAL-uri
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email
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Reprezentanți
mediul
academic
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proprii
UAT-uri / CJ
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POEO
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publice /
private
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1.1.2.2 Promovarea unor
forme moderne de
asociere a comunelor și a
parteneriatelor dintre
acestea şi zonele /
aglomerațiile urbane,
orașe, municipii

Număr
asocieri /
parteneriate
Număr
criterii /
domenii
Număr
întâlniri

1.1.2.3 Promovarea și
susținerea GAL-urilor
pentru utilizarea eficientă
a resurselor locale

Număr
proiecte
Valoare
proiecte
Număr
criterii /
domenii
Număr
întâlniri

Asocieri
Parteneriate
Memo întâlniri
Baze date
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email
Proiecte
Parteneriate
Memo întâlniri
Baze date
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email
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1.1.2.4 Identificarea,
dezvoltarea şi menţinerea
de parteneriate / înfrățiri
şi reţele internaționale
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1.1.2.5 Publicarea /
evidențierea în mod
transparent a rezultatelor
și impactului în
comunitate a
parteneriatelor cu părți
interesate relevante, a
proiectelor derulate

Număr
parteneri
Număr
înfrățiri
Număr
rețele
Baze date
Număr
criterii /
domenii
Număr
întâlniri
Număr
rezultate
evidențiate
Număr
evenimente
diseminare
Număr
accesări site

Parteneriate
Înfrățiri
Rețele
internaționale
Memo întâlniri
Baze date
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ
Reprezentanți
entități
internaționale

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private

Site
Intranet / email
Articole de
presă

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ
Conduceri
GAL-uri / ADIuri

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
POR
POEO
PNDR
PNRR
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Număr
evenimente
de presă
dedicate

M1.1.3

43

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 RomâniaBulgaria 2021 - 2027

Număr
parteneri
potențiali
Baze date
Număr
criterii /
domenii
Număr
rețele

Parteneriate
Rapoarte
Baze date
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email
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Reprezentanți
societate
civilă
Reprezentanți
mediul de
afaceri
Reprezentanți
mediul
academic
Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ
Reprezentanți
societate
civilă
Reprezentanți
mediul de
afaceri

Alte surse
publice /
private

Permanent Bugete
proprii UATuri / CJ /
instituții
INTERREG
VI-A
Alte surse
publice /
private
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1.1.3.2. Dezvoltarea de
noi parteneriate cu
localități deja înfrățite

Număr
parteneri
potențiali
Baze date
Număr
criterii /
domenii
Număr
rețele

Parteneriate
Rapoarte
Baze date
Site
Vizualizări
rețele sociale
Intranet / email

1.1.3.3. Publicarea /
evidențierea în mod
transparent a rezultatelor

Număr
rezultate
evidențiate

Site
Intranet / email
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Reprezentanți
mediul
academic
Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ
Reprezentanți
societate
civilă
Reprezentanți
mediul de
afaceri
Reprezentanți
mediul
academic
Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor

Permanent Bugete
proprii UATuri / CJ /
instituții
INTERREG
VI-A
Alte surse
publice /
private

Permanent Bugete
proprii UAT-
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și impactului în
comunitate a
parteneriatelor cu părți
interesate relevante, a
proiectelor derulate
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Număr
evenimente
diseminare
Număr
accesări site
Număr
evenimente
de presă
dedicate

Articole de
presă

publice din
uri / CJ /
județ
instituții
Reprezentanți
INTERREG
societate
VI-A
civilă
Alte surse
Reprezentanți
publice /
mediul de
private
afaceri
Reprezentanți
mediul
academic
Obiectiv specific OS1.2: Creșterea calității procesului de elaborare / implementare / monitorizare / evaluare / revizuire a documentelor
strategice integrate la nivelul UAT-urilor
Surse
Indicatori
Surse de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
posibile de
de realizare
verificare
finanțare
M1.2.1.
1.2.1.1. Constituire și
Număr de
Rapoarte de
Conducerile
Permanent Bugete
Managementul
funcționare a unui comitet întâlniri de
progres
UAT-urilor
proprii UATimplementării
de coordonare pentru
analiză
Raportul anual
uri / CJ
documentelor
implementarea /
Număr
al primarului
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strategice integrate la
nivelul UAT-urilor

monitorizarea / evaluarea
/ revizuirea documentelor
strategice (strategii și
planuri de acțiune) la
nivelul fiecărui UAT din
județ

46

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

rezultate
evidențiate
Număr
revizuiri
Număr
evenimente
diseminare
Număr
accesări site
Număr
evenimente
de presă
dedicate
Număr
proiecte
Număr
evenimente
diseminare
Număr
accesări site

Site primărie
Mass media

Site
Intranet / email
Articole de
presă
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Alte surse
publice /
private

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
POR
POEO
PNDR
PNRR
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Număr
Alte surse
evenimente
publice /
de presă
private
dedicate
Obiectiv specific OS1.3: Consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura accesul la serviciile publice de calitate
Surse
Indicatori
Surse de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
posibile de
de realizare
verificare
finanțare
M1.3.1.
1.3.1.1 Implementarea
Număr
Rapoarte
Conducerile
Permanent Bugete
Simplificarea
unor măsuri de
platforme
Site
UAT-urilor /
proprii
procedurilor și
simplificare pentru
Număr
Intranet / einstituțiilor
UAT-uri / CJ
reducerea birocrației
cetățeni
măsuri de
mail
publice din
/ instituții
în corespondență cu
simplificare
județ
Alte surse
Planul integrat pentru
Număr
publice /
simplificarea
cursuri
private
procedurilor
Număr
administrative
participanți
aplicabile cetățenilor
la cursuri
/ părților interesate
dedicate
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M1.3.2.
Dezvoltarea
sistemului de eguvernare la nivelul
autorităților și
instituțiilor publice în
județ

1.3.2.1 Formularea şi
alinierea strategiilor de eguvernare la obiectivele
strategice şi operaţionale
ale autorităților /
instituţiilor publice din
județ

Număr
chestionare
de evaluare
Număr
participanți
grup de
lucru
Număr
întâlniri
Număr
propuneri
adoptate
Număr
actualizări
Număr de
evenimente
de presă
Număr
articole de
presă

Site
Memo întâlniri
Intranet / email
Revista presei
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Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private
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1.3.2.2. Accesarea și
utilizarea digitalizată a
informațiilor și serviciilor
publice și generalizarea
utilizării semnăturii
electronice

M1.3.3.

49
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

Număr
servicii
digitale
Număr de
evenimente
de presă
Număr
articole de
presă
Număr
instrumente
utilizate
Număr
sondaje
Număr
chestionare
aplicate
Număr
întâlniri

Rapoarte
Site
Memo întâlniri
Intranet / email
Revista presei

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private

Analize
Instrumente
Sondaje
Chestionare
Articole presă
Număr
vizualizări
rețele sociale
Site
Intranet / email

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private
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1.3.3.2. Dezvoltarea de
platforme online dedicate
colectării de feedback din
partea cetățenilor /
beneficiarilor /
partenerilor pe teme de
interes

Documente
analiză
Număr
canale
diseminare
Număr
conferințe /
comunicate
de presă
Platformă
funcțională
Număr teme
de
consultare
Număr
respondenți
Documente
analiză

Analize
Rapoarte
Baze de date
Site
Intranet / email
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Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ
Alte entități
vizate de
legislație

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private
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1.3.3.3 Promovarea
transparenței, accesului la
informații de interes
public și a datelor deschise

51

Număr
Baze de date
Conducerile
Permanent Bugete
informații
Documente în UAT-urilor /
proprii
publice
format deschis instituțiilor
UAT-uri / CJ
Număr date
Memo întâlniri publice din
/ instituții
deschise
Site
județ
Alte surse
Număr
Număr
Alte entități
publice /
întâlniri
vizualizări
vizate de
private
Număr
rețele sociale
legislație
decizii
adoptate în
mod
participativ
Obiectiv specific OS1.4: Creșterea calității capacității de gestionare a resurselor pentru un management performant la nivel local
Surse
Indicatori
Surse de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
posibile de
de realizare
verificare
finanțare
1.4.1.1 Formare continuă
Număr de
Rapoarte
UAT-uri / CJ
Permanent Bugete
Management
a personalului din
cursanți
proiecte
Operatori
proprii UAT
M1.4.1.
performant al
instituțiile publice și a
Tipuri de
Raportul anual servicii
/ CJ
resurselor umane
aleșilor locali (cursuri de
cursuri
al
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formare și perfecționare
profesională, schimburi de
experiențe cu instituții
similare din țară și din
străinătate, etc.)
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1.4.1.2. Realizarea de
studii de impact al
managementului de
resurse umane la nivelul
UAT-urilor / instituțiilor
publice

Număr de
angajați
care au
beneficiat
de schimburi
de
experiență
Număr studii
/ rapoarte
Număr de
întâlniri
Număr de
propuneri
Număr
articole de
presă

conducătorului
autorității
Site
Mass media

Site
Memo întâlniri
Intranet / email
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Alte surse
publice /
private
ONG
POEO
POIDS
Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private
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1.4.1.3. Dezvoltarea unui
sistem de utilizare și
monitorizare de indicatori
de performanță a
resurselor umane

53
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

Număr
indicatori
Planuri de
monitorizare
Rezultate
instituție
măsurate pe
bază de
indicatori
Număr
întâlniri
Număr
planuri
integritate
Număr
proceduri
SNA
Registrul
riscurilor de
corupție

Memo întâlniri
Planuri
Rapoarte
Site
Intranet / email

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

2022

Planuri
integritate
Proceduri
Registrul
riscurilor
Funcții
sensibile
Memo comisii
/ întâlnire

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private
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semnalarea
neregularităţilor

54

M1.4.2.

Atragere de resurse
financiare

1.4.2.1. Utilizarea
sistemului participativ de
bugetare pe programe și
servicii cu implicarea
părților interesate

Număr
comisii
dedicate
Număr
funcții
sensibile
Număr
întâlniri,
cursuri /
seminarii
dedicate
Număr
programe /
proiecte /
servicii
Număr
întâlniri
Număr
propuneri
acceptate

Suporturi de
curs /
prezentări
Site
Intranet / email

Buget anual /
multianual
Memo întâlniri
Rapoarte
Accesări site
Intranet / email
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1.4.2.2. Creșterea
implicării personalului în
atragerea și gestionarea
de fonduri guvernamentale

55

1.4.2.3. Creșterea
implicării personalului în

Număr
rapoarte
Număr
cereri de
finanțare
depuse
Număr de
contracte de
finanțare
Valoarea
contractelor
Număr de
funcționari
publici
implicați

Număr
cereri de

Rapoarte
proiecte
Site

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private

Rapoarte
proiecte
Site

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor

Permanent Bugete
proprii
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atragerea și gestionarea
de fonduri europene
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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

finanțare
depuse
Număr de
contracte de
finanțare
Valoarea
contractelor
Număr de
funcționari
publici
implicați
Număr
echipamente
Valoare
echipamente

Număr
aplicații soft

publice din
județ

Rapoarte
Site

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

Rapoarte
Site

Conducerile
UAT-urilor /
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UAT-uri / CJ
/ instituții
Alte surse
publice /
private

Permanent Bugete
proprii
UAT-uri CJ /
instituții
Alte surse
publice /
private
Permanent Bugete
proprii
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al documentelor în
instituție

Număr
proceduri

1.4.3.3 Promovarea
utilizării inovațiilor
tehnologice

Număr
inovații
promovate
Număr
canale
promovare
Număr
beneficiari
Număr
conferințe /
comunicate
de presă

instituțiilor
publice din
județ

Documente de
promovare
Memo întâlniri
Rapoarte
Articole presă
Număr
vizualizări
rețele sociale
Site
Intranet / email

Conducerile
UAT-urilor /
instituțiilor
publice din
județ

UAT-uri CJ /
instituții
Alte surse
publice /
private
Permanent Bugete
proprii
UAT-uri CJ /
instituții
Alte surse
publice /
private

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
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Context OSTR 2:
La nivelul anului 2019, larga majoritate a firmelor giurgiuvene erau IMM-uri, iar ele angajau majoritatea salariaților din județ.
În județul Giurgiu erau (în dec. 2018) 79400 salariați, din care 67200 salariați în societățile comerciale. Rata șomajului se situa la 2.3%, sub nivelul
național. În același timp, între anii 2014 și 2018, județul a pierdut un număr de aprox. 7000 de salariați (aproape 10%).
Ponderea județului Giurgiu în economia națională este foarte scăzută (sub1% din PIB), în ciuda apropierii acestuia de București și de poziționarea
sa la granița de sud a României.
În economia județului, Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor reprezentau, în anul 2018, 37.6% din
cifra de afaceri, fiind urmate de Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu 22.4%, Industrie
prelucrătoare, cu 13.4%.
Din punctul de vedere al nivelului PIB per capital, la nivelul anului 2017, acesta se situa cu mult sub media europeană, fiind estimat la aprox.
6200 Euro.
Prioritățile politicii județene pentru IMM-uri și antreprenoriat ar trebui să se axeze pe competențe, creativitate și inovare, pe dezvoltarea piețelor
locale, punerea în valoare a proximității capitalei și fluviului Dunărea, dar și pe piața unică europeană. Optimizarea mediului antreprenorial ar
trebui să constituie bazele progresului în materie de „internaționalizare” și „acces la finanțare”, cu implicații în promovarea exporturilor,
încurajarea investițiilor private și accesul la surse alternative de finanțare și stimularea competențelor TIC. Luarea deciziilor pentru acest domeniu
trebuie să fie transparentă și prietenoasă cu mediul de afaceri și societatea. Mai mult, o mai bună digitalizare atât în sectorul public, cât și în cel
privat ar ajuta economia județului să devină mai competitivă și să-și îmbunătățească perspectivele de creștere. Educația în domeniul
antreprenorial ar trebui să devină o prioritate, alături de stimularea activităților de dezvoltare socială.
Activitatea de comerț este cea mai însemnată din punctul de vedere al numărului de firme care desfășoară o activitate economică, înregistrate
în județul Giurgiu. Din punctul de vedere al cifrei de afaceri, comerțul se situează pe locul întâi (în anul 2018). Alte activități de servicii care s-
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au dezvoltat în perioada recentă sunt activitățile de transport, depozitare și activitățile asociate transporturilor, urmate de serviciile profesionale,
administrative și de suport, acestea fiind domeniile cu ponderea cea mai însemnată și în ceea ce privește profitul obținut în domeniul serviciilor.
Sistemul bancar este reprezentat în județul Giurgiu printr-un număr de 15 instituții bancare cu mai multe subunități.
Domeniul prezintă un potențial semnificativ de dezvoltare și de îmbunătățire a calității, astfel încât măsurile propuse să contribuie la obiectivul
general de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor județului și dezvoltarea antreprenoriatului.
La nivelul mediului economic european, presiunile impuse de nevoia de a proteja mediul înconjurător sunt tot mai intense, iar politicile actualei
Comisii Europene, precum și țintele la orizontul de timp al anilor 2050 indică nevoia de adaptare și de adoptare cât mai rapidă a noilor tehnologii.
Suprafața agricolă a județului, 277.1 mii de hectare, reprezintă aprox. 1.8% din suprafața agricolă a țării, fiind distribuită astfel: 94,2% – suprafață
arabilă, 4,3% pășuni, 0.03% fânețe, 0,2% livezi și 1.2% podgorii de viță de vie.
Ponderea sectorului agricol în economia județului reprezenta aprox. un sfert (23.8%) din produsul intern brut al județului la nivelul anului 2018.
Culturile preponderente sunt: cereale pentru boabe, plante uleioase, legume, cartofi.
Accesul producătorilor mici la piața de desfacere este limitat iar absența unei infrastructuri de colectare și depozitare a produselor realizate
afectează atât accesul consumatorilor la produsele realizate local, cât și concurența.
Caracterul preponderent rural al așezărilor din județ, precum și suprafețele agricole extinse indică nevoia acordării unei atenții deosebite
integrării agriculturii în cadrul economic mai larg, prin crearea de relații între acest sector și activitățile din turism, din industria de prelucrare,
generarea de produse ecologice și inovare, inclusiv maximizarea beneficiilor implicate de localizarea județului în vecinătatea capitalei (cea mai
mare piață pentru produsele agroalimentare, număr mare de locuitori, eventual dornici de a desfășura activități relaționate cu agricultura
ecologică / permacultura, la sfârșit de săptămână).
În contextul în care păsările și insectele, în special polenizatorii, sunt indicatori cheie ai sănătății agroecosistemelor și sunt esențiali pentru
producția agricolă și securitatea alimentară, Comisia Europeană propune inversarea declinului acestora prin diminuarea considerabilă a cantităților
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de pesticide utilizate în agricultură oferind, ca politică alternativă, stimularea creșterii suprafețelor de teren pe care se practica agricultura
organică.
Aceasta poate reprezenta o oportunitate pentru agricultura județului Giurgiu, avându-se în vedere dimensiunile exploatațiilor agricole.
Județul Giurgiu oferă atracții turistice legate de trecutul istoric dar și de peisaje, petrecerea timpului în aer liber, activități legate de apă și
acvacultură, turism religios și, nu în ultimul rând, turism de afaceri. Cadrul natural, la care se adaugă proximitatea capitalei fac ca județul Giurgiu
să dețină un potențial turistic remarcabil, aflat încă la distanță mare de maximul posibilităților sale de dezvoltare. Infrastructura de transport se
constituie într-un factor de limitare a dezvoltării turismului în județul Giurgiu, fiind cunoscute problematica transportului feroviar și necesitatea
îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere.
Pentru economia județului, activitatea turistică reprezintă un sector important în special prin potențialul de dezvoltare pe care îl are și prin
efectul de multiplicare pe care îl poate genera în economie, fiind posibilă dezvoltarea de parcuri tematice acvatice, poteci ecoturistice și pentru
turismul religios, ciclism în natură, activități legate de pescuit și agroturism.
Obiectiv specific OS2.1: Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din județ cu accent pe factorii geografici și economico-sociali favorizanți
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
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Sprijinirea creării de
noi companii și
creșterea ratei de
supraviețuire a
acestora în județ

2.1.1.1 - Sprijin pentru
crearea și supraviețuirea
unor noi întreprinderi

Număr de
start-up uri
sprijinite în
primii trei ani
de funcționare

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme
Portal date
deschise

CJ Giurgiu
Permanent
UAT
ADR SudMuntenia
CCI GR
Parteneriate
cu ONGT-uri
(organizații de
/ pentru
tineret)

2.1.1.2 – Crearea
infrastructurii pentru și
consilierea pentru buna
planificare și gestionare a
activității întreprinderilor
nou lansate sau mai tinere
de trei ani

Numărul de
întreprinderi
consiliate

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme
Portal date
deschise

CJ Giurgiu
ADR SudMuntenia
CCI GR
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Programul
Operațional
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INTERREG
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2.1.2.1 Stimularea și
facilitarea investițiilor în
noi tehnologii

Număr de
proiecte
finalizate cu
succes

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme
Portal date
deschise

CJ Giurgiu
ADR SudMuntenia
CCI GR

Permanent

2.1.2.2. Realizarea de
investiții în capacități de
producție care conduc la
diversificare și reconversie
economică

Număr de
companii
sprijinite

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme

CJ Giurgiu
ADR SudMuntenia
CCI GR

Permanent

Creșterea
competitivității
economice în județ
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Fonduri
Europene –
Programul
Operațional
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Portal date
deschise

2.1.2.3. Susţinerea
adoptării tehnologiilor IT&C
de către IMM-uri
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Număr de
companii
sprijinite
pentru a face
trecerea la
standarde
compatibile
Industry 4.0

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme
Portal date
deschise
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2.1.2.4. Deschiderea unor
birouri de consiliere și
asistență cu privire la piața
unică europeană și
internaționalizarea
afacerilor

Numărul de
întreprinderi
consiliate

Statistica
programelor
de finanțare
Site-uri
autorități /
instituții /
firme
Portal date
deschise

CJ Giurgiu
ADR SudMuntenia
CCI GR

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Fonduri
Europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG
Alte surse
publice /
private

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.)

Numărul de
acțiuni de
promovare
organizate

Statisticile
CCI GR

CCI Giurgiu
CJ Giurgiu

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Fonduri
Europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG

64
M2.1.3.

Creșterea
competitivității IMMurilor din județ prin
stimularea
internaționalizării /
creșterii capacității de
export a acestora
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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

Numărul de
misiuni
economice /
târguri și
expoziții la
care au
participat
întreprinderi
din județ.
Numărul de
acorduri de
colaborare /
contracte
comerciale
încheiate ca
urmare a

Statisticile
CCI Giurgiu
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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

acestor
misiuni
Numărul de
Statistici
CCI Giurgiu
Permanent Bugete proprii
întreprinderi
naționale /
CJ Giurgiu
UAT / CJ
stimulate prin județene
Fonduri
facilitățile
Statisticile
Europene –
fiscale
CCI Giurgiu
Programul
instituite.
Operațional
Sectoarele de
Regional
activitate
INTERREG
vizate de
Alte surse
facilitățile
publice /
fiscale
private
Obiectiv specific OS2.2: Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un climat general favorabil spiritului antreprenorial
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
M2.2.1.
2.2.1.1. Realizarea unei
Număr de
Statistici
CJ Giurgiu
Permanent Bugete proprii
Stimularea atragerii
baze de date unice,
UAT-uri
naționale /
UAT-uri
UAT / CJ
de investiții în județ
integrate, cu locațiile
implicate în
județene
CCI Giurgiu
Fonduri
pretabile investițiilor și a
proces
Europene –
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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 Giurgiu,
în vederea direcționării
fondurilor de orice tip
(guvernamentale sau
europene) sau investițiilor

Suprafețe de
teren
identificat și
tip de
activitate
preferat
(coduri CAEN)

Statisticile
CCI Giurgiu

Număr de
studii /
analize
Număr acțiuni
de promovare
(campanii,
evenimente,
filme, etc.)

Statistici
naționale /
județene
Statisticile
CCI Giurgiu
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private către acele domenii
/ zone unde pot avea
impactul socio-economic
cel mai ridicat
2.2.1.3 – Promovarea
investițiilor de tip greenfield

68

2.2.1.4 Activarea și
implementarea prevederilor

Numărul de
investiții
green field
realizate
Număr acțiuni
de promovare
(campanii,
evenimente,
filme, etc.)
Valoarea
estimată a fi
generată în
economia
județului
Număr de
acțiuni de

Statistica CJ
Statistica
CCI Giurgiu

CJ Giurgiu
UAT-uri
CCI Giurgiu

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Fonduri
europene
INTERREG
Alte surse
publice /
private

Statistica CJ

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
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Stimularea
antreprenoriatului și
economiei sociale

de natură antreprenorială
cuprinse în Acordurile de
Înfrățire dintre localitățile
din Giurgiu cu cele din
străinătate.

promovare
întreprinse pe
baza
acordurilor de
înfrățire

Statisticile
UAT-urilor
Statistica
CCI Giurgiu

CCI Giurgiu

2.2.2.1 Stimularea
antreprenoriatului prin
programe de finanțare
aplicabile la nivel local /
regional, destinate
dezvoltării spiritului
antreprenorial în toate
mediile socio-economice

Numărul de
programe de
finanțare
stabilite

Statistica CJ
Statistica
CCI Giurgiu

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Numărul de
beneficiari ai
acestor
programe de
finanțare
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2.2.2.2 Promovarea
elementelor de
responsabilitate socială a
întreprinderilor și la nivelul
IMM-urilor și microîntreprinderilor

Numărul de
parteneriate
încheiate

Statistica CJ
Statistica
CCI Giurgiu

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent

2.2.2.3 Realizarea de
parteneriate în vederea
implementării de proiecte
destinate dezvoltării socioeconomice a teritoriului

Numărul de
parteneriate
încheiate

Statistica CJ
Statistica
CCI Giurgiu

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent
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Stimularea dezvoltării
infrastructurii
comerciale și
extinderea acesteia în
zonele rurale
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M2.2.4.

Diversificarea
canalelor de
distribuţie şi

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

Număr de
zone aflate în
deficit al
infrastructurii
comerciale
Număr de
spații
comerciale
deschise în
zonele aflate
în deficit

2.2.4.1 Îmbunătățirea
relației de cooperare între
producători – angrosişti -

Număr de
acorduri de
cooperare

CCI Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Rapoarte
Analize
Mass media

CCI Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Rapoarte
Analize
Mass media

CCI Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Rapoarte,
analize
Mass media
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comercializare a
detailişti, în special în
produselor / serviciilor domeniul logisticii
comerciale
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M2.2.5.

Îmbunătățirea
calităților profesionale
ale personalului
implicat în activitatea
de comerț și în
unitățile de
alimentație publică

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
2.2.5.1 Organizarea de
programe de perfecționare
pentru personalul angajat
în domeniul comerțului

încheiate /
număr de
reuniuni
organizate
Număr de
reuniuni
organizate

Număr de
cursuri
organizate
Număr de
absolvenți ai
cursurilor de
perfecționare

Rapoarte
Analize
Mass media

CCI Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Rapoarte ale
proiectelor
Site-uri ale
instituțiilor
responsabile
Mass media

CCI Giurgiu
CJ

Permanent

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

www.poca.ro

Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene - POR
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene POEO
Buget local
Alte surse
publice /
private

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

73

2.2.5.2 Crearea
Număr de
Rapoarte ale
parteneriatului publiccursuri
proiectelor
privat, pe de o parte şi a
organizate
Site-uri ale
parteneriatului mediul
Număr de
instituțiilor
academic - mediul privat,
absolvenți ai
responsabile
pe de altă parte, în vederea cursurilor de
Mass media
pregătirii specialiştilor
perfecționare
pentru domeniul comerţului
și în unitățile de
alimentație publică
Obiectiv specific OS2.3: Adaptarea industriei locale la cerințele de inovare, progresul
Indicatori de
Surse de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
realizare
verificare
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2.3.1.1 Colaborări
interinstituționale lucrative
și funcționale între
organizațiile de afaceri,
mediul antreprenorial și
instituțiile de învățământ
superior din regiune

Număr de
proiecte
întreprinse în
baza
acordurilor de
colaborare

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent

2.3.1.2 Realizarea de
parteneriate public-privat
(PPP) cu Clustere / Hub-uri
/ Incubatoare prin care se
susțin inovarea în afaceri și
digitalizarea

Număr de
parteneriate
încheiate

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu

CJ Giurgiu
Permanent
CCI Giurgiu
Parteneriate
cu ONGT-uri
(organizații de
/ pentru
tineret)

Adaptarea industriei
locale la progresul
tehnologic
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Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
Programul
Operațional
Educație și
ocupare
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
Programul
Operațional
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2.3.1.3 Creșterea nivelului
calității produselor și
serviciilor prin introducerea
tehnologiilor înalte,
elementelor de inovare
socială și tehnologică și
folosirea competențelor TIC

Număr de
întreprinderi
certificate ISO

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu
Rapoarte ale
Percepția
proiectelor
consumatorilor Mass media
cu privire la
calitatea
produselor și
serviciilor
realizate în
județ
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CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent

Creștere
Inteligentă
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă
Buget local
Alte surse
publice /
private

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
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2.3.1.4 Promovarea
investițiilor în tehnologii
emergente și cercetare prin
acordarea de facilități

Număr de
proiecte de
investiții
bazate pe
tehnologii
emergente și
cercetare
realizate

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent

2.3.2.1 Sprijinirea
dezvoltării unei
infrastructuri de alimentare
cu energie regenerabilă în
cantități care pot satisface
nevoile industriei

Capacitatea
instalată a
proiectelor de
generare a
energiei din
SER

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Permanent
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M2.3.2.
Adaptarea industriei
locale la cerințele de
protecție a mediului
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Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă
INTEREG
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
PODD
INTEREG
Buget local
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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
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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

Cantitatea
anuală de
energie
generată din
SER
Număr de
proiecte care
se încadrează
în conceptul
de economie
circulară
Cantități de
materii prime
reciclate la
nivelul
județului
Capacitatea
instalată a
proiectelor de
generare a

Alte surse
publice /
private

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

CJ Giurgiu
Permanent
CCI Giurgiu
APM
Parteneriate
cu ONGT-uri
(organizații de
/ pentru
tineret)

Fonduri
europene PODD
Buget local
Alte surse
publice /
private

Statistica
CCI și a CJ
Giurgiu

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu

Fonduri
europene –
PODD
INTEREG
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energie electrică și termică
din SRE
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energiei din
Rapoarte ale
Buget local
SER
proiectelor
Alte surse
Cantitatea
Mass media
publice /
anuală de
private
energie
generată din
SER
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)
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
M2.4.1.
2.4.1.1 Contribuții la
Număr de
Site-urile
UAT-uri
Permanent Fonduri
asigurarea, pentru
măsuri
instituțiilor
APIA
europene Consolidarea
agricultori, a unor venituri
adoptate
Rapoarte ale CJ Giurgiu
PNDR
sectorului agricol în
echitabile
proiectelor
GAL-uri
Buget local
economia județului
Mass media
Alte surse
publice /
private
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2.4.1.2 Stimularea
competitivității și
productivității agricole a
exploatațiilor, într-un mod
sustenabil

Număr de
măsuri
adoptate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

2.4.1.3 Restabilirea
echilibrului de putere în
lanțul alimentar și
ameliorarea poziției
fermierilor în cadrul
lanțului valoric

Număr de
măsuri
adoptate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

2.4.1.4 Sprijinirea reînnoirii
generaționale prin
modernizarea sectorului
agricol și atragerea tinerilor
și accelerarea dezvoltării
afacerilor acestora

Număr de
măsuri
adoptate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent
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Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene PNDR
Buget local
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Alte surse
publice /
private
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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

Număr de
măsuri
adoptate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private

Număr de
măsuri
adoptate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri
DSV

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
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2.4.1.7 Încurajarea
producătorilor locali pentru
creşterea calității
produselor prin aplicarea
tehnologiilor moderne şi
crearea produselor noi, în
special a celor ecologice

Număr de
campanii de
promovare

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

UAT-uri
APIA
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private

2.4.1.8 Dezvoltarea
infrastructurii de colectare
și depozitare a produselor
agricole

Număr de
capacități
dezvoltate
Capacitatea
de depozitare

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

UAT-uri
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

Fonduri
europene - POR
Buget local
Alte surse
publice /
private

2.4.1.9 Dezvoltarea
infrastructurii de colectare
și procesare a gunoiului de
grajd în localitățile cu

Număr de
capacități
dezvoltate

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

UAT-uri
CJ Giurgiu
GAL-uri

Permanent

Fonduri
europene –
POR, PODD,
PNDR
Buget local
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potențial de creștere a
animalelor

Cantitatea de
compost
produsă

Alte surse
publice /
private

2.4.1.10 Promovarea
extinsă a alimentaţiei
sănătoase în rândul
populaţiei conform
principiului: de la produse
alimentare sigure la un
regim alimentar sănătos

Număr de
campanii de
promovare

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

UAT-uri
CJ Giurgiu
GAL-uri
Producători
locali
DSP

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private

2.4.1.11 Stimularea
întoarcerii tinerilor în
mediul rural și ocuparea
acestora în activități
agricole

Număr tipuri
de stimulente
Valoarea
stimulentelor
Număr de
campanii de
promovare

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

UAT-uri
CJ Giurgiu
GAL-uri
Producători
locali

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
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Adaptarea sectorului
agricol la schimbările
climatice, protecția
mediului și
conservarea peisajelor
și biodiversității

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)

Cantitatea de
fertilizanți
anorganici
utilizată per
hectar și an
Cantitatea de
fertilizanți
organici
utilizată per
hectar și an
Număr de
animale
rumegătoare
incluse anual
în programe
de diminuare
a emisiilor de
CH4

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS
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UAT-uri
CJ Giurgiu
GAL-uri
Producători
locali
DSV

Permanent

Fonduri
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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

Suprafețe de
teren aflate
anual în
programe de
management
al solului

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

UAT-uri
CJ Giurgiu
APIA

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private

Suprafețe de
teren utilizate
anual pentru
producția
durabilă de
biomasă,
inclusiv
împăduriri

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

APIA
UATuri
CJ Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
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2.4.2.4 Diminuarea
intensității de carbon a
producției agricole (energie
și produse agrochimice)
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2.4.2.5 Diminuarea
pierderilor de producție și a
cantității de deșeuri
rezultate în producția
agricolă

Cantitatea
medie anuală
de combustibil
fosil utilizat
pentru
unitatea de
teren agricol
Cantitatea
medie anuală
de produse
agrochimice
utilizată
pentru
unitatea de
teren agricol
Cantitatea
anuală a
pierderilor din
producția
agricolă

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Permanent

Fonduri
europene PNDR
Buget local
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Statistici INS
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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

Cantitatea
anuală a
deșeurilor
rezultate din
producția
agricolă
Procent anual
din suprafața
agricolă inclus
în proiecte de
restaurare a
ecosistemelor
Număr de
inițiative
sprijinite

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media
Statistici INS

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Permanent

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Permanent
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Alte surse
publice /
private

Fonduri
europene PNDR
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene PNDR
Buget local
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economia circulară, în
agricultură
M2.4.3.
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2.4.3.1. Identificarea
potențialului piscicol al
județului

Dezvoltarea
pisciculturii și a
activităților și
industriilor asociate

2.4.3.2. Identificarea
potențialului pieței de
desfacere și a tipurilor de
produse piscicole, la
diferite niveluri (local,
județean, național,
european)

Număr de
locații
pretabile
pentru
dezvoltarea de
activități în
domeniul
acvaculturii
Caracterizarea
calitativă și
cantitativă a
pieței
produselor
piscicole

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
CCI Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Anual

Site-urile
instituțiilor
Rapoarte ale
proiectelor
Mass media

APIA
UAT-uri
CJ Giurgiu
CCI Giurgiu
INS Direcția
Județeană

Anual
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Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
PNDR,
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
PNDR,
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private
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2.4.3.3. Stimularea
Număr de
Site-urile
APIA
Anual
Fonduri
producției de pește și a
întreprinderi și instituțiilor
UAT-uri
europene –
prelucrării acestuia, în
cuntum
Rapoarte ale CJ Giurgiu
PNDR,
acord cu tipul de piață
ajutoare
proiectelor
CCI Giurgiu
INTERREG
identificat și cu reguluile de acordate
Mass media
INS Direcția
Buget local
sănătate publică,
Județeană
Alte surse
biosecuritate și protecție a
publice /
mediului
private
Obiectiv specific OS2.5: Modernizarea și dezvoltarea turismului ca factor de diversificare a activităților economico-sociale desfășurate în
județ
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
M2.5.1.
2.5.1.1. Conceperea și
Număr de
Site CNPIT
CNPIT Giurgiu Permanent Fonduri
Promovarea
susținerea unor campanii de campanii de
Giurgiu
CJ
europene –
activităților de turism
management al destinațiilor promovare
Agenții și
UAT
Programul
din județ, prin acțiuni
turistice ale județului
operatori de Întreprinzători
Operațional
generale și prin
turism
în turism
Regional
acțiuni specifice
INTERREG
fiecărui tip de turism
Buget local
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2.5.1.2. Derularea de
campanii de cercetare de
piață și monitorizare a
fluxurilor turistice, în
vederea adaptării
strategiilor de promovare
turistică

Număr de
campanii de
cercetare de
piață

Site CNPIT
Giurgiu
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT
Întreprinzători
în turism

2.5.1.3. Stimularea
dezvoltării de proiecte de
promovare în parteneriate
locale / naționale /
europene

Număr de
proiecte și
număr de
parteneriate

Site CNPIT
Giurgiu
Agenții și
operatori de
turism
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT
Întreprinzători
în turism

89
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publice /
private
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG
Buget local
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publice /
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Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG
Buget local
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2.5.1.4. Conceperea /
continuarea și facilitarea
implementării unor
programe turistice în județ

Număr de
programe
inițiate

Site CNPIT
Giurgiu
Agenții și
operatori de
turism

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT
Întreprinzători
în turism

2.5.1.5. Promovarea
evenimentelor și a
festivalurilor organizate în
județ

Număr de
evenimente
promovate

Site CNPIT
Giurgiu
Agenții și
operatori de
turism
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT
Întreprinzători
în turism
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2.5.1.6. Dezvoltarea unei
platforme multilinguale
online pentru promovarea
turismului giurgiuvean

Număr anual
de vizitatori ai
platformei

Site CNPIT
Giurgiu
Agenții și
operatori de
turism
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT-uri
Întreprinzători
în turism

2.5.2.1. Promovarea
traseelor turistice rurale

Număr anual
de vizitatori

Site CNPIT
Giurgiu
Agenții și
operatori de
turism
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT-uri
Întreprinzători
în turism
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M2.5.2.
Susținerea dezvoltării
turismului durabil
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Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG
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Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Regional
INTERREG
Buget local
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2.5.2.2. Conceperea și
implementarea unor
campanii de ecologizare a
traseelor și arealelor
turistice

Număr de
unități
certificate

Rapoarte
proiecte
Mass media

CNPIT Giurgiu
CJ
UAT-uri
Parteneriate
cu ONG-uri

Permanent

2.5.2.3. Conceperea unui
program și derularea unor
campanii de educație
ecologică a publicului
(potențial turist), a
personalului activ în
domeniu

Număr anual
de absolvenți

Rapoarte
proiecte
Mass media

CNPIT Giurgiu Permanent
CJ
UAT-uri
Întreprinzători
Parteneriate
cu ONG-uri
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M2.5.3.
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2.5.3.1. Organizarea de
programe de instruire și
perfecționare pentru
personalul implicat în
activitățile de turism
Îmbunătățirea
pregătirii resursei
umane ce activează în
domeniul turismului

2.5.3.2. Calificarea /
reconversia profesională a
populației din mediul rural
în vederea dobândirii de
competențe specifice
sectorului turistic

Număr și tip
de programe
de instruire /
specializare
organizate
Număr de
absolvenți ai
programelor
de instruire
Număr și tip
de programe
de instruire /
specializare
organizate

Site-urile
instituțiilor
de profil
Rapoarte ale
proiectelor
Mas media

CNPIT Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Site-urile
instituțiilor
de profil
Rapoarte ale
proiectelor
Mas media

CNPIT Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent
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Alte surse
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Fonduri
europene –
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INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private

Fonduri
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Buget local
Alte surse
publice /
private
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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

Număr de
absolvenți ai
programelor
de instruire
Număr și tip
de programe
de instruire /
specializare
organizate
Număr de
absolvenți ai
programelor
de instruire

Site-urile
instituțiilor
de profil
Rapoarte ale
proiectelor
Mas media

CNPIT Giurgiu
CJ
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene POEO
Buget local
Alte surse
publice /
private

Obiectiv strategic OSTR 3: Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul județului
Context OSTR 3:
Dezvoltarea infrastructurii de comunicații poate aduce beneficii incontestabile, pe termen lung; printre acestea, se pot regăsi: diminuarea
excluziunii sociale a populaţiei din zonele izolate geografic, creşterea activității de afaceri (prin capacitatea de a accesa o bază mai mare de
clienţi, prin capacitatea înteprinderilor de a oferi noi servicii, prin accesul la informaţii relevante pentru afaceri), îmbunătăţirea calităţii vieţii
(prin simplificarea proceselor de tranzacţii cu statul şi cu mediul de afaceri), dezvoltarea telemedicinei (cu efecte directe în reducerea necesităţii
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pentru construcţia de infrastructuri dispersate de îngrijire medicală), dezvoltarea învăţării la distanţă şi promovarea învăţării pe toată durata
vieţii (aplicarea de noi metode de învăţare), sistemul eGuvernare (creşterea eficienţei administraţiei publice şi accesibilităţii prin facilitarea
interacţiunilor dintre guvern şi cetăţeni sau companii) şi cel legat de eEconomy (dezvoltarea afacerilor e-business prin reducerea costurilor şi
creşterea competitivităţii companiilor).
Județul Giurgiu realizează conexiunea dintre capitală și zona de graniță / fluviul Dunărea și localitățile bulgărești de pe malul drept al Dunării,
localități ale căror populații / mediu de afaceri par a fi interesate de utilizarea infrastructurii României / aeroportul Otopeni. Infrastructura
rutieră pe acest culoar principal are o calitate bună, existând momente de blocare / efect de pâlnie la graniță. Infrastructura feroviară, în schimb,
este profund deficitară, fiind aproape de neimaginat inexistența unui traseu direct și scurt între Giurgiu și București, pe calea ferată. În contextul
deschiderii căii ferate dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Otopeni, reluarea legăturii directe pe calea ferată între București și Giurgiu
ar putea contribui la accelerarea legăturilor economice în zona transfrontalieră, cu furnizarea de servicii intermodale, la Giurgiu, pentru cetățenii
bulgari.
Infrastructura rutieră este completată cu drumuri de importanță mai mică (drumuri județene, drumuri comunale), al căror nivel de interconectare,
în special cu cele din județele învecinate, poate fi îmbunătățit.
În perioada recentă, nu au fost realizate lucrări majore în dezvoltarea / extinderea infrastructurii de transport a județului.
La nivel de orașe, este organizat un serviciu de transport public numai în municipiul Giurgiu.
Din punctul de vedere al transportului public județean, sunt organizate 24 de trasee care străbat teritoriul județului și deservesc, prin curse
regulate, cetățenii acestuia.
Având în vedere atât tendințele europene, cât și obiectivele și direcționarea fondurilor, se impun îmbunătățirea și decarbonizarea serviciilor de
transport public din județ.
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România ocupă locul doi în Uniunea Europeană din punctul de vedere al serviciilor de bandă largă de mare viteză, iar prețul la care aceste servicii
sunt disponibile plasează România pe locul 10. Cu toate acestea, România se clasează pe locul 22 la capitolul conectivitate, atât în ceea ce
privește acoperirea serviciilor de telefonie fixă de bandă largă, cât și acoperirea serviciilor mobile 4G. La utilizarea internetului de către cetățeni,
țara noastră se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, românii fiind reticenți în a utiliza serviciile bancare online sau comerțul electronic.
În același timp, deși numărul de specialiși IT&C este unul mare, România se clasează pe ultimul loc și în privința prestării de servicii publice în
sfera digitală.
Județul Giurgiu nu face excepție, iar stimularea dezvoltării domeniului va aduce numeroase beneficii atât sectorului public, cât și celui privat.
Dezvoltarea rețelelor 5G, a tehnologiilor de tipul Blockchain, coroborat cu modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, pot aduce un
plus în nivelul de trai al locuitorilor județului.
Obiectiv specific OS3.1: Îmbunătățirea conectivității digitale și a nivelului de digitalizare
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
M3.1.1.
3.1.1.1. Proiecte de
Grad de
Raportările
CJ Giurgiu
Permanent Fonduri
digitalizare a serviciilor
digitalizare
proiectelor
UAT-uri
europene Creșterea gradului de
publice
Grad de
Site-urile
Instituții
POCIDIF
digitalizare a
utilizare a
instituțiilor
deconcentrate
Buget local
serviciilor publice
serviciilor
publice
Alte surse
digitale
Mass media
publice /
private
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3.1.1.2. Proiecte care
vizează dezvoltarea de
platforme informatice
alimentate cu datele
generate de administrația
publică

Număr de
proiecte și
rezultate
așteptate

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

CJ Giurgiu
UAT-uri
Instituții
deconcentrate

Permanent

3.1.1.3. Digitizare și
interoperabilitate pentru
educație, cultură și ocupare

Număr de
proiecte și
rezultate
așteptate

CJ Giurgiu
UAT-uri
Inspectoratul
școlar

Permanent

3.1.2.1. Încurajarea creării
de website-uri adaptate
activității de e-commerce și
cu un grad ridicat de
interactivitate

Număr de
companii
care și-au
restructurat
website-urile
prin program

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media
Raportările
proiectelor
Site-urile
companiilor
Mass media

CCI Giurgiu
CJ Giurgiu
Companii
private

Permanent
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M3.1.2.
Accelerarea
transformării digitale
a companiilor
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Alte surse
publice /
private
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M3.1.3.
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Îmbunătățirea
accesului la
infrastructura de
telecomunicații
existentă

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
3.1.3.1. Inventarierea și
caracterizarea elementelor
de infrastructură de
telecomunicații existentă la
nivel de județ

Număr de
companii
care au
accesat
programul
pentru
proiecte de
digitalizare
Existența
documentului

Raportările
proiectelor
Site-urile
companiilor
Mass media

CCI Giurgiu
CJ Giurgiu
Companii
private

Permanent

Fonduri
europene POCIDIF
Buget local
Alte surse
publice /
private

Rapoarte ale
CJ Giurgiu

CJ Giurgiu

2024

3.1.3.2. Încheierea de
parteneriate în vederea
permiterii acordării
accesului la infrastructură

Acorduri
încheiate

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice

CJ Giurgiu

2024

Fonduri
europene POCIDIF
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene POCIDIF
Buget local

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

www.poca.ro

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

de către companiile de
utilităţi
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Mass media

Alte surse
publice /
private
M3.1.4.
3.1.4.1 Extinderea
Suprafață
Raportările
CJ Giurgiu
Permanent Fonduri
infrastructurii de bandă
acoperită
proiectelor
UAT-uri
europene largă în zonele urbane
Procent din
Site-urile
POCIDIF
populație
instituțiilor
Buget local
acoperit
publice
Alte surse
Accelerarea extinderii
Mass media
publice /
/ implementării
private
infrastructurii de
3.1.4.2 Extinderea
Număr de
Raportările
CJ Giurgiu
Permanent Fonduri
bandă largă, inclusiv
infrastructurii de bandă
localități
proiectelor
UAT-uri
europene în zonele rurale
largă în zonele rurale
acoperit
Site-urile
POCIDIF
Procent din
instituțiilor
Buget local
populație
publice
Alte surse
acoperit
Mass media
publice /
private
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
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Nr. crt.

Măsură

M3.2.1.
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Tip intervenție
3.2.1.1. Parteneriat pentru
îmbunătățirea infrastructurii
feroviare pentru facilitarea
redeschiderii rutei de cale
ferată directe între Giurgiu
și București

Refacerea conexiunii
rapide pe calea ferată
cu Bucureștiul

3.2.1.2. Creșterea
competitivității serviciilor
de transport feroviar de
călători pe ruta BucureștiGiurgiu, prin asigurarea unor
curse directe, circulând
frecvent la intervale orare
de maxim două ore

Indicatori de
realizare
Grad
realizare
lucrări de
infrastructură
Procese
verbale de
punere în
funcțiune
Precizările
din mersul
trenurilor

Surse de
verificare
Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media
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Responsabil

Termen

CJ Giurgiu
CFR
Infrastructură
UAT-uri

Permanent

CJ Giurgiu
CFR
Infrastructură
UAT-uri

Permanent

Surse posibile
de finanțare
Fonduri
europene
Buget local
Alte surse
publice /
private

Fonduri
europene
Buget local
Alte surse
publice /
private
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M3.2.2.
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3.2.2.1. Dotarea cu vehicule
cu performanțe tehnice, de
mediu și de comfort cât mai
ridicate

Îmbunătățirea
serviciilor de
transport pe șosele și
pe calea ferată

3.2.2.2. Îmbunătățirea
nivelului de pregătire
profesională a
conducătorilor mijloacelor
de transport în comun

Număr de
vehicule noi,
moderne
aflate în
dotarea
operatorilor
de transport
public
Număr de
absolvenți ai
cursurilor de
perfecționare
Procent din
total
conducători
auto ai
mijloacelor
de transport
în comun

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene – POR
Transport
Buget local
Alte surse
publice /
private

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene
Buget local
Alte surse
publice /
private
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3.2.2.3. Dotarea cu garnituri
de transport pe calea ferată
cât mai moderne
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3.2.2.4. Modernizarea
infrastructurii feroviare
locale (rutele scurte)

Număr de
garnituri
moderne
aflate în
circulație pe
calea ferată,
deservind
rutele scurte
cu plecare
din Ploiești
Număr de
km. de cale
ferată
modernizată

Număr de
stații CF
modernizate
3.2.2.5. Analizarea
Număr de
posibilităților de introducere elevi

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

Ministerul
Permanent
Transporturilor
SNCFR.SA

Fonduri
europene – PO
Transport
Buget local
Alte surse
publice /
private

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

Ministerul
Permanent
Transporturilor
SNCFR.SA

Fonduri
europene – PO
Transport
Buget local
Alte surse
publice /
private

Raportările
proiectelor

CJ Giurgiu
UAT-uri

Fonduri
europene - POR
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M3.2.3.
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M3.2.4.

a unor curse regulate
destinate transportului
elevilor și achiziționarea
mijloacelor de transport sau
a serviciilor necesare
3.2.3.1. Întocmirea unor
analize diagnostic cu privire
Îmbunătățirea
la situația siguranței și
siguranței și securității
securității pe calea ferată și
pentru toate modurile
pe șosele și punerea în
de transport
aplicare a soluțiilor de
îmbunătățire identificate
3.2.4.1 Construirea de
terminale intermodale în
Investiții în
nodurile feroviare
dezvoltarea de
importante din județ
terminale intermodale

transportați
anual pe
cursele
speciale

Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

Număr de
incidente
înregistrat
anual

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media
Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Mass media

Număr de
terminale
intermodale
construite
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Buget local
Alte surse
publice /
private
CJ Giurgiu
UAT-uri
Poliția
Județeană

Permanent

Fonduri
europene
Buget local
Alte surse
publice /
private

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene – PO
Transport
Buget local
Alte surse
publice /
private
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M3.2.5.

104

Dezvoltarea
infrastructurii
portuare și a portului
Giurgiu

3.2.5.1. Preluarea,
modernizarea, dezvoltarea
și creșterea capacității
portului Giurgiu de a primi și
gestiona nave pentru
transport de mărfuri

Valoarea
investițiilor
realizate
Creșterea
cifrei de
afaceri

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice

3.2.5.2. Preluarea,
modernizarea, dezvoltarea
și creșterea capacității
portului Giurgiu de a primi și
gestiona nave pentru turism,
inclusiv nave de croazieră

Valoarea
investițiilor
realizate
Creșterea
cifrei de
afaceri

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
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CJ Giurgiu
CCI Giurgiu
Compania
Națională
Administrația
Porturilor
Dunării
Fluviale (CN
APDF) Giurgiu
SA
CJ Giurgiu
CCI Giurgiu
Compania
Națională
Administrația
Porturilor
Dunării
Fluviale (CN
APDF) Giurgiu
SA

2027

Fonduri
europene – PO
Transport
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private

2027

Fonduri
europene – PO
Transport
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private
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3.2.5.3. Îmbunătățirea
serviciilor oferite turiștilor
prin diversificarea activității
și oferirea unor programe
regulate de turism pe
Dunăre
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Nr. crt.
M3.3.1.

Valoarea
investițiilor
realizate
Creșterea
cifrei de
afaceri

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice

CJ Giurgiu
CCI Giurgiu
Compania
Națională
Administrația
Porturilor
Dunării
Fluviale (CN
APDF) Giurgiu
SA
Obiectiv specific OS3.3: Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport
Indicatori de
Surse de
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
realizare
verificare
3.3.1.1. Extinderea
Suprafață
Raportările
CJ Giurgiu
infrastructurii digitale
teritorială
proiectelor
UAT-uri
acoperită
Site-urile
Dezvoltarea
Procent din
instituțiilor
infrastructurii digitale
populație
publice
acoperit
Statistici INS
Mass media
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Termen
Permanent

Fonduri
europene – PO
Transport
INTERREG
Buget local
Alte surse
publice /
private

Surse posibile
de finanțare
Fonduri
europene POCIDIF
Buget local
Alte surse
publice /
private
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3.3.1.2. Conectarea
Consiliilor locale și a
celorlalte instituții la
internet

Procent din
totalul
primăriilor și
al instituțiilor
din județ
conectate la
internet

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene POCIDIF
Buget local
Alte surse
publice /
private

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.)

Procent din
totalul
primăriilor și
al instituțiilor
subordonate
conectate la
internet

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media

CJ
UAT-uri
Inspectoratul
Școlar Giurgiu

Permanent

Fonduri
europene POCIDIF
Buget local
Alte surse
publice /
private
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3.3.2.1. Îmbunătățirea
nivelului de conectare între
localitățile județului dar și
cu localități din județele
învecinate

Investiții în
infrastructura
generală de transport

3.3.2.2. Îmbunătățirea
infrastructurii specifice
vehiculelor electrice

Număr și km.
de șosele
modernizate
Număr de
poduri și
podețe
realizate
Număr de
stații de
încărcare
instalate
Grad de
acoperire al
populației cu
stații de
încărcare a
vehiculelor
electrice

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media
Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media
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CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene
Buget local
Alte surse
publice /
private

CJ
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene - POR
Buget local
Alte surse
publice /
private
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3.3.2.3. Îmbunătățirea
nivelului de dotare cu
infrastructură destinată
transportului alternativ,
nepoluant (piste pentru
biciclete, parcări
securizate)
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Procent
populație
acoperit

Raportările
proiectelor
Site-urile
instituțiilor
publice
Statistici INS
Mass media

CJ Giurgiu
UAT-uri

Permanent

Fonduri
europene - POR
Buget local
Alte surse
publice /
private

Obiectiv strategic OSTR 4: Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din județul Giurgiu prin ocupare de calitate într-un
climat de incluziune socială
Context OSTR 4:
Populația școlară a scăzut constant în perioada analizată cu peste 20% - adică cu o cincime în perioada de 7 ani a intervalului de referință 20132019 la nivelul județului Giurgiu, scăderea fiind accentuată în mediul rural. Astfel, se impune optimizarea rețelei de învățământ – reducerea
gradului de supraaglomerare existent în unele unități școlare față de cel de excedent existent în alte zone.
Cea mai mare scădere se înregistrează la nivelul învățământului liceal – de 30%; o parte a acestei scăderi se datorează reorientării elevilor către
învățământul profesional, unde populația școlară a crescut de 12 ori, dar cea mai mare parte se datorează probabil abandonului studiilor înainte
de finalizarea liceului. Se constată și o scădere semnificativă a populației înscrise în învățământul gimnazial - de aproximativ -15%, pe fondul
scăderii natalității dar posibil și a unei scăderi a ratei de cuprindere. La nivelul celor 3 orașe din județul Giurgiu, populaţia şcolară a rămas
constantă în perioada de referinţă.
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Dotarea instituțiilor de învățământ cu calculatoare a avut o dinamică diferită de la un nivel de învățământ la altul – în învățămânul preșcolar și
primar și gimnazial s-a înregistrat o dinamică moderată, numărul de calculatoare crescând cu aproximativ 13% în intervalul de referință. În mod
surprinzător, numărul de calculatoare a rămas aproximativ același în învățământul liceal, înregistrând mai exact o ușoară scădere, de la 599 PCuri în 2014 la 559 la sfârșitul perioadei. Dotarea școlilor și localităților cu terenuri de sport - în perioda de referință a crescut numărul terenurilor
de sport din instituțiile de învățământ din județul Giurgiu, de la 72 în 2013 la 81 în anul 2019. Cu toate acestea, se constată că numărul sălilor de
sport a scăzut în perioada de referinţă de la 60 - 2013, la 54 - 2019. Peste 45% dintre unitățile de învățământ din județ sunt încă fără rampă de
acces. Ponderea unităților de învățământ care funcționează fără avize sau autorizații: 51.23% în învățământul preșcolar și 48.6% în cel primar.
În ceea ce privește județul Giurgiu, participarea la educația primară s-a aflat între 85 și 90% în anul școlar 2018 - 2019, ceea ce înseamnă că peste
10% dintre copiii de vârstă școlară nu participă la educație. Rata netă de cuprindere în învăţământul gimnazial a avut valori sub 85%, în timp ce
participarea la învăţământul liceal se situează între 65 - 70%.
Preferința tinerilor se schimbă accelerat în favoarea învățământului profesional. În intervalul de referință 2012 - 2017 ponderea elevilor înscriși
în învățământul profesional și tehnic a crescut de la 2.2% în 2012 la 13.2% în 2018, numărul elevilor înscriși crescând de aproape 5 ori în numai 6
ani. Cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021 au adus creșteri semnificative pentru învățământul profesional. Ponderea acestuia a
ajuns la 27.4% din totalul locurilor din învățământul public la clasa a IX a, conform Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului
Profesional. Județul Giurgiu se situează sub media națională, cu doar 24.6% pondere acordată acestui tip de învățământ, sub alte județe din
regiune, cum ar fi Călărași sau Ialomița.
Resursele de muncă ale județului Giurgiu s-au redus constant inclusiv în perioada de referință 2013 - 2019, consecință a evoluțiilor demografice
deja analizate. Astfel, acestea au scăzut cu aproximativ 6%, mult sub media națională de 12,8% și sub cea a tuturor județelor limitrofe cu excepția
județului Ilfov, singurul care înregistrează o creştere. Rata de ocupare a resurselor de muncă în județ este foarte mică prin comparație cu județele
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limitrofe și în scădere rapidă de la 47,8% în 2019, mult sub media națională de 69,6% și sub media din majoritatea județelor limitrofe, toate având
rate de ocupare mai mari, județe precum Ilfov și Dâmbovița. Una dintre cauzele acestei stări de fapt poate fi naveta către București. Doar din
orașul Giurgiu erau 3,633 navetiști către București, care cumula 330,572 de navetiști din localitățile din jur.
Principalele sectoare generatoare de locuri de muncă în județul Giurgiu – cu peste 10.000 de lucrători în anul 2019 - sunt industria prelucrătoare,
agricultura, comerțul, construcțiile, transport și depozitare, sănătate și asistență socială, servicii administrative și învățământul. Industria
prelucrătoare este principalul angajator al județului, cu 5747 de lucrători, alte sectoare cum ar fi comerțul, construcțiile, service-urile oferă
peste 3.000 de locuri de muncă la nivelul județului în 2019. Sectorul care a pierdut cele mai multe locuri de muncă în perioada de referință este
industria extractivă. Numărul de lucrători din hoteluri şi restaurante a crescut cu 522 de noi angajaţi în perioada de referinţă (245 – 2013,
comparativ cu 762 – 2019).
Ratele mari ale mortalității premature printr-o serie de afecțiuni cum ar fi bolile cardio-vasculare, ischemice și tumori maligne înregistrate în
județul Giurgiu ar putea fi evitate prin prevenție și ale mortalității prin cauze tratabile ar putea fi reduse substanțial prin servicii de sănătate
publică – asistență medicală primară – medici de familie și secundare spitale, ambulatorii, precum și un acces mai bun la servicii medicale de
specialitate.
Accesul populației la paturi de spital și proceduri de specialitate este mult mai redus decât cel înregistrat la nivel național.
De asemenea, numărul de medici, inclusiv de familie, rămâne mult insuficient raportat la numărul populației, iar capacitățile spitalicești și de
medicină de specialitate reduse.
Numărul cadrelor medicale medii este de asemenea destul de redus, ca o consecință posibilă a capacităților medicale relativ reduse.
Rețea slab dezvoltată de servicii sociale, mai ales în mediul rural – acolo unde sunt cele mai mari probleme – copii în situație de risc, rată de
participare redusă la educație, etc.
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Rețea slab dezvoltată de servicii pentru vârstnici – mai ales având în vedere că populația județului Giurgiu este semnificativ îmbătrânită; servicii
de îngrijiri la domiciliu existente doar într-o localitate a județului.
Lipsa serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități în afara orașului Giurgiu.
Puține ONG-uri furnizoare de servicii sociale.
Cu un bogat patrimoniu cultural dar și natural, județul Giurgiu devine destul de atractiv atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care îl
vizitează. Oferta culturală însă este relativ limitată, fie din cauza unei promovări limitate, fie din cauza formelor convenționale de manifestare
a activităților culturale. De asemenea, oferta de petrecere a timpului liber este limitată; cu toate că atracția Dunării este foarte mare, lipsește
infrastructura necesară.
Dezvoltarea construcțiilor, în ultimii ani, a avut drept rezultat reducerea în dimensiune a spaţiilor verzi urbane, prin ocuparea unor suprafeţe din
cadrul lor cu construcţii noi. Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ imediat asupra
calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.
Norma Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) este de 50 mp/locuitor spațiu verde, iar standardele Uniunii Europene sunt de 26 mp/locuitor.
Zona urbană industrializată a județului Giurgiu se confruntă și ea cu această diminuare a spațiilor verzi, precum și a spațiilor destinate sportului
și petrecerii timpului liber.
Obiectiv specific OS4.1: Creșterea calității sistemului de educație și formare profesională a populației județului și îmbunătățirea ofertei de
formare
Indicatori de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
de finanțare
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M4.1.1.
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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

Număr grupuri
sanitare
modernizate;
Rata de
cuprindere /
participare a
elevilor în
școlile cu
condiții de
funcționare
îmbunătățite;
Număr unități
școlare care
funcționează
fără avize
sanitare;
Indicele
utilităților /
prevalența
utilităților

Rapoarte publice
școli / DSP;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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unde grupurile
UAT / CJ
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POR
necorespunzătoare;
PNDR
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Alte surse
Școlar;
CJ;
Direcția Sănătate
Publică
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învățământ
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4.1.1.2
Accesibilizarea
tuturor școlilor, cu

Număr de școli
accesibilizate
pentru persoane

Rapoarte publice
școli / IS;
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școlilor;
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UAT / CJ
POR
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M4.1.2. Creșterea
calității,
eficacității și

prioritate a celor
unde sunt
înregistrați copii cu
handicap fizic

cu handicap
fizic

Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

4.1.1.3 Asigurarea /
îmbunătățirea
eficienței
energetice, inclusiv
și măsuri pentru
utilizarea unor surse
alternative de
energie
4.1.2.1. Asigurarea
logisticii instituțiilor
din sistemul

Număr de școli
consolidate

Rapoarte publice
școli / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Rata de
cuprindere /
participare a

Rapoarte publice
școli / IS;
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APL din localitățile
unde școlile nu
sunt accesibilizate;
Inspectoratul
Școlar;
Inspecția Stat
Construcții;
CJ;
AJPIS
APL din localitățile
cu risc seismic;
Inspectoratul
Școlar;
CJ;
Inspecția Stat
Construcții
Conducerile
școlilor;
APL;

PNDR
Alte surse

31.12.2027 Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
Alte surse

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
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relevanței
ofertei și
procesului
educațional și a
spațiilor de
învățare din

educațional /
elevilor pentru
aplicarea de metode
digitale de învățare,
pentru învățarea în
mediul virtual

elevilor în
școlile / liceele
cu condiții de
funcționare
îmbunătățite

Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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primar,
gimnazial, liceal
și cel
profesional din
județ, adecvată
erei digitale și
tranziției verzi
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M4.1.3. Creșterea
capacității de
școlarizare în
învățământul
antepreșcolar

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

Rata de
cuprindere a
elevilor în
învățământul
liceal și
profesional;
Rata de
angajare a
absolvenților
din
învățământul
liceal,
profesionaltehnic

Rapoarte
publice licee / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
liceelor
tehnologice;
CJ;
Inspectoratul
Școlar;
Firme partenere

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
POEO
Alte surse
publice /
private

4.1.3.1. Dezvoltare
infrastructurii de
școlarizare în
învățământul
antepreșcolar

Număr de copii
în creșe;
Număr de creșe
în zonele
urbane care

Rapoarte publice
creșe / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
creșelor;
CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
POEO
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suferă de
deficit de forță
de muncă
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4.1.3.2.
Profesionalizare
personalului
specializat (exinitial prin liceul
pedagogic si prin
reconversie sau
cursuri de formare)
4.1.3.3. Promovarea
dezirabilității
meseriei de
educator puericultor
și a beneficiilor
educației antepreșcolare pentru
familii

Alte surse
publice /
private

Număr de
personal
absolvent
Număr de
personal
format

Rapoarte publice
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
POEO
Alte surse
publice /
private

Număr
educatori
puericultori
angajați
Număr campanii
de
conștientizare

Rapoarte publice
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
POEO
Alte surse
publice /
private
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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

Ponderea %;
Număr de clase;
Număr de
beneficiari

Rapoarte unități
învățământ
profesional / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Conducerile
unităților de
învățământ
profesional;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Angajatori

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
Angajatori
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4.1.4.2 Parteneriate
între agenții
economici, unități și
instituții de
învățământ, unități
administrativ
teritoriale și/ sau
alți parteneri sociali
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Număr
parteneriate
pentru
învățământ
profesional de
calitate între
agenții
economici,
unități și
instituții de
învățământ,
unități
administrativ
teritoriale și/
sau alți
parteneri
sociali;
Număr elevi
care
beneficiază de

Rapoarte unități
învățământ
profesional / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Conducerile
unităților de
învățământ
profesional;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Angajatori

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
POEO 20212027
Angajatori
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4.1.4.3. Dezvoltarea
activităților
educaționale în

parteneriate
pentru
îmbunătățirea
pregătirii
profesionale
practice și
încadrarea cu
suces pe piața
muncii;
Număr tineri
care reușesc să
se încadreze cu
succes pe piața
muncii la
absolvirea
învățământului
profesional
Număr /
pondere elevi
din

Rapoarte unități
învățământ
profesional / IS;
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Conducerile
unităților de

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
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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

învățământul
profesional care
beneficiază de
condiții
materiale de
învățământ
îmbunătățite

Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

învățământ
profesional;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Angajatori

Număr /
pondere elevi
din medii
defavorizate și
din mediul rural
care
beneficiază de
sprijin material
pentru a urma
studiile în

Rapoarte unități
învățământ
profesional / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
unităților de
învățământ
profesional;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Angajatori
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Alte surse
publice /
private
POEO 20212027
Angajatori

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
POEO 20212027
Angajatori
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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

învățământul
profesional –
cămin, cantină,
transport

Număr /
pondere elevi
din
învățământul
profesional
agricol care
beneficiază de
condiții
materiale de
învățământ
îmbunătățite –

Rapoarte unități
învățământ
profesional / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Conducerile
unităților de
învățământ
profesional;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Angajatori

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
POEO 20212027
Angajatori
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M4.1.5.
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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
defavorizate

4.1.5.2.
Îmbunătățirea
accesului de
transport public /
școlar pentru elevi
(dotarea cu
microbuze școlare,
finanțarea /

ferme agricole
didactice
moderne
Număr de locuri
generate de
programe de tip
after-school
școala după
școală, centre
de zi în zonele
defavorizate
Timpul mediu
de deplasare al
elevilor în
funcție de
accesibilitatea
mijloacelor de
transport

Rapoarte conduceri
școli / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
școlilor;
CJ;
Consilii locale;
IS;
SPAS;
ONG-uri

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
POR
PNDR
POEO - FSE
Alte surse
publice /
private

Rapoarte conducere
școli / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
școlilor;
CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
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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.
4.1.5.4.
Identificarea și
implementarea de
alternative
educaționale (Ex masa la școală,

Număr de locuri
în cămine;
Număr de burse
sociale pentru
elevii
defavorizați

Rapoarte conducere
școli / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
școlilor;
CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private

Număr de
alternative
educaționale
Număr de
beneficiari

Rapoarte conducere
școli / IS;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Conducerile
școlilor;
CJ;
Consilii locale;
IS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
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M4.1.6. Creșterea ratei
de participare a
absolvenților de
învățământ
liceal la studii
superioare, cu
stimularea
integrării
absolvenților pe
piața muncii

M4.1.7. Dezvoltarea
abilităților de
viață cheie ale
populației

școala după școală
etc.)
4.1.6.1. Program de
sprijin al
absolvenților care
doresc să se
integreze pe piața
muncii locală

4.1.7.1. Programe
de educație /
dezvoltare a
abilităților,

Număr de
absolvenți de
liceu și studii
superioare care
se integrează
pe piața muncii
locală;
Creșterea
ponderii
populației cu
studii
superioare la
nivelul
județului
Număr de
programe;
Număr de teme

Statistici naționale /
județene;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

AJOFM;
Conducere licee;
CJ;
Consilii locale;
IS;
Parteneriate cu
ONGT-uri
(organizații de /
pentru tineret)

Permanent

Surse proprii
Alte surse
publice /
private

Statistici naționale /
județene;
Site-uri autorități /
instituții;

Instituții de cultură
și educație
județene;

Permanent

Surse proprii
POEO
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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,

Portal date deschise
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Școli, licee,
universități;
Administratori zone
naturale protejate;
ONG-uri;
Camera de Comerț;
Organizații ale
economiei sociale –
Case de ajutor
reciproc;
Bănci cooperatiste
de credit;
UAT-uri

Alte surse
publice /
private
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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

Număr
programe;
Număr teme;
Număr dotări
dedicate

Statistici naționale /
județene;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Universitatea
Ploiești,
Inspectoratul
Școlar,
Instituții de cultură
și educație,
Școli, licee,
universități,
Clubul copiilor,
Furnizori formare
profesională adulți,
AJOFM, Camera de
Comerț, organizații
ale economiei

Permanent

Surse proprii
POEO
Alte surse
publice /
private
POR
POEO
Programul
Operaţional
Creștere
Inteligentă şi
Digitalizare
2021-2027

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

M4.1.8.

128

Digitizarea
managementului
și operațiunior
instituțiilor de
educație

informaționale,
inclusiv prin dotare
tehnică /
laboratoare
4.1.8.1. Dotarea cu
echipamente și
infrastructură, baze
de date, soft,
platforme digitale –
proiecte strategice

4.1.8.2. Dezvoltarea
de proceduri de
lucru și transparență
instituțională prin
resurse digitale

Număr de
instituții din
educație cu
management și
operare
digitalizate;
Număr de date
publice –
publicate din
oficiu

Rapoarte
instituționale;
Statistici naționale /
județene;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Număr de
proceduri de
lucru cu
publicul

Rapoarte
instituționale;
Statistici naționale /
județene;
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sociale –
cooperative,
întreprinderi
sociale de inserție
Școli generale,
Licee teoretice și
licee tehnologice,
Inspectorat Școlar

Școli generale,
Licee teoretice și
licee tehnologice,
Inspectorat Școlar

Permanent

Permanent

Bugete proprii
APL – UAT și CJ
Alte surse
publice /
private
Programul
Operaţional
Creștere
Inteligentă şi
Digitalizare
2021-2027
Bugete proprii
APL – UAT și CJ
Alte surse
publice /
private

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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digitalizate –
Site-uri autorități /
elevi, părinți;
instituții;
Număr clienți –
Portal date deschise
părinți, elevi cu
acces digital la
evidențele și
operarea
instituțiilor
Obiectiv specific OS4.2: Dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în județ
Indicatori de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
M4.2.1.
4.2.1.1. Atragerea și Număr de
Universități /
Consiliul Județean
Permanent
stimularea unor
proiecte
Institute;
Giurgiu;
entități economice
derulate în
Alte entități publice; Camera de Comerț
Îmbunătățirea
cu activitate în
parteneriat
Mediu privat;
și Industrie Giurgiu
capacității de
cercetareRapoarte ale
cercetare dezvoltare-inovare
proiectelor;
inovare
Mass media
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Programul
Operaţional
Creștere
Inteligentă şi
Digitalizare
2021-2027

Surse posibile
de finanțare
Fonduri
europene Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă și
Digitalizare
INTERREG
Buget local

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

Alte surse
publice /
private
Fonduri
naționale
pentru
cercetare
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4.2.1.2 Stimularea
atractivității
economice a
sistemului de
inovare

Număr de
proiecte ale
căror rezultate
sunt preluate în
activitatea
economică

Universități /
Institute;
Alte entități publice;
Mediu privat;
Rapoarte ale
proiectelor;
Mass media

Consiliul Județean
Giurgiu;
Camera de Comerț
și Industrie Giurgiu

Permanent

4.2.1.3 Dezvoltarea
capacității
administrative
pentru cercetare la
nivel județean

Număr de
proiecte /
consorții
sprijinite

Universități;
Alte entități publice;
Mediu privat;
CCI Giurgiu;

Consiliul Județean
Giurgiu;
Camera de Comerț
și Industrie Giurgiu

Permanent
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Fonduri
europene Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă și
Digitalizare
Buget local
Alte surse
publice /
private
Fonduri
naționale
pentru
cercetare
Fonduri
europene
Buget local

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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Rapoarte ale
proiectelor;
Mass media

M4.2.2.

4.2.2.1. Creșterea
gradului de
digitalizare a
serviciilor publice

132
Digitalizare
pentru o viață
mai bună

Grad de
digitalizare a
serviciilor
publice

CJ;
UAT;
Alte entități publice;
Rapoarte ale
proiectelor;
Mass media
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Consiliul Județean
Giurgiu;
UAT-uri

Permanent

Alte surse
publice /
private
Fonduri
naționale
pentru
cercetare
Fonduri
europene –
Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă și
Digitalizare
Bugete locale
Alte surse
publice /
private

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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4.2.2.2. Accelerarea
transformării
digitale în mediul
privat
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Grad de
digitalizare în
mediul privat

Mediu privat;
Rapoarte ale
proiectelor;
Mass media

Fonduri
europene Programul
Operațional
Creștere
Inteligentă și
Digitalizare
Buget local
Alte surse
publice /
private
Obiectiv specific OS4.3: Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul județului
Indicatori de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
de finanțare
M4.3.1. Sprijinirea
4.3.1.1. Creșterea
Număr de locuri Statistici naționale / CJ;
Permanent Bugete proprii
creării de locuri oportunităților de
de muncă din
județene –
CL UAT cu obiecte
APL – UAT
de muncă
ocupare formală
sectorul agricol întreprinderi pe
de patrimoniu
CJ
sustenabile pe
sustenabilă în
și agrodomenii de
natural și / sau
Alte surse
tot teritoriul
agricultura modernă alimentar,
activitate;
cultural;
publice /
județului,
în zonele rurale
private
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Consiliul Județean
Giurgiu;
UAT-uri

Permanent
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inclusiv în
zonele rurale /
formalizarea
locurilor de
muncă din
sectoare aflate
în declin (ex.
agricultura de
semisubzistență și în
agricultură și
industria
alimentară – sau
în deficit de
forță de muncă,
turism, etc.)

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

Capacitate
spații de
depozitare
produse
agricole

Statistici oficiale
ocupare;
Statistici oficiale
Ministere de resort –
agricultură, turism;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Administrator de
zone / arii
protejate;
Romsilva

Număr de locuri
de muncă din
sectorul ecoturistic;

Statistici naționale /
județene –
întreprinderi pe
domenii de
activitate;

CJ;
CL UAT cu obiecte
de patrimoniu
natural și / sau
cultural;
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PNDR
Organizații ale
producătorilor
agricoli

Permanent

Bugete proprii
APL – UAT și CJ
Alte surse
publice /
private
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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

Număr
capacități
turistice

Statistici oficiale
ocupare;
Statistici oficiale
Ministere de resort –
agricultură, turism;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Administrator de
zone / arii
protejate;
Romsilva

PNDR
POR
POIDS
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turistice conexe) –
prin promovarea
unor exemple de
succes: Comana,
Satul
Meșteșugurilor,
Moara de hârtie
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

Ponderea
fermierilor în
organele de
conducere /
administrare ale
piețelor urbane;
Număr de piețe
urbane
controlate de
fermieri și
producători
agro-alimentari
din județ

Statistici naționale /
județene –
întreprinderi pe
domenii de
activitate;
Statistici oficiale
ocupare;
Statistici oficiale
Ministere de resort –
agricultură, turism;
Rapoarte APL –
administrarea
piețelor urbane;
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CJ;
CL UAT urban;
CL UAT rural;
Organizații /
cooperative /
grupuri de
producători
agricoli;
Organizații ale
producătorilor din
industria agroalimentară

Permanent

Bugete proprii
APL – UAT SI CJ
Alte surse
publice /
private
PNDR
POR
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M4.3.2. Promovarea
ocupării locale
prin achiziții
publice social
responsabile în
implementarea
proiectelor de

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
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

Statistici – indicatori
întreprinderi
agricultură,
industrie agroalimentară;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

Număr
contracte de
achiziție
publică cu
clauze sociale
de ocupare;

Planurile de achiziții
publice ale
instituțiilor;
Rapoartele privind
achizițiile publice;
Site-uri autorități /
instituții;
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CJ;
Instituții din
subordinea CJ;
Alte UAT-uri și alte
instituții publice;
Unități protejate
autorizate (care

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Instituții
publice din
subordine

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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investiții
publice cu
creare de locuri
de muncă pe
plan local

138

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

Număr de locuri
de muncă
create pe plan
județean prin
achizițiile
publice;
Număr de
planuri de
achiziții publice
care include
achiziții cu
clauze sociale
de ocupare

Portal date deschise
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angajează
persoane cu
dizabilități);
Întreprinderi
sociale de inserție
care angajează
lucrători
defavorizați

Alte surse
publice /
private

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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achiziționarea de
servicii pentru
comunitate, a
obligativității
angajării de
personal din
categorii
defavorizate.
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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

Număr de stagii
de practică și
ucenicie;
Număr
beneficiari

Rapoarte anuale
AJOFM;
Rapoarte anuale
instituții de
învățământ;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise

AJOFM,
Inspectorat Școlar,
Licee tehnice și
profesionale
inclusive
cooperatiste,
Universități,
Agenți economici și
furnizori de servicii
sociale pentru
lucrători
defavorizați

Permanent

4.3.3.2. Mobilitate
județeană și locală
adaptată nevoilor
angajatorilor și
lucrătorilor, inclusiv

Număr de
persoane care
se deplasează –
fac naveta la un
loc de muncă pe

Statistici de
transport județean;
Sondaje de opinie –
AJOFM, statistici

Consiliul Județean,
Parteneriate cu
ONGT-uri
(organizații de /
pentru tineret)

Permanent
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Bugetul de stat
– Programul
național de
ocupare
POEO
Bugetele
instituțiilor de
învățământ
Angajatori
Alte surse
publice /
private
ONG-uri –
furnizori de
servicii sociale
Bugetul de stat
– Programul
național de
ocupare
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M4.3.4. Facilitarea
accesului pe
piața muncii și
sprijinirea
integrării
sustenabile pe
piața muncii
pentru
persoanele din
grupuri

ale persoanelor
inactive pe piața
muncii în prezent,
pentru care
mobilitatea
reprezintă un
obstacol în accesul
pe piața muncii

teritoriul
județului

măsuri de ocupare
active mobilitate

4.3.4.1 Dezvoltarea
economiei sociale –
inclusiv a autoocupării pentru
lucrătorii informali
(munca la negru),
zilieri, sezonieri și
alți lucrători
defavorizați, cu
dizabilități, prin

Număr persoane
inactive
înregistrate la
agențiile de
ocupare;
Număr de
persoane
inactive
angajate;

Statistici oficiale
ocupare;
Rapoarte anuale
AJOFM;
Rapoarte anuale
întreprinderi sociale
de inserție;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
Fonduri
europene
POEO
PNDR
AJOFM,
Inspectorat Școlar,
Licee tehnice și
profesionale,
Universități,
Agenți economici
și furnizori de
servicii sociale
pentru lucrători
defavorizați,

Permanent

Bugetul de stat
– Programul
național de
ocupare
POEO
Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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dezavantajate /
lucrătorii
defavorizați, în
special pentru
tineri, tineri
NEETs șomeri de
lungă durată,
grupurile
dezavantajate
pe piața muncii,
persoane cu
dizabilități

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,
turism, domeniul
public și amenajarea
teritoriului, inclusiv
proiecte de
restaurare a
terenurilor și
clădirilor și de
reconversie a

Număr de
întreprinderi
sociale de
inserție;
Număr de
unități
protejate
autorizate;
Număr lucrători
defavorizați
integrați socioprofesional pe
grupe
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Întreprinderi
sociale și de
inserție,
Unități protejate
autorizate,
Producători agricoli

ONG-uri –
întreprinderi
sociale,
furnizori de
servicii sociale
POIDS

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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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

Număr
întreprinderi
create;
Număr lucrători
defavorizați
integrați socioprofesional pe
grupe

Statistici;
Rapoarte anuale
AJOFM;
Rapoarte anuale
întreprinderi sociale;
Site-uri autorități /
instituții
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AJOFM Giurgiu,
Consiliul Județean
– DGASPC,
UAT - SPASuri
(servicii publice de
asistență socială)

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Instituții
publice din
subordine
Alte surse
publice /
private
APL
POEO 20212027,

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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servicii publice de la
aceste întreprinderi

cofinanțare
națională,
BAS,
BS

144
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

Număr măsuri;
Număr
beneficiari

Planul național de
ocupare – număr
beneficiari județul
Giurgiu;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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AJOFM Giurgiu,
Parteneriat între
structuri de tineret
și AJOFM Giurgiu,
Consiliul Județean
– DGASPC,
UAT - SPAS

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
ONG
POEO
POIDS
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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

Număr de
persoane din
grupurile
dezavantajate
pentru care s-a
facilitat accesul
pe piața muncii

Statistici;
Rapoarte anuale
AJOFM;
Rapoarte anuale
întreprinderi sociale;
Site-uri autorități /
instituții
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AJOFM Giurgiu,
Consiliul Județean
– DGASPC,
UAT - SPASuri
(servicii
publice de
asistență socială),
Furnizori de servicii
sociale,
întreprinderi
sociale și de
inserție,
ONG-uri

POEO 20212027,
cofinanțare
națională,
BAS,
BS
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4.3.4.5. Dezvoltarea
inserției socioprofesionale,
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-

Număr măsuri;
Număr
beneficiari

Planul național de
ocupare – număr
beneficiari județul
Giurgiu;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
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AJOFM,
Inspectorat Școlar,
Licee tehnice și
profesionale,
Universități,
Agenți economici și
furnizori de servicii
sociale pentru
lucrători
defavorizați,
Întreprinderi
sociale și de
inserție,
Unități protejate
autorizate,
Producători agricoli
pentru ferme
sociale,
Parteneriate cu
ONGT-uri

Permanent

Bugetul de stat
– Programul
național de
ocupare
Fonduri
europene
Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
POEO
PNDR
POIDS

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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uri, cooperative,
servicii sociale și de
ocupare specializate
etc. – inclusiv
licențierea /
autorizarea /
dobândirea
atestatului și mărcii
sociale pentru
acestea
M4.3.5.
4.3.5.1. Planificarea
Ajustarea
măsurilor active de
dezechilibrelor
ocupare pe piața
dintre localități muncii pe baza
și a deficitelor nevoilor și
de pe piață prin oportunităților
măsuri
apărute cu
structurale
participarea tuturor
actorilor interesați
în formularea

(organizații de /
pentru tineret)

Număr planuri
de inserție;
Număr revizuiri

AJOFM,
Parteneri AJOFM

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

www.poca.ro

Agenția județeană
de ocupare, prin
compartimentul
pentru economie
socială,
Întreprinderi
sociale de inserție,
Serviciile publice
de asistență socială

Permanent

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
Buget propriu
AJOFM

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
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Planului județean de
inserție socioprofesională
elaborat pe o
perioadă de 3 ani,
revizuit anual

de la nivel local și
județean,
Licee tehnologice,
Furnizori de servicii
sociale – de ex.
pentru tinerii care
ies din instituțiile
de ocrotire,
persoane cu
dizabilități și de
ocupare,
Angajatori –
parteneri din
învățământul
profesional tehnic
dual

148
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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

Număr instituții
/ servicii
publice de
ocupare,
furnizori de
servicii sociale
publici și
privați, UAT –
pentru VMG cu
management și
operare
digitalizate

AJPIS,
AJOFM,
ALOFM,
SPAS,
UAT pentru
persoanele cu venit
de inserție
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Agenția județeană
Permanent
/ agenții locale de
ocupare,
Întreprinderi
sociale de inserție,
Serviciile publice
de asistență socială
de la nivel local și
județean,
Licee tehnologice,
Furnizori de servicii
sociale – de ex.
pentru tinerii care
ies din instituțiile
de ocrotire,
persoane cu
dizabilități și de
ocupare,
Angajatori –
parteneri din

Bugete proprii
UAT / CJ
Alte surse
publice /
private
AJOFM
PO Creștere
Inteligentă şi
Digitalizare
2021-2027

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
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învățământul
profesional tehnic
dual
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Obiectiv specific OS4.4: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și performante
Indicatori de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
de finanțare
M4.4.1. Îmbunătățirea
4.4.1.1 Dezvoltarea
Rata
Ministerul Sănătăţii, Direcția Sănătate
Permanent Buget de Stat
stării de
serviciilor –
prevalenței /
Institutul Naţional
Publică – Ministerul
- Buget
sănătate a
creșterea accesului
mortalității pe
de Sănătate Publică, Sănătății,
Asigurări de
populației prin
populației la paturi
afecțiuni
Centrul Naţional de
Casa Județeană de
Sănătate
asigurarea
de spital și la
ischemice și
Statistică și
Asigurări de
Bugete locale
accesului la
proceduri de
boli cardioInformatică în
Sănătate,
Program
asistență
specialitate, cu
vasculare,
Sănătate Publică
APL UAT,
Operaţional
medicală de
precădere în
respiratorii,
Colegiul Medicilor,
Sănătate 2021specialitate și în domeniul bolilor
Număr de paturi
Spitale,
2027
spital
cardio-vasculare și
în spitale,
Policlinici / clinici,
POEO
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al afecțiunilor
respiratorii

Număr de
proceduri
medicale (CT,
RMN,
angioplastii)

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

Număr de paturi
în spitale,
Număr de
proceduri
medicale (CT,
RMN,
angioplastii,
etc.)

CJ,
UAT-uri urbane,
Spitale publice

Ministerul Sănătăţii,
Institutul Naţional
de Sănătate Publică,
Centrul Naţional de
Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică
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Direcția Sănătate
Publică – Ministerul
Sănătății,
Casa Județeană de
Asigurări de
Sănătate,
APL UAT,
Colegiul Medicilor,
Spitale,
Policlinici / clinici,
CJ,
Spitale publice

POR
Investitori
privați

Permanent

Buget de Stat Buget Asigurări
de Sănătate
Bugete locale
Program
Operaţional
Sănătate 20212027
POEO
POR
Investitori
privați

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

4.4.1.3 Creșterea
numărului de medici
cu precădere în
sistemul public ce
revin la 10,000
locuitori

Numărul de
medici, alții
decât cei de
familie, ce
revin la 10,000
locuitori

Ministerul Sănătăţii,
Institutul Naţional
de Sănătate Publică,
Centrul Naţional de
Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

Direcția Sănătate
Publică – Ministerul
Sănătății,
Casa Județeană de
Asigurări de
Sănătate,
APL UAT,
Colegiul Medicilor,
Spitale,
Policlinici / clinici,
CJ

Permanent

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,

Număr de
localități fără
medic de
familie

Ministerul Sănătăţii,
Institutul Naţional
de Sănătate Publică,
Centrul Naţional de
Statistică și
Informatică în
Sănătate Publică

Direcția Sănătate
Publică – Ministerul
Sănătății,
Casa Județeană de
Asigurări de
Sănătate,
APL UAT,
Colegiul Medicilor,

Permanent

152
M4.4.2. Creșterea
eficienței
politicilor locale
și județene de
protecție a
sănătății publice
și prevenție și
consolidarea
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Buget de Stat Buget Asigurări
de Sănătate
Bugete locale
Program
Operaţional
Sănătate 20212027
POEO
POR
Investitori
privați
Buget de Stat Buget Asigurări
de Sănătate
Bugete locale
Program
Operaţional
Sănătate 20212027
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asistenței
medicale
primare
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Gostinu, Herăşti,
Iepureşti, Isvoarele,
Săbăreni, Schitu

Spitale,
Policlinici / clinici,
CJ

POEO
POR
Investitori
privați
4.4.2.2 Asigurarea
Rata de
Ministerul Sănătăţii, Direcția Sănătate
Permanent Buget de Stat populației cu
asigurare a
Institutul Naţional
Publică – Ministerul
Buget Asigurări
asistenți medicali,
populației cu /
de Sănătate Publică, Sănătății,
de Sănătate
asistenți comunitari, numărul de
Centrul Naţional de
Casa Județeană de
Bugete locale
mediatori sanitari,
asistenți
Statistică și
Asigurări de
Program
cel puțin la nivelul
medicali,
Informatică în
Sănătate,
Operaţional
mediei naționale
asistenți
Sănătate Publică
APL UAT,
Sănătate 2021comunitari /
Colegiul Medicilor,
2027
mediatori
Spitale,
POEO
sanitari la ‰o
Policlinici / clinici,
POR
locuitori
CJ
Investitori
privați
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
Indicatori de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
de finanțare
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M4.5.1. Dezvoltarea
rețelei de
servicii sociale a
județului – în
parteneriat cu
ONG-uri
furnizoare de
servicii sociale,
servicii sociale
comunitare
organizate de
autoritățile
locale cu
prioritate
pentru grupurile
defavorizate
principale –
familii nevoiașe
cu copii,

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

Număr de
furnizori de
servicii sociale
privați și
publici, inclusiv
autorități
publice locale
acreditați ca
furnizori de
servicii sociale
în județ,
Număr de
servicii sociale
licențiate în
județ,
Număr de locuri
în serviciile
sociale
licențiate

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
ANPDC,
CJ,
Furnizori de servicii
sociale,
ONG-uri
întreprinderi sociale
de inserție,
Unități protejate
autorizate
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CJ,
Permanent
DGASPC,
CL UAT,
SPASuri,
Furnizori de servicii
sociale,
ONG-uri din
domeniul social,
Culte

Surse proprii
ONG
POIDS –
Program
Multifond FSE+
și FEDR
PIN Ministerul
Muncii
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vârstnici și
persoane cu
dizabilități
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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

Număr de
servicii sociale
licențiate în
județ pentru
copiii
defavorizați din
familii,
Număr de locuri
în serviciile
sociale
licențiate
pentru copiii
defavorizați din
familii,
Rata
abandonului
școlar,
Frecvența
școlară a
copiilor, cu

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
ANPDC,
CJ,
Furnizori de servicii
sociale,
ONG-uri
întreprinderi sociale
de inserție,
Unități protejate
autorizate
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CJ,
DGASPC,
UAT,
SPAS,
Unități școlare,
ONG-uri furnizoare
de servicii sociale,
CL UAT

Permanent

Surse proprii
ONG
POIDS –
Program
Multifond FSE+
și FEDR
POEO 20212027
PIN Ministerul
Muncii
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precădere în
mediul rural
4.5.1.3 Asigurarea
Număr de
de servicii de
servicii sociale
îngrijiri la domiciliu, licențiate în
locuințe protejate și județ pentru
servicii rezidențiale vârstnici,
pentru vârstnicii
rezidențiale și
singuri nedeplasabili la domiciliu, pe
din județ inclusiv în localități,
cooperare / coNumăr de locuri
finanțare cu ONG-uri în serviciile
și / sau organizațiile sociale
mutualiste ale
licențiate
vârstnicilor –casa de pentru vârstnici
ajutor reciproc a
pensionarilor CARP
4.5.1.4 Asigurarea
Număr de
de servicii pentru
persoane cu
persoane cu
dizabilități care

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
ANPDC,
CJ,
DGASPC,
SPAS

CJ,
Permanent
DGASPC,
CL UAT,
SPAS,
ONG-uri furnizoare
de servicii sociale,
Furnizori de servicii
sociale,
ONG-uri,
CARP,
Culte

Surse proprii
ONG
CARP
POEO
POIDS –
Program
Multifond FSE+
și FEDR
PIN Ministerul
Muncii

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
CJ,

CJ,
DGASPC,
CL,

Surse proprii
ONG
POEO
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M4.5.2. Inserția socioprofesională a
grupurilor
defavorizate familii
beneficiare de
venit minim de
inserție, copii și

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
4.5.2.1. Dezvoltarea
colaborării între
servicii de asistență
socială; servicii de
ocupare, instituții
școlare și de
formare
profesională –

beneficiază de
servicii de
reabilitare și
inserție socioprofesională,
locuri de muncă
protejate

Furnizori de servicii
sociale,
ONG-uri
întreprinderi sociale
de inserție,
Unități protejate
autorizate

AJOFM,
ONG-uri – unități
protejate /
întreprinderi
sociale de inserție

Număr de
persoane din
grupuri
vulnerabile care
beneficiază de
locuri de
muncă,

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
CJ – DGASPC,
ONG-uri,
MEN -IS

CJ,
DGASPC,
AJOFM,
CL,
SPAS,
Unități școlare,
ONG-uri –
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Program
Multifond FSE+
și FEDR
PIN Ministerul
Muncii - ANPD

Permanent

Surse proprii
ONG
POEO
POIDS –
Program
Multifond FSE+
și FEDR
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tineri
defavorizați,
tineri care ies
din instituții,
persoane cu
dizabilități,
victime ale
violenței, foști
deținuți etc.

158

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 interinstituțional și cu
societatea civilă
4.5.2.2. Dezvoltarea
de întreprinderi
sociale de inserție

Număr de
persoane din
grupuri
vulnerabile care
beneficiază de
servicii sociale
suport pentru
inserție socioprofesională

Număr de
persoane din
grupuri

Furnizori de servicii
sociale,
Întreprinderi
sociale de inserție

Rapoarte ANPIS,
ANPD,
CJ – DGASPC,
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CJ,
DGASPC,
AJOFM,

Permanent

Surse proprii
ONG
POEO
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sau comunitare – și
inserția socioprofesională a
grupurilor
defavorizate – prin
programe de
ocupare, inclusiv ale
autorităților publice
locale în colaborare
cu serviciile sociale
și de ocupare

vulnerabile care ONG-uri,
CL,
beneficiază de
MEN -IS
SPAS,
locuri de
ONG-uri –
muncă,
Întreprinderi
Număr de
sociale de inserție
persoane din
grupuri
vulnerabile care
beneficiază de
servicii sociale
suport pentru
inserție socioprofesională
Obiectiv specific OS4.6: Îmbunătățirea promovării culturii valorificării patrimoniului cultural
Indicatori de
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Surse de verificare
Responsabil
Termen
realizare
M4.6.1.
4.6.1.1.
Număr de
Statistica
CJ,
2021 Modernizarea,
Modernizarea
clădiri
programelor de
UAT-uri,
2027
dezvoltarea și
infrastructurii
reabilitate și /
finanțare;
Instituții culturale
conservarea
culturale urbane
Raportări UAT-uri;
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Multifond FSE+
și FEDR

Surse posibile
de finanțare
POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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infrastructurii
culturale
4.6.1.2. Reabilitarea
și promovarea
patrimoniului din
mediul rural și
activarea sa prin
proiecte culturale
dedicate
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sau
modernizate
Număr de
clădiri culturale
reabilitate și /
sau
modernizate

4.6.1.3. Conservarea Număr acțiuni
și protejarea
de conservare
patrimoniului
cultural existent

4.6.1.4. Dotări și
infrastructură
pentru digitalizarea
instituțiilor
culturale

Număr și tip de
dotări;
Număr de
instituții

Site-uri autorități /
instituții
Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții
Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții
Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
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CJ,
UAT-uri,
Instituții culturale

2021 2027

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ,
UAT-uri,
Instituții culturale

2021 2027

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ,
UAT-uri,
Instituții culturale

2021 2027

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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M4.6.2.

161

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

culturale
digitalizate
Strategie
operațională

Site-uri autorități /
instituții
Site-urile CJ și ale
instituților
responsabile de
sectorul cultural
Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

Număr de
locații
identificate;
Număr de
activități
desfășurate în
locații
neconvenționale
Număr de
Statistica
oferte integrate programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții
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CJ,
UAT-uri,
Instituții culturale

2021 2023

Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ Giurgiu,
UAT-uri,
Agenți economici,
Instituții culturale

Permanent

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ Giurgiu,
UAT-uri,
Agenți economici,
Instituții culturale

Permanent

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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4.6.2.4. Dezvoltarea
parteneriatelor cu
societatea civilă
pentru dezvoltarea
de evenimente
culturale

162

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

Număr de
parteneriate
încheiate;
Număr de
proiecte
implementate
în parteneriat
Exemple de
bune practici

Bază de date
disponibilă
online;
Catalog de
promovare

Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Instituții culturale,
ONG-uri

Permanent

POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări

Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții
Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici,
Instituții culturale,
ONG-uri

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici,
Instituții culturale,
ONG-uri

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări
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M4.6.3.

163

4.6.3.1.
Exemple de
Diversificarea
bune practici
consumului
produselor culturale
prin maximizarea
potențialului oferit
de mediul digital
Creșterea
pentru categorii
rolului
vulnerabile (ex.
tehnologiei
persoane în vârstă,
informațiilor și
persoane cu
comunicațiilor
dizabilități etc.)
în cultură
4.6.3.2. Încurajarea Număr de
utilizării TIC pentru
beneficiari
consum cultural (ex.
teatru, film,
expoziții, muzee
online)
Obiectiv specific OS4.7: Dezvoltarea infrastructurii și

Statistica
programelor de
finanțare;
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici,
Instituții culturale

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări

Statistica
CJ,
Permanent Buget local
programelor de
UAT-uri,
Alte programe
finanțare;
Agenți economici,
sau finanțări
Raportări UAT-uri;
Instituții culturale,
Site-uri autorități /
ONG-uri
instituții
oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber
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Nr. crt.

Măsură

M4.7.1. Creșterea
suprafețelor de
spațiu verde din
zona urbană
destinate
agrementului și
petrecerii
timpului liber

164
M4.7.2.

Amenajarea
falezei Dunării
cu spații
destinate
petrecerii
timpului liber și
practicării
sporturilor

Tip intervenție
4.7.1.1.
Modernizarea
parcurilor și
grădinilor publice
4.7.1.2. Extinderea
spațiilor verzi
urbane și
amenajarea lor
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

Indicatori de
realizare
Număr proiecte
de modernizare
a parcurilor și
grădinilor
implementate
Suprafață de
spațiu verde
extinsă (ha)
Suprafață
întreținută (ha)

Număr de spații
amenajate /
suprafață

Surse de verificare

Responsabil

Termen

Surse posibile
de finanțare
Buget local
Alte programe
sau finanțări

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

UAT-uri

Permanent

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții;
Portal date deschise
Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

UAT-uri

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări

CJ,
UAT-uri,
Apele Române

Permanent

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici

2021 2024

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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4.7.2.3. Promovarea
falezei Dunării ca
spațiu de petrecere
a timpului liber
M4.7.3.

165

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

Număr campanii
de promovare;
Număr
beneficiari
atrași
Număr proiecte
de
infrastructură
implementate,
dedicate
petrecerii
timpului liber
Număr proiecte
de modernizare
implementate,
dedicate
petrecerii
timpului liber

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici

2021 2024

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici

Permanent

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici

Permanent
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publice sau
private
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private
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4.7.3.3. Promovarea
serviciilor oferite
pentru petrecerea
timpului liber

166

Număr de
beneficiari
atrași

Raportări UAT-uri;
Site-uri autorități /
instituții

CJ,
UAT-uri,
Agenți economici

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private

Obiectiv strategic OSTR 5: Îmbunătățirea calității mediului în județ, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice
Context OSTR 5:
Județul Giurgiu dispune de un patrimoniu natural deosebit, reprezentat de rezervații naturale și monumente ale naturii, unele de importanță
internațională, protejate conform reglementărilor în vigoare (ex. Parcul Natural Comana, desemnat sit RAMSAR). Principalele ameninţări la adresa
naturii şi biodiversităţii sunt legate de activităţile de turism, păşunat, exploatări forestiere, vânătoare şi recoltare de specii sălbatice de floră,
atât în ariile protejate cât şi în afara acestora.
Suprafaţa fondului forestier la nivelul județului este de 38900 ha, la nivelul anului 2019. Principala amenințare la adresa pădurilor este defrişarea,
care practicată la o scară mai largă poate conduce la schimbări de relief, schimbări ale caracteristicilor termice şi hidrice ale teritoriilor în cauzã,
ale solurilor.
Sistemul de monitorizare al calității aerului din județ este compus din 4 unități și permite urmărirea în permanență a calității aerului și aplicarea
măsurilor necesare în cazul unor depășiri, în scopul protejării sănătății umane și a mediului.
Conform datelor de mediu, principalele surse potențiale de poluare a apelor din judeţul Giurgiu sunt următoarele: zootehnia, extracţia ţiţeiului,
captarea şi prelucrarea apelor pentru alimentare, colectarea şi epurarea apelor uzate, producerea energiei electrică şi termică, industria uşoară.
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În ceea ce privește managementul deșeurilor, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Giurgiu este într-o continuă creștere.
Conform datelor prezentate, toate unitățile administrativ-teritoriale din județ au încheiate contracte de salubrizare. O situație mai puțin
încurajatoare este cea a colectării separate a deșeurilor și reciclării, precum și cea a colectării separate a biodeșeurilor care dețin o pondere de
peste 60% din compoziția deșeurilor colectate și depozitate. Deşeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate şi
mediu datorită conţinutului lor în substanţe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate.
La nivelul județului Giurgiu, problematica schimbărilor climatice nu este tratată însă este incontestabil că România se confruntă cu această
problemă alături de cea a degradării mediului. Aceste provocări necesită politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Frecvența mai
mare a fenomenelor meteorologice extreme a provocat deja daune materiale în ultima perioadă. În ultimele două decenii, România a fost afectată
de inundații ale bazinelor hidrografice și ale zonei costiere, precum și de secete severe care ar putea fi urmarea schimbărilor climatice. România
se numără printre țările UE care sunt cele mai expuse inundațiilor de amploare, iar aproximativ 13% din suprafața țării reprezintă zone inundabile.
În absența unor politici privind schimbările climatice, clima se va schimba în mod considerabil în următorii 50-100 de ani, ceea ce va duce la o
pierdere de aproximativ 8-10% din PIBul pe cap de locuitor în România până în 2100.
Sectorul agricol reprezintă 17% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul României. Sectorul transporturilor din România a produs
24,7% din emisiile totale de CO2 și 16,6% din emisiile de GES în 2017 (Comisia Europeană, 2019). În special, transportul rutier a reprezentat peste
90% din totalul emisiilor de CO2 și de GES din sectorul transportului la nivelul întregii țări. Sectorul industrial contribuie, pe lângă emisiile de GES
și la creșterea cantității de ape uzate și la producția de deșeuri.
Exploatarea ilegală intensivă a pădurilor este o problemă recurentă, care duce la reducerea capacității naturale de captare a dioxidului de carbon
a pădurilor, la pierderea semnificativă a biodiversității, la creșterea riscurilor de dezastre și la o pierdere economică consistentă.
Adaptarea orașelor la schimbările climatice inevitabile este crucială pentru reziliența acestora, deoarece oamenii (inclusiv grupurile vulnerabile),
activele și activitățile economice sunt concentrate în zonele urbane.
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Prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, România și-a asumat la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 – Acțiune Climatică, până
în 2030, următoarele ținte:
- Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale;
- Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate;
- Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea
impactului și alerta timpurie;
- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la
schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi
de mediu, în conformitate cu politicile UE.
Politica integrată a UE privind schimbările climatice şi energia are ca țintă globală menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C
(preferabil sub 1,5°C) în comparație cu nivelurile perioadei preindustriale. În cazul depășirii limitei de 2°C (sau chiar a pragului de 1,5°C), riscurile
sunt numeroase, periculoase şi imprevizibile, determinând o creştere exponențială a costurilor adaptării comparativ cu cheltuielile pentru
intervenția și încetinirea acestui fenomen. Pentru ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv Uniunea Europeană a dezvoltat pachetul Pactul Verde
European (European Green Deal), iar pentru zonele a căror industrie este dependentă de combustibilii fosili, UE a elaborat mecanismul de Tranziție
Justă (Just Transition) cu scopul declarat de a sprijini aceste zone să facă trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic.
Obiectiv specific OS5.1: Îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ
Indicatori de
Surse de
Surse posibile
Nr. crt.
Măsură
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
de finanțare
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M5.1.1.
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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

Inventarul clădirilor
și surselor de
încălzire

Site-urile
UAT-urilor

UAT-uri

2025

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
INTEREG VI

Număr de instalații
înlocuite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

UAT-uri

2024 2027

PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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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

Număr de instalații
înlocuite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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UAT-uri;
Agenți economici

2024 2027

PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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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)

Inventarul
șantierelor;
Număr de controale
pentru aplicarea
măsurilor privind
controlul prafului și
emisiilor

Site-urile
beneficiarilor

UAT-uri

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Număr de controale
efectuate

Site-urile
UAT-uri
beneficiarilor;
Rapoartele
companiilor
de salubritate

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

5.1.1.6. Creșterea
suprafețelor de
spații verzi

Suprafață noi spații
verzi
Număr campanii de
conștientizare

Site-urile
UAT-urilor
Registrul
spațiilro verzi

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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172

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
construirea /
reabilitarea /
modernizarea
(treaptă terțiară)
stațiilor de epurare a
apelor uzate care

Lungimea
conductelor noi sau
reabilitate pentru
conectarea
locuințelor la
rețelele de apă;
Lungimea rețelelor
de canalizare nou
construite sau
reabilitate;
Capacități noi sau
modernizate pentru
tratarea apelor
uzate;
Număr de
beneficiari;

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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Asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară
prin Operatorul
Regional (OR) de
Apă;
CJ

2021 2027

publice și
private
INTEREG VI
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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asigură colectarea şi
epurarea încărcării
organice
biodegradabile
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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

Reducerea (%)
cantității de apă
pierdută în
sistemele de
distribuție a
alimentării publice
cu apă
Număr sisteme
realizate;
Capacitatea
sistemelor realizate

Număr controale
efectuate;
Număr sancțiuni
aplicate

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor;
Site-ul CJ

Asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară
prin Operatorul
Regional (OR) de
Apă;
CJ

2021 2027

PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Site-urile
UAT-urilor;
Rapoarte
anuale de
mediu

CJ;
UAT-uri;
ADI-uri;
Garda de Mediu;

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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M5.1.3.

174

Creșterea calității
solurilor

necontrolate de
poluanți și deșeuri
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

Suprafețe
identificate;
Număr de
intervenții;
Suprafețe
reconvertite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

Suprafețe
identificate;
Număr de
intervenții;
Suprafețe
reconstruite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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Agenția de
Protecția Mediului
UAT-uri

CJ și
UAT-uri

2023 2027

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

2021 2023

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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5.1.4.1. Acțiuni de
prevenire a generării
deșeurilor și
reducerea cantității
acestora

Gestionarea
eficientă a
deșeurilor

5.1.4.2. Dezvoltarea
diverselor forme de
economie circulară

5.1.4.3. Investiții
suplimentare pentru
închiderea
depozitelor de
deșeuri neconforme

Cantitatea evitată
de a deveni deșeu;
Cantitatea
reutilizată;
Cantitatea
reciclată
Cantitatea evitată
de a deveni deșeu;
Cantitatea
reutilizată;
Cantitatea
reciclata
Număr de depozite
de deșeuri închise

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

UAT-uri;
Agenți economici;
Institute de
cercetare

Permanent

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

UAT-uri;
Agenți economici;
Institute de
cercetare

2021 2027

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
UAT-uri

2021 2027
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PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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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

Capacități
suplimentare
pentru reciclarea
deșeurilor;
Investiții în
instalații pentru
colectarea separată
a deșeurilor;
Populație deservită
Număr de persoane
instruite;
Număr de
capacități de
economie circulară
dezvoltate

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor;
Site-ul CJ

Consiliul Județean;
Asociaţia de
Dezvoltare
Intracomunitară;
UAT-uri

2021 2027

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Site-ul CJ;
Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
UAT-uri;
ONG-uri;
Universități

2021 2027

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Număr de acțiuni
de conștientizare;
Număr de
beneficiari

Site-ul CJ;
Statistica
programelor
de finanțare;

CJ;
UAT-uri;
ONG-uri;
Universități

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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Nr. crt.

Măsură

M5.2.1.

177
Protejarea,
restaurarea și
utilizarea
sustenabilă a
ariilor protejate

deșeurilor,
Site-urile
colectarea separată,
beneficiarilor
reciclarea și
economia circulară
Obiectiv specific OS5.2: Creșterea nivelului de protecție naturii și biodiversității
Indicatori de
Surse de
Tip intervenție
Responsabil
Termen
realizare
verificare
5.2.1.1. Planuri de
Numărul de măsuri Statistica
Universităţi;
2021 acțiune pentru specii întreprinse
programelor
ONG-uri;
2027
de finanțare; Administratori ai
Site-urile
ariilor naturale
beneficiarilor protejate;
ROMSILVA;
Autorități ale
administrației
publice centrale /
locale;
Alte structuri în
coordonarea /
subordonarea
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private

Surse posibile
de finanțare
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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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

Numărul de măsuri
întreprinse

5.2.2.1. Regenerarea Infrastructura
spațiilor urbane cu
verde sprijinită
infrastructură verde

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

Statistica
programelor
de finanțare;
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autorităţilor
centrale / locale
Universităţi;
ONG-uri;
Administratori ai
ariilor naturale
protejate;
ROMSILVA;
Autorități ale
administrației
publice centrale /
locale;
Alte structuri în
coordonarea /
subordonarea
autorităţilor
centrale / locale
UAT-uri;
Universităţi;
ONG-uri;

2021 2027

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

2021 2027

PNRR
POR
PODD
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urban în vederea
protecției naturii
și a biodiversității

ce contribuie la
protejarea naturii și
biodiversității
(acoperișuri și terase
verzi, parcuri și
grădini dotate cu
hrănitoare pentru
păsări etc.)

Site-urile
beneficiarilor
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5.2.2.2.
Modernizarea /
extinderea spațiilor
verzi existente

Suprafețe (ha)
modernizate /
extinse

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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Administratori ai
ariilor naturale
protejate;
ROMSILVA;
Autorități ale
administrației
publice centrale /
locale;
Alte structuri în
coordonarea /
subordonarea
autorităţilor
centrale / locale
UAT-uri

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

2021-2027

POR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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M5.2.3.

Creșterea gradului
de informare și
conștientizare a
populației cu
privire la
conservarea și
protejarea naturii

M5.2.4.

180

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
5.2.4.1. Promovarea
implicării
comunităților locale
în managementul
ariilor protejate din
județ

Număr persoane
instruite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

Administratori ai
ariilor naturale
protejate

2021 2027

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Număr comunități
implicate;
Număr persoane
implicate;
Număr de proiecte
realizate în
parteneriat

Site-urile
UAT-urilor
implicate;
Site-uri ale
ONG-urilor de
profil;
Rapoartele
proiectelor;
Mass media
locală

ANAP;
CJ;
UAT-uri;
Administratori ai
ariilor naturale
protejate;
ONG-uri de profil;
Universități

Permanent

PODD
Buget local
Fonduri
norvegiene
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private
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5.2.4.2. Dezvoltarea
unor modele pentru
valorificarea
sustenabilă a
potențialului
economic al ariilor
naturale protejate
din județ

181

Număr de proiecte
implementate;
Număr de ghiduri
realizate;
Număr persoane
implicate

2021 2025

PODD
Buget local
Fonduri
norvegiene
Alte programe
sau finanțări
publice sau
private

Număr de campanii
Administratori ai
2021 implementate;
ariilor naturale
2027
Număr de
protejate;
beneficiari;
ONG-uri;
Număr de spoturi
UAT-uri
distribuite;
Număr de
vizualizări
Obiectiv specific OS5.3: Îmbunătățirea gradului de atenuare și adaptare la schimbările climatice

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

5.2.4.3.
Implementarea de
campanii de
conștientizare cu
privire la
conservarea și
protejarea naturii

Site-urile
UAT-urilor
implicate;
Site-uri ale
ONG-urilor de
profil;
Rapoartele
proiectelor;
Mass media
locală
Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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ANAP;
CJ;
UAT-uri;
Administratori ai
ariilor naturale
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Nr. crt.

Măsură

Tip intervenție

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.)

M5.3.1.

182

Indicatori de
realizare
Număr de clădiri
publice reabilitate;
Suprafețe
reabilitate

Surse de
verificare
Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

Număr de sisteme
instalate;
Capacitatea de
producere a
energiei

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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Responsabil

Termen

CJ;
UAT-uri

2022 2027

CJ;
UAT-uri

2022 2027

Surse posibile
de finanțare
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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M5.3.2.

183

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

Număr de sisteme
modernizate;
Populație deservită

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
UAT-uri

2022 2027

Număr de corpuri
de iluminat
înlocuite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
UAT-uri

2022 2027

5.3.2.3. Dezvoltarea
de sisteme
fotovoltaice de
producere a energiei
electrice

Capacitate de
producție

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
UAT-uri

2022 2027
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PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
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M5.3.3.
Reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră în
clădirile
rezidențiale

184

M5.3.4.

Creșterea
investițiilor
sectorului privat în
producția de
energie provenită
din surse
regenerabile

5.3.3.1. Reabilitarea
termică a clădirilor
rezidențiale

Număr clădiri
reabilitate termic;
Suprafețe
reabilitate termic;
Număr de
beneficiari

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

UAT-uri

2022 2027

5.3.4.1. Dezvoltarea
de noi capacități de
producție de energie
din surse
regenerabile (solar,
eolian)

Capacități de
producție nou
create

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

Agenți economici

2022 2027
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publice și
private
PNRR
PODD
POR
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PNRR
Surse private
de finanțare
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M5.3.5.
Modernizarea și
extiderea
sistemului
centralizat de
încălzire și
producerea apei
calde menajere

185

M5.3.6.
Reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră în
sectorul de
transport

5.3.5.1. Investiții în
centrale termice (de
cogenerare și de
zonă)

Capacități de
producție nou
create /
modernizate

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

UAT Giurgiu;
Agenți economici

2022 2027

PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări

5.3.5.2. Investiții în
reteaua de transport
și distribuție

Km. rețea
reabilitați sau nou
construiți

UAT Giurgiu
Agenți economici

2022 2027

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

Număr de stații
construite

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
Site-urile
UAT-urilor;
Rapoarte
anuale

CJ;
UAT-uri;
Agenți economici

2022 2027

PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
PNRR
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări

Trasee acoperite
(număr de km);
Număr de
beneficiari
deserviți
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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

Dezvoltare
Intracomunitară de
Transport
5.3.6.3. Înlocuirea
flotelor de
autovehicule ale
administrației
publice cu
autovehicule hibrid
sau electrice
5.3.7.1 Sisteme noi
sau modernizate de
monitorizare, de
pregătire, de alertă
și de reacție în caz
de dezastre

Număr de
autovehicule
înlocuite

Site-urile
UAT-urilor;
Rapoarte
anuale

CJ;
UAT-uri

Permanent

Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Populația care
beneficiază de
măsuri de protecție
împotriva
dezastrelor
naturale legate de
climă (altele decât
inundațiile și
incendiile
forestiere)

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

CJ;
ISU Giurgiu

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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M5.3.8.

Creșterea gradului
de informare și
conștientizare a
cetățenilor cu
privire la
atenuarea și
adaptarea la
schimbările
climatice

187
Nr. crt.
M5.4.1.

Măsură
Consolidarea și
dezvoltarea
capacității
operaționale și de
răspuns în situații
de urgență

5.3.8.1.
Număr de
Implementarea de
campanii
campanii de
implementate;
informare și
Număr de
conștientizare a
beneficiari
cetățenilor privind
atenuarea și
adaptarea la
schimbările
climatice
Obiectiv specific OS5.4: Managementul
Indicatori de
Tip intervenție
realizare
5.4.1.1. Construirea Populația care
de infrastructuri
beneficiază de
ecologice de
măsuri de protecție
protecție împotriva
împotriva
inundațiilor
inundațiilor

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor

riscurilor în situații de urgență
Surse de
Responsabil
verificare
Statistica
Administrația
programelor
Națională Apele
de finanțare; Române (ANAR),
Site-urile
Administrația
beneficiarilor Națională de
Meteorologie,
ROMSILVA,
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UAT-uri;
ONG-uri;
Școli;
Universități

Permanent

Termen
Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private

Surse posibile
de finanțare
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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M5.4.2.

M5.4.3.

Creșterea gradului
de informare și
educare a
cetățenilor privid
reacția în situațiile
de urgență
Creșterea gradului
de reziliență și
îmbunătățirea

Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri
Funciare,
CJ
CJ;
ISU Giurgiu

5.4.1.2.
Îmbunătățirea
capacității logistice
și administrative a
ISU Giurgiu

Nr dotări
Nr participanți
programe de
perfecționare
Buget alocat

Statistici
Site-ul ISU
Studii

5.4.2.1.
Implementarea de
campanii de
informare și educare
a cetățenilor privind
reacția în situații de
urgență
5.4.3.1. Sisteme noi
sau modernizate de
monitorizare, de

Număr de campanii
desfășurate;
Populația care a
beneficiat de
aceste campanii

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
UAT-urilor

CJ;
UAT-uri;
ISU Giurgiu

Permanent

Populația care
beneficiază de
măsuri de protecție

Statistica
programelor
de finanțare;

CJ;
UAT-uri;
ISU Giurgiu

Permanent

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

www.poca.ro

Permanent

PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PODD
Buget local
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măsurilor de
reconstrucție în
urma dezastrelor

pregătire, de alertă
și de reacție în caz
de dezastre
5.4.3.2. Reabilitarea
și modernizarea
adăposturilor pentru
situații de urgență

Site-urile
beneficiarilor

Număr de
adăposturi
reabilitate /
modernizate

Statistica
programelor
de finanțare;
Site-urile
beneficiarilor
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CJ;
UAT-uri;
ISU Giurgiu

Permanent

Alte programe
sau finanțări
publice și
private
PODD
Buget local
Alte programe
sau finanțări
publice și
private
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5. Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a
strategiei

190

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?”.
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.
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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
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.
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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 printrun 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 (UATuri din județ, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, partidele politice etc.)
pentru implementarea cu succes a strategiei.
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Structură cadru pentru monitorizare / evaluare a strategiei de dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027
Obiectiv general – …
Obiectiv specific – …
MĂSURI – …
Nr.
crt.

Acțiuni

Indicatori
de
realizare

Valori de
bază

Valoare
indicatori
sem. 1 …

Valoare
indicatori
an 1 …

Valoare
indicatori
an 7 …
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Se va analiza posibilitatea ca procedura de monitorizare / evaluare să includă și părți interesate
relevante. Se recomandă pentru monitorizarea / evaluarea strategiei realizarea și utilizarea
unor instrumente pe bază de indicatori calitativi, ca:
 aplicarea de chestionare pentru angajații autorității / instituției publice, pentru
evaluarea periodică a implementării planului;
 aplicarea de chestionare pentru alte părți interesate relevante precum: parteneri,
furnizori, reprezentanți societate civilă, parteneri sociali, reprezentanți mediul de
afaceri, etc.;
 interviuri cu angajați și / sau alte părți interesate relevante;
 focus grupuri;
 organizarea de evenimente de tip mese rotunde, dezbateri, etc.
Anual se va realiza și disemina un Raport de evaluare care va prezenta modul în care a fost
implementată Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027.
Dacă se acţionează în sensul remedierii dificultăţilor evidenţiate de evaluările intermediare,
credibilitatea programului de îmbunătăţire a autorității / instituţiei va spori, iar rezultatele
imediate nu vor întârzia să apară.
Revizuirea Strategiei de dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027 presupune
utilizarea ciclului PDCA (PIVA) pentru gestionarea planului de măsuri, astfel:
 PLAN (Planificare): definirea obiectivelor pe care autoritatea / instituția / partea
interesată urmărește să le atingă, având în vedere beneficiarii / clienții săi;
 DO (Implementează): pune în executare planurile definite, monitorizează indicatorii;
 CHECK (Verifică): evaluează rezultatele obținute, comparându-le cu obiectivele, în
termeni de succes / eșec;
 ACT (Acționează): corectează, revizuiește, reconsideră, îmbunătățește, consolidează.
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6. Portofoliu de proiecte*

Notă: Informațiile sunt preluate de la Consiliul Județean Giurgiu, cu excepția machetei proiectelor tip propusă de consultant și a
informațiilor prelucrate în urma interviurilor și a focus-grupurilor.

6.1. Situația proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile aflate în implementare
Nr.
Crt
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1

2

3

Denumirea proiectului
Investiții pentru o regiune
sigură: Județul Giurgiu și
Districtul Ruse - ISR
Noduri bine conectate Giurgiu Borovo la rețeaua de transport
TEN-T
Reabilitare, modernizare,
extindere și dotare Ambulatoriu
din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Giurgiu, cod SMIS
126122

Denumirea
Autorității
de
Management

Numărul și data
de înregistrare a
contractului de
finanțare

Valoarea
proiectului
(Euro)

Perioada de
implementare

INTERREG V-A
România-Bulgaria

MLPDA

42943/22.03.2017

5.059.800,84

30.03.2017 - 29.03.2022

INTERREG V-A
România-Bulgaria

MLPDA

99842/23.07.2019

4.945.538,25

31.07.2019 - 30.07.2022

Programul
Operațional
Regional 2014 2020

MLPDA

4827/22.10.2019

2.182.699,04

01.07.2018 - 31.08.2022

Denumirea
Programului de
finanțare
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4

5
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6

7

Investiții pentru siguranța
rutieră și îmbunătățirea
conectivității între
municipalitatea Ruse și județul
Giurgiu la rețeaua de transport
TEN-T
Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu
- Byala pentru o conectare mai
bună la rețeaua infrastructurii
TEN-T
Modernizare drum județean DJ
503: Giurgiu – Ghizdaru - Gara
Stănești - Gara Chiriacu –
Toporu - limita județ Teleorman
Asigurarea accesului la servicii
de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populaţia
din Regiunea Sud Muntenia prin
dotarea cu aparatură de înaltă
performanţă

INTERREG V-A
România-Bulgaria

MLPDA

92982/13.08.2018

6.326.447,21

15.08.2018 - 14.08.2021

INTERREG V-A
România-Bulgaria

MLPDA

92993/13.08.2018

7.974.947,04

22.08.2018 - 21.12.2023

Programul
Operațional
Regional SUERD
2014 - 2020

MLPDA

4596/24.07.2019

16.318.803,64

1.07.2014 - 31.12.2023

Programul
Operațional
Regional 2014 2020

MLPDA

3636/18.12.2018

80.690,91

01.01.2014 - 31.05. 2021
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8

„Dotare medicală performantă
pentru STOPare COVID 19 la
nivelul județului Giurgiu - COSTOP” cod SMIS 2014+ 138250

Programul
Operațional
Infrastructură
Mare

MIPE

334/04.08.2020

2.284.410,46

01.02.2020 – 30.04.2021

9

Management eficient anti-COVID
la nivelul DGASPC GIURGIU MACOV

Programul
Operaţional
Infrastructură
Mare

MIPAE

323/21.07.2020

884.605,00

22.07.2020 - 30.04.2021

10

Parteneriate pentru prevenirea
dezastrelor pentru o regiune
sigură

INTERREG V-A
România-Bulgaria

MLPDA

68409/13.05.2021

994.135,10

26.05.2020 - 25.05.2023

2.449.565,87

01.10.2020 - 30.04.2024

763.742,29

18.05.2020 - 18.08.2022
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11

12

Restaurare, consolidare și
dotare „Muzeul Județean
Teohari Antonescu”
i.R.E.M - Instituții Responsabile,
Eficiență Managerială

Granturile SEE în
cadrul
Programului ROCULTURA
Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă

Ministerul
Culturii

MLPDA

RO-CULTURA-A33/2020/
487/18.05.2020
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13

Centrul de zi pentru persoane
vârstnice Băneasa, Județul
Giurgiu, cod SMIS 2014+ 126307

Programul
Operațional
Regional 2014 2020

MLPDA

6063/23.09.2020
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6.2 Proiecte 2021 – 2027
Nr.
crt.

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU - PORTOFOLIU PROIECTE 2021 - 2027
1.

Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu

2.

Construire „Centru pentru servicii paliative în regim de spitalizare continuă”, Giurgiu

3.

Construire Sediu Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu

4.

Construire Sediu Direcție de Sănătate Publică Giurgiu

5.

Asigurare utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii
„Complex Judeţean de sănătate Giurgiu“

6.

Construire Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu

7.

Campus Școlar Profesional și Tehnic / Dual în municipiul Giurgiu

8.

Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412A, DJ 412C şi DJ 601

9.

Modernizare Drum Județean DJ 504, Giurgiu - Vieru - Putineiu - Gogoșari

10.

Modernizare Drum Județean DJ 602, Limită Județ Ilfov - Bâcu – Joița - Săbăreni Limită Județ Ilfov

11.

Consolidare şi reabilitare drum judeţean DJ 411 (Comana - Budeni, Iepurești Bulbucata)

12.

Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural Conacul „Gavril
Drugănescu” prin reabilitare, dezvoltare, modernizare și dotare
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13. Construire Ansamblul socio-cultural «Radu Șerban Voievod»
Valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice: Crucea lui Mihai Viteazul și
14. Ansamblul comemorativ (Capelă și Crucea lui Şerban Cantacuzino) situate în satul
Crucea de Piatră, comuna Călugăreni
15.

Valorificarea turistică durabilă a Ansamblului Comemorativ al Eroilor din primul război
mondial (Biserica Înălţarea Domnului - Eroilor şi Mausoleul Eroilor Giurgiu)

16.

Reabilitarea și restaurarea Ansamblului Conacul Ştefan Belu, Gostinari, format din
Biserica "Sf. Nicolae" , Turn clopotniţă, Zid de incintă, Ruine conac
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Extindere și modernizare Sala Studio, lucrări de consolidare,îmbunătăţirea accesului
17. persoanelor cu dizabilităţi, amenajare terasă şi esplanadă, restructurarea la
parametrii optimi de vizibilitate a fațadelor - Teatrul Tudor Vianu Giurgiu
18. Promovarea culturii în municipiul Giurgiu (Palatul Culturii)
19.

Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor
construcţii situate în satul Mogoșești, Comuna Adunaţii Copăceni, Judeţul Giurgiu

20. Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni
21. Construire Cămin de Asistenţă Socială Persoane Vârstnice Găiseni
22. Reconstrucție ecologică a Bălţii Comana, judeţul Giurgiu, Etapa a II-a – REBACO
23. Amenajare trasee pentru biciclete în Județul Giurgiu
24. Înfiinţare Parc Industrial -Judeţul Giurgiu
25. Sistem monitorizare trafic auto în județul Giurgiu
26.

200

Sistem de iluminat public eficient al intersecțiilor cuprinse în rețeaua de drumuri
județene

27. Stația de alimentare cu hidrogen Gostinu, județul Giurgiu
28. Trenul verde Giurgiu - Comana
29. Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule
30. Tabără de creație Bolintin Vale
31.

Trasee ecologice în județul Giurgiu și districtul Ruse(piste de bicicliști în Parcul
Natural Comana)

32.

Măsuri pentru creșterea eficienței în situații de urgență (dotări specifice situațiilor de
urgență: șalupe, autoșenilată , maşină,etc.)

33.

Investiții în infrastructura rutieră la nivelul regiunii Giurgiu – Ruse (dotări pentru
Direcția de Transport și măsuri de educație rutieră)

34.

Creșterea capacității administrative la nivelul Consiliului Județean Giurgiu (achiziții
echipamente IT, activități soft)

35.

Promovarea turismului la nivelul Județului Giurgiu (indicatoare, desenare rute și
trasee, o hartă a obiectivelor turistice plasată în zone cheie, evenimente, etc.)
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36. Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de asistenţă socială Giurgiu
37. Digitalizare la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
38

Digitalizarea serviciilor sociale - DGASPC Giurgiu

39.

Digitalizarea serviciilor de evidența populației - Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Giurgiu

40. Digitalizarea, îmbunătățirea managementului și gestiunii rețelelor de apă-Apa Service
41.

Digitalizare- Direcţia Judeţeana de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi
Control Trafic Giurgiu

42. Digitalizarea serviciilor Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
43. Digitalizare- Consiliul Județean Giurgiu
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44.

Renaturarea, Ecologizarea, Salubrizarea , Împadurirea, Reconstrucția, Siturilor
Natura 2000

45.

Reabilitarea şi restaurarea monumentului istoric Biserica
Popesti,Protoeria Mihăileşti, Jud Giurgiu

Sfânta Treime, satul

46. Construire centrala fotovoltaică
47. Construire centrala electrica pe baza de energie geotermala
48. Regenerare urbana în municipiul Giurgiu
49. Tabără de vară în Municipiul Giurgiu
50

Varianta Ocolitoare Giurgiu

51.

Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu,
inclusiv dotare

52.

Reabilitare și imbunatatirea eficientei energetice la Comandamentul Militar Giurgiu,
inclusiv dotare

53.

Extindere, reabilitare si imbunatatirea eficientei energetice la Scoala speciala
Giurgiu, inclusiv dotare

54.

Îmbunătățirea eficienţei energetice la Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu- CAbR Oinacu
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Reabilitare și imbunatatirea eficientei energetice la Centrul de asistenta sociala
Giurgiu, inclusiv dotare

55.
56.

Reabilitare, îmbunătăţirea eficienţei energetice și extindere prin mansardare la
DGASPC Giurgiu, inclusiv dotare

57. Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Caminul pentru Perosane Vârstnice Mironești
58.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de Asistenta Sociala Hotarele

59. Îmbunătățirea eficienţei energetice la Centrul pentru Persoane Varstnice Oncești
Reabilitarea și îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de Abilitare și
60. Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava-CAbR Tântava, inclusiv
dotare
61. Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu Găiseni
62.
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Structuri sustenabile si ecologice, educaționale, sezoniere pentru elevi și tineri în
Comuna Malu, județul Giurgiu

63. Actualizare PATJG
64. Complex sportiv( Bază sportivă)
65. Parazăpezi-verzi, Șosele Green Siguranţă, Oxigen, Sănătate ,Viaţă
66. Centrul de hipoterapie
67. Pod Nou peste Dunare Giurgiu-Ruse II
68. Parc Urban si Mobilitate Pietonala
69. Investiții în județul Giurgiu pentru Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur
al populației, mediului și economiei
70.

Transformarea rețelei județene de biblioteci din judetul Giurgiu într-un HUB de
dezvoltare a competentelor digitale și educație STEM

71. Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului Județean Giurgiu
72. Educație transfrontalieră în regiunea Giurgiu-Ruse
73. Infrastructură urbană verde în regiunea Giurgiu Ruse
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74. Dotări IT pentru școli mai aproape de elevii din județul Giurgiu
75. Caravana culturală dunăreană
76. Deschiderea punctului de trecere a frontierei cu feribotul Mocanasu (Giurgiu)
77. Dotari Serviciul de Evidența a Persoanei Giurgiu
78. Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu – mobMED Giurgiu
79.

Dezvoltarea infrastructurii verde – albastră în aria protejată Balta Comana Mănăstirea Comana

80. Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu Găiseni

UAT-uri JUDEȚUL GIURGIU - PORTOFOLIU PROIECTE 2021 - 2027
I. Domeniul - infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale și locale, județene,
străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, precum și aeroporturi
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Nr.
crt.

U.A.T.

1.

Izvoarele

2.

Colibasi

3.

Herasti

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in
comuna Izvoarele, judetul Giurgiu, 8.2 km
Modernizare, asfaltare strazi de interes local in comuna
Izvoarele, judetul Giurgiu, 15.2 km
Modernizare Dj 412 Colibasi-Campurelu si DC 67 Colibasi,
reprezentand asigurarea scurgerii apelor pluviale, covor
asfaltic si amenajare peisagistica, comuna Colibasi,
judetul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local si drumuri de
exploatare agricola
Realizare trotuare si podete in toata comuna

In
implementare
In
implementare

4.

Clejani

Reabilitare DC 140 Podu Doamnei-Neajlov

5.

Rasuceni
Adunatii
Copaceni

Reabilitare strazi si ulite in comuna Rasuceni
Amenajare trotuare

6.

Modernizare drumuri comunale
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7.

Stanesti

Modernizare drumuri comunale

8.

Isvoarele

Modernizare drumuri locale in comuna Isvoarele

9.

Buturugeni

10.

Marsa

11.

Slobozia

In
implementare

Modernizare drumuri comunale in comuna Buturugeni,
satele Posta, Padureni, Podu Ilfovatului, Buturugeni,
judetul Giurgiu
Construire statii de autobuz, proiect tip in comuna
Buturugeni
Modernizare strazi si realizare sisteme de colectare si
dirijare a apelor pluviale, comuna Marsa
Realizarea de alei pietonale in comuna Marsa
Modernizare drumuri comunale

In
implementare

12.

Letca Noua

13.

Vanatorii
Mici

Modernizare strazi de interes local in comuna Letca Noua
cu satele Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu, 7.2 km
Reabilitare a drumului comunal DC 142 Letca Noua-Letca
Veche-Copaciu, 6.4 km
Modernizare drumuri de interes local , comuna Vanatorii
Mici, etapa 2

14.

Gaiseni

Modernizare drumuri de interes local in comuna Gaiseni

15.

Floresti
Stoenesti

Modernizare drumuri 15 km

16.

Comana

Modernizare prin asfaltare a strazilor din comuna Comana
In
si satele apartinatoare, Budeni, Vlad Tepes, Gradistea si
implementare
Falastoaca
Amenajare trotuare sat Comana
Amenajare trotuare sat Budeni, comuna Comana

17.

Joita

Asfaltare drumuri in satele Joita si Bicu, comuna Joita

18.

Stoenesti

Modernizare drumuri de interes local in comuna Stoenesti,
lot 3
Drum de centura in comuna Malu, judetul Giurgiu

19.

Malu
Modernizare drumuri de interes local in comuna Malu
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Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna In
Malu
implementare
20.

Daia

21.

Gogosari

22.

Gostinu

23.

Roata de
Jos
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24.

Singureni

Asfaltare strazi in toata localitatea
Modernizare drumuri de interes comunal in satele
In
Gogosari, Izvoru, Ralesti, Draghiceanu, comuna Gogosari,
implementare
judetul Giurgiu
In
Modernizare(asfaltare) drumuri, 7km
implementare
Modernizare drumuri de interes local in satele Roata de
Jos, Roata Mica, Sadina si Cartojani si reabilitare sisteme
In
de scurgere si evacuare ape pluviale pe strazile
implementare
Petrolistului, Constitutiei, Mestesugarului si Raului in
comuna Roata de Jos
Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de
Jos și înființare pod peste râul Dambovnic, pe strada
Implementat
Râului în punctul La Tractoare, sat Cartojani, comuna
Roata de Jos, județul Giurgiu
In
Amenajare alei pietonale
implementare
Realizare sisteme de scurgere si colectare ape pluviale In
prin montare de rigole
implementare
In
Asfaltare DC 104 Singureni-Darasti Vlasca
implementare
Reabilitare drumuri de interes local, 12 km

25.

Cosoba

Asfaltare cartierul Tineretului II, comuna Cosoba

26.

Oinacu

Drumuri comunale 7.35 km

27.

Calugareni

Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare
Reabilitare DC 107
In
implementare
Reabilitarea podurilor de trecere peste raul Neajlov si raul In
ilfovat
implementare
Zone pietonale aferente DC 139 pe zona de intravilan
Propunere
Infrastructura de transpor fluvial - Dezvoltare Port Giurgiu
proiect
Modernizare Dc 139 si strazi de interes local

28.

Bulbucata

29.

Municipiul
Giurgiu

2023
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30.

Bucsani

Modernizare drumuri de interes local in comuna Bucsani
Modernizare drumuri de interes locale ramase neasfaltate

31.

Ghimpati

32.

Gostinari

Modernizare zone pietonale adiacente DN6
Modernizare drumuri comunale si podete

In
implementare
Pndl3
Proiect depus
CNI
In
implementare

Asfaltare DC 139, DC 105 si DC 141A din comuna iepuresti
Asfaltare DC 139B si strazi din comuna Iepuresti
33.

Iepuresti

Construire pod peste raul Neajlov pe DC 105 IepurestiChirciulesti
Construire pod peste raul Neajlov pe DC 139B IepurestiBanesti
Amenajare drumuri de interes local

34.

Mihai Bravu

Reabilitare podete comunale
Amenajare drum de exploatare de interes agricol
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35.

36.

Prundu

Sabareni

37.

Schitu

38.

Ulmi
Valea
Dragului

39.

Modernizare si reabilitare drumuri locale
Modernizare alei pietonale
Reabilitare strazi prin CNI

In
implementare

Trotuare si rigole

In
implementare

Extindere strazi prin asfaltare

In
implementare

Modernizare strazi de interes local in comuna Schitu
Modernizare drumuri de interes local in comuna Schitu
Linie centura
Drum exploatatie agricola 5,2 km
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Realizare trotuare in comuna Valea Dragului etapa 2

40.
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41.

Vedea

Bolintin
Vale

Amenajarea a 20 km de trotuare pentru circulatia
pietonala sigura a cetatenilor
Amenajare strazi in comuna Vedea
Amenajare drumuri agricole
Reabilitarea si modernizarea strazilor, amenajarea
piestelor de ciclisti si a trotuarelor, cu infiintare
canalizatie subterana pentru cabluri in orasul Bolintin Vale
etapa 1
Reabilitarea si modernizarea strazilor, amenajarea
piestelor de ciclisti si a trotuarelor, cu infiintare
canalizatie subterana pentru cabluri in orasul Bolintin Vale
etapa 2
Amenajare sensuri giratorii in intersectiile str Republicii
cu DJ 601 km 14+488 si str RepubliciiDC133 cu DJ 601 km
16+727
Amenajare sensuri giratorii DJ 601 km 15+815 cu DJ 401
km 45+126 si DJ 412A cu DJ 412D km 7+798 si Dj 601 km
19+781
Realizare sistem de preluare si dirijare ape pluviale, tip
rigola carosabila din beton monolit in intravilanul
localitatii Bolintin Vale pe DJ 601
Pod rutier peste raul Sabar

42.

Varasti

In
implementare

5,995m
realizati
totalul
9,745m
2,200m
realizati
totalul
20,681m

din
de

din
de

In
implementare
In
implementare
In
implementare
Cerere
finantare
depusa
S.F.

Centura ocolitoare a orasului Bolintin Vale
Amenajare trotuare pietonale, piste pt ciclisti, sistem de
preluare si evacuare ape pluviale, canalizatie subterana Propunere
pentru cabluri, utilitati pe drumurile judetene care proiect
strabat intravilanul orasului Bolintin Vale
In
Asfaltare drumuri comunale 20 km
implementare
In
Asfaltare DJ 412
implementare
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Modernizare prin asfaltare, podete, santuri scurgeri ape In
pluviale
implementare
De finalizat
Sub traverese scurgere ape pluviale DJ 412-DJ401 Varasti
CJ
In
Pavaj pietonal 8 km
implementare
In
Amenajare centru sat Varasti 2 km
implementare
In
Amenajare centru sat Dobreni 1 km
implementare
Modernizare si asfaltarea tuturor strazilor din comuna
Gradinari
Amenajare trotuare si rigole carosabile in toata comuna
Gradinari
Montare limitatoare viteza, infiintare treceri pietonale si
statii pentru transportul public
Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare in sat Solicitare
Remus
finantare
Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare si Solicitare
construire de rigole pluviale in sat Remus
finantare
Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare in sat Solicitare
Fratesti
finantare
Reabilitare DC 114 cu construire rigole carosabile in sat Solicitare
Fratesti
finantare
Modernizare DC114 in comuna Fratesti str Daii-limita UAT Solicitare
Daia
finantare
modernizare strazi de interes local in orasul Mihailesti:
asfalt, santuri betonate, trotuare si podete aprox.
60000m2

43.

Gradinari

44.

Fratesti

45.

Mihailesti

46.

Ogrezeni

Asfaltare strazi interioare in satele Ogrezeni si Hobaia

47.

Baneasa

Modernizare drumuri de interes local in comuna Baneasa

48.

Hotarele

Modernizare drumuri comunale

49.

Putineiu

Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin asfaltare in In
comuna Putineiu
implementare
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Reabilitarea drumurilor de interes local prin asfaltare in In
satele Putineiu, Hodivoaia si Vieru
implementare
II. Domeniul - Sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență,
spitale județene, municipale și orășenești
Nr.
crt.

209

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

1.

Herasti

Construire centru medical ce va cuprinde, dispensar
medical uman, centru de recoltare probe biologice,
medicina de familie, farmacie umana

2.

Clejani

Reabilitare si modernizare dispensar uman

3.

Rasuceni

Modernizare dispensar

4.

Adunatii
Copaceni

5.

Buturugeni

Reabilitare, extindere si dotare dispensar in sat DarastiVlasca
Construire dispensar medical, centru de permanenta si
amenajari exterioare in comuna Buturugeni, judetul
Giurgiu

6.

Slobozia

7.

Letca Noua

8.

Gaiseni

9.

Daia

10.

Gogosari

11.

Roata de
Jos

Reabilitare dispensar medical uman

OBSERVAȚII

In
implementare

Reabilitare si modernizare dispensar uman din localitatea
Letca Noua, judetul Giurgiu
Reabilitare si modernizare dispensar uman din localitatea
Letca Veche, judetul Giurgiu
Reabilitare si modernizare dispensar uman din localitatea
Milcovatu
Reabilitare, modernizare, dotare dispensar uman in
comuna Gaiseni
Modernizare dispensar uman sat Daia
Infiintare dispensar uman sat Plopsoru
Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in sat
Propus
Gogosari
Infiintare dispensar uman in satul Cartojani, comuna Roata In
de Jos
implementare
In
Centru de zi-Cartojani, comuna Roata de Jos
implementare

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

www.poca.ro

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

Amenajare parcare dispensar uman si centru de zi

12.

Singureni

Centru medical de permanenta

In
implementare
In
implementare

Infiintare centru de sanatate
13.

Calugareni

Dotari dispensar medical

14.

Gostinari

Cabinet centru medical permanent

15.

Mihai Bravu

Dotari cu aparatura si mobilier unitate sanitara existenta

16.

Sabareni

Construire spatii pentru cabinete medicale

17.

Schitu

Dotari dispensar medical rural

18.

Ulmi

Dispensar medical

19.

Valea
Dragului

20.

Vedea

Reabilitare, modernizare dispensar uman comuna Valea
Dragului
Construire cabinet medical si stomatologic, inclusiv
dotarea acestora
Extindere cu cladire spital, asigurare cu utilitati si
amenajare incinta in orasul Bolintin Vale
Reabilitare,
modernizare,
extindere
si
dotare
Ambulatoriul Spitalului Orasenesc Bolintin Vale, cod SMIS
2014+:125464
Reabilitare, extindere si modernizare dispensar medical
str Partizani, oras Bolintin Vale
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21.

Bolintin
Vale

Reparatii si zugraveli la Dispensarul Malu Spart
Reabilitare si dotare cabinet stomatologic sat Varasti
22.

Varasti
Creare centru medical de permanenta in comuna Varasti

23.

Gradinari

Construire centru medical de permanenta in satul Tantava
Infiintare farmacie in satul Tantava
Modernizare dispensarului din satul Zorile

24.

Mihailesti

Dispensar medical uman
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25.

Hotarele

Reabilitare dispensar uman comuna Hotarele

26.

Putineiu

Modernizare, reabilitare si dotare dispensar uman Putineiu

In
implementare

III. DOMENIUL - Educație, respectiv școli, gradinițe, creșe, campusuri școlare
Nr.
crt.
1.

2.

211

U.A.T.
Izvoarele
Colibasi

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Modernizare scoala gimnaziala nr1 Izvoarele, judetul
Giurgiu
Construire si dotare gradinita cu program prelungit, sat
Campurelu
Construire si dotare gradinita cu program prelungit, sat
Colibasi
Construire complex scolar ce va cuprinde, gradinita,
invatamant gimnazial pentru clasele I=VIII, sala de sport,
cantina, after school, biblioteca, cabinet medical pentru
elevi

In
implementare
In
implementare
In
implementare

3.

Herasti

4.

Clejani

Reabilitare si modernizare scoli in comuna Clejani

5.

Rasuceni

Modernizare acoperis Unitate de Invatamant

6.

Adunatii
Copaceni

7.

Stanesti

8.

Buturugeni

9.

Slobozia

10.

Letca Noua

-

Reabilitare energetica a scolilor existente
Construire scoala gimnaziala cu clasele I-IV in sat Adunatii
Copaceni
Construire scoala gimnaziala cu clasele V-VIII in sat
Darasti-Vlasca
Reluare lucrari extindere 4 Sali de clasa scoala nr 1 In
Stanesti
implementare
Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in
comuna Buturugeni, judetul Giurgiu
In
Construire gradinita, comuna Slobozia
implementare
In
Reabilitare scoala gimnaziala, comuna Slobozia
implementare
Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala nr 3, Letca
Veche
Construire gradinita noua, sat Vanatorii Mari

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

www.poca.ro

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

11.

Vanatorii
Mici

12.

Gaiseni

13.

Floresti
Stoenesti

Modernizare scoli sistem de incalzire pentru scoala
1,2,3,5, comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu
Reabilitare, consolidare, extindere cu grupuri sanitare,
sala multifunctionala si anexe la scoala generala, sat
Cascioarele
Scoala noua Palanca
Scoala noua Floresti

Malu

Construire corp nou scoala 6 clase in comuna Malu

15.

Daia

16.

Gogosari

17.

Roata de
Jos
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18.

Singureni

19.

Calugareni

Reabilitare, modernizare, construire grup sanitar scoala
Daita
Modernizare scoala gimnaziala Marin Ghe. Popescu in sat
Gogosari
Reabilitare, modernizare si extindere scoala nr 1 cu
clasele v-VIII
Reabilitare, Modernizareși Extinedere Școală Gimnazială
nr. 2 (clasaele I- VIII) în comuna Roata de Jos, Satul
Cartojani
Grădiniță cu 3 săli, cu program redus, Roata de Jos
Construire gard si amenajare curte interioara scoala nr 2,
sat Cartojani
Finalizarea lucrarilor si darea in folosinta a gradinitei cu
program prelungit
Reabilitare scoala gimnaziala Singureni Cringuri Stejaru si
imprejmuire cu gard metalic betonat

Municipiul
Giurgiu

21.

Bucsani

Propus
In
implementare
Implementat
Implementat
In
implementare
In
implementare

Extindere scoala Hulubesti
Propunere
proiect
Propunere
Reabilitare scoala gimnaziala Mircea cel Batran
proiect
Montare sisteme de supraveghere video si sisteme de Propunere
alarmare in cladirile de invatamant
proiect
Consolidarea capacitatii e-learning pentru unitatile de In
invatamant primar si gimnazial din comuna Bucsani
implementare
Reabilitare scoala gimnaziala Sf Gheorghe

20.

In
implementare
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Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat
In
in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de
implementare
virusul Sars-Cov2, in comuna Bucsani
In
Construire gradinita
implementare
Finalizare amenajare curte scoala Sabareni
Construire teren sintetic in aer liber

22.

Gostinari

23.

Sabareni

24.

Schitu

Dotari scoala gimnaziala si gradinita

25.

Ulmi

Scoala gimnaziala Poenari
Liceu Ulmi

26.

Valea
Dragului

Reabilitare, modernizare gradinita Valea Dragului

Vedea

Modernizare, extindere, dotare scoala gimnaziala Apostol
Arsache
Modernizarea scolii si gradinitei din comuna Vedea
Construirea unui Centru de zi pentru copiii care nu au
conditii de studiu acasa
Construire sala de sport scoala Apostol Arsache

27.
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28.

Bolintin
Vale

29.

Varasti

In
implementare

Cerere
Interventii de eficientizare energetica la Liceul Tehnologic
finantare
Dimitrie Bolintineanu, cod SMIS 140340
depusa
Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale ale scolii
In
gimnaziale nr 1 si monitorizare video in Bolintin Vale, cod
implementare
SMIS123984
Reabilitare, modernizare, extindere, echipare gradinita nr In
1 Bolintin Vale, cod SMIS 120350
implementare
Reabilitare,
modernizare,extindere,echipare
scoala In
gimnaziala nr 1 Malu Spart, cod SMIS 120351
implementare
Propunere
Construire gradinita in sat Crivina
proiect
In
Constructie si dotare centru after-school
implementare
In
Reabilitare scoala Obedeni
implementare
In
Reabilitare scoala Varasti
implementare
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Reabilitare gradinita Varasti
Reabilitare scoala si gradinita Dobreni
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30.

Gradinari

31.

Fratesti

32.

Mihailesti

33.

Ogrezeni

34.

Hotarele

35.

Putineiu

In
implementare
In
implementare

infiintare cresa
Infiintare gradinita cu program prelungit
Infiintare after-school
Infiintare grup sanitar in incinta scolii Remus+gradinita,
gradinita Cetatea si gradinita Balanoaia
Corp scoala cu 10 Sali de clasa la liceul Tiu Dumitrescu
Scoala noua cu 8 Sali de clasa in satul Novaci
Construire teren multisport cu gazon sintetic si pista de
atletism 200m2
Construire anexe camere tehnice(centrale) scoala Aurel
Solacolu si scoala Sf. Nectarie
Infiintare after-school comuna Hotarele
In
implementare
Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si echipare In
scoala gimnaziala din sat Putineiu
implementare
Construire, dotare si echipare gradinita in sat Hodivoaia

IV. DOMENIUL - Apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate
Nr.
crt.

U.A.T.

1.

Colibasi

2.

Herasti

3.

Clejani

4.

Rasuceni

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a Documentatiilor de Atribuire, pentru In
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si implementare
apa uzata din judetul Giurgiu
Finalizat si pus in functiune Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C Euro Apavol S.A
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele
Neajlovu si Sterea
Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din judetele Ilfov, Giurgiu si Ialomita
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5.

6.
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Adunatii
Copaceni
Stanesti

Sistem centralizat de canalizare menajera in satele
Adunatii Copaceni, Varlaam si Mogosesti
Infiintare sistem de canalizare
Alimentare cu apa

7.

Isvoarele

8.

Buturugeni

9.

Marsa

10.

Slobozia

11.

Letca Noua

12.

Vanatorii
Mici

13.

Gaiseni

In
implementare
In
implementare

Amenajare sistem de drenaj ape pluviale in comuna
Isvoarele
Sistem de canalizare in comuna Buturugeni, judetul
Giurgiu
Infiintare retea de canalizare menajera si statia de
epurare ape uzate in localitatea Marsa
Reabilitare retea de apa potabila

In
implementare

Retea de alimentare cu apa in satul Letca Veche, judetul
Giurgiu
Alimentare cu apa, Vanatorii Mici, Izvoru
Sistem centralizat de alimentare cu apa in satele
Corbeanca, Valcelele si Zadariciu, comuna Vanatorii Mici
Colectarea si evacuarea apelor pluviale si construire
trotuare
Realizare retea de canalizare in comuna Gaiseni cu
extindere retea de apa

15.

Crevedia
Mare
Floresti
Stoenesti

16.

Comana

Lucrari de constructii statie de epurare, comuna Comana

17.

Joita

Infiintare retea de canalizare, inclusiv statii de epurare,
Realizat SF
comuna Joita

18.

Stoenesti

Sistem de canalizare in comuna Stoenesti

19.

Malu

14.

20.

Daia

Alimentare cu apa canal

In
implementare

Canalizare si racordare apa
In
implementare

Colectare si evacuare ape pluviale si modernizare trotuare In
in comuna Malu, judetul Giurgiu
implementare
Finalizare lucrari la reteaua de apa potabila
Infiintare retea de canalizare menajera
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21.

Gogosari

Extindere alimentare cu apa a satului Izvoru, comuna
Gogosari

22.

Toporu

Extindere retea de apa in comuna Toporu, judetul Giurgiu

23.

Roata de
Jos

24.

Singureni

25.

Cosoba
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26.

Calugareni

27.

Bulbucata

28.

Municipiul
Giurgiu

Propus
In
implementare
In
implementare

Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in satul
Cartojani, comuna Roata de Jos
Alimentare cu apa in satele Sadina si Roata de Jos,
In
extindere retele de canalizare in satele Sadina si Roata de
implementare
Jos
In
Canalizare menajera si statie de epurare in satul Cartojani
implementare
Extindere retea de canalizare, statie epurare, statie In
vacuum in satul Cartojani
implementare
Bransamente de apa si racorduri canalizare in satele In
Sadina si Roata de Jos
implementare
Integrare statie pompare, apa uzata, apa potabila, puturi In
si statie clorinare in sistem SCADA
implementare
In
Reabilitare bazin statie de epurare Roata
implementare
Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos,
In
Roata Mica si Sadina, extindere alimentare cu apa in satele
implementare
Roata de Jos, Roata Mica si Sadina
Finalizarea lucrarilor si darea in folosinta apa/canal statie
In
epurare sat Cringuri si realizare apa/canalizare in satele
implementare
Singureni si Stejaru
Infiintare apa si canal in comuna Cosoba
Sistem alimentare cu apa si canalizare satele Calugareni si
Branistari
Statie de epurare
Extindere alimentare cu apa si canalizare satele Hulubesti
si Uzunu
Retea de canalizare, statie de epurare si tratare a apelor
uzate
Realizare retele de alimentare cu apa potabila, canalizare
menajera si pluviala pe str Paltinului, Stejarului, Cedrului,
Gorunului si Mesteacanului
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Realizare retele de alimentare cu apa potabila, canalizare
menajera si pluviala pe str Neajlovului, Aliantei si Soimului
Realizare retele de alimentare cu apa potabila, canalizare
menajera si pluviala pe Drumul Serei si str Amforei
Infiintare retea de alimentare cu apa in satele Obedeni,
uiesti, Goleasca, Anghelesti

29.

Bucsani

30.

Ghimpati

Canalizare menajera in satul Ghimpati

31.

Gostinari

Canalizare comuna Gostinari

32.

Iepuresti

Alimentare cu apa in satele Banesti, Chirculesti si Valter
Maracineanu

33.

Mihai Bravu

Proiect alimentare cu apa si canalizare

34.

Sabareni

35.

Schitu

36.

Ulmi

Canalizare si statii de epurare 50 km

37.

Vedea

Canalizare si statie epurare comuna Vedea
Extindere retea de alimentare cu apa

38.

Bolintin
Vale

39.

Varasti

40.

Gradinari

41.

Fratesti
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Propunere
proiect
Propunere
proiect
In derulare
Proiect depus
CNI
In
implementare

Introducere retelei de apa si canalizare prin Master Planul
Judetului
Sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Bila si
Camineasca
Sistem centralizat de canalizare menajera in satele Bila si
Camineasca

Cerere
de
Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul
finantare
Crivina
depusa
Alimentare cu apa in sistem centralizat comuna Varasti
De finalizat
Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Varasti De finalizat
Infiintare retea canalizare plus statie de tratare si epurare In
a apelor uzate
implementare
Infiintare sistem de canalizaqre ape uzate menajere
Modernizare sistem de alimentare cu apa
Extindere retea de apa si apa uzata cu bransamente
individuale in sat Remus(str Bucuresti) si extindere de
canalizare cu bransamente individuale in sat Fratesti
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42.

Mihailesti

Apa potabila introdusa pe O.G 7 satele Popesti si Novaci

Trebuie
preluata de la
Apa Service

Canalizare in satele Popesti si Novaci
Canalizare(inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate) Apa
Service GR
Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si In
apa uzata in aria de operare SC Euro Apavol SA
implementare

43.

Ogrezeni

44.

Baneasa

45.

Gaujani

Infiintare sistem integrat retea apa potabila si canalizare

46.

Hotarele

Infiintare canalizare in comuna Hotarele

47.

Putineiu

Alimentarea cu apa a satelor Putineiu, Hodivoaia si Vieru

In
implementare

V. DOMENIUL - Rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora
Nr.
crt.
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U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

1.

Izvoarele

Infiintare retea de gaze naturale in comuna Izvoarele

2.

Colibasi

Infiintare retea de gaze naturale in comuna Colibasi

OBSERVAȚII
In
implementare
In
implementare

Extindere retea de energie electrica pe toata raza
comunei
Infiintare retea de gaze naturale
Infiintare sistem de alimentare cu gaz in comuna Clejani,
judetul Giurgiu
In
Alimentare cu gaze
implementare

3.

Herasti

4.

Clejani

5.

Greaca

6.

Rasuceni

Alimentare cu gaze naturale in comuna Rasuceni

7.

Adunatii
Copaceni

Extindere retea de energie electrica in comuna Adunatii
Copaceni

8.

Stanesti

Infiintare retea gaze

9.

Buturugeni

Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele
Buturugeni, Padureni, Posta si Podu Ilfovatului, comuna
Buturugeni, judetul Giurgiu

In
implementare
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10.

Marsa

11.

Slobozia

12.

Letca Noua

13.

Gaiseni

15.

Crevedia
Mare
Floresti
Stoenesti

16.

Stoenesti

Retea de alimentare cu gaze in comuna Stoenesti

17.

Malu

Infiintare distributie gaze naturale in comuna Malu

18.

Daia

Infiintare retea gaze naturale

19.

Gogosari

20.

Gostinu

21.

Roata de
Jos

22.

Singureni

23.

Cosoba

24.

Calugareni

25.

Bulbucata

26.

Bucsani

14.
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Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna
Marsa
Reabilitare si extindere retea electrica
Infiintare retea de gaze
Infiintare retea de distribuire gaze naturale in comuna
Letca Noua, judetul Giurgiu
Realizare retea de gaze pentru populatie in comuna
Gaiseni
In
implementare

Alimentare cu gaze
Extindere retea de gaze 20 km
Extindere retea de energie electrica 3 km

In
implementare

Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna
Propus
Gogosari
In
Retea de gaze
implementare
Extindere racorduri de gaze naturale in comuna Roata de In
Jos
implementare
In
Extindere retea de energie electrica in toata localitatea
implementare
Infiintare retea de alimentare cu gaze
Infiintare retea de energie electrica si retea de gaze in
cartierul Tineretului II, comuna Cosoba
Extindere retea energie electrica in comuna Calugareni
Retea de gaze in comuna Calugareni
In
Infiintare retea de gaze
implementare
In
Extindere retea de enrgie electrica
implementare
Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor In
naturale in comuna Bucsani
implementare
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27.

Ghimpati

Sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Ghimpati
Retea gaze satele Gostinari si Mironesti

28.

Gostinari
Extindere retea electrica satele Gostinari si Mironesti
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29.

Iepuresti

Retea de alimentare si distributie gaze naturale in comuna
Iepuresti

30.

Mihai Bravu

Proiect alimentare cu gaze comuna Mihai Bravu

31.

Prundu

Infiintare retea distributie gaze naturale

32.

Sabareni

33.

Schitu

34.

Ulmi

35.

Vedea

36.

Bolintin
Vale

37.

Varasti

38.

Gradinari

39.

Fratesti

In
implementare
In
implementare

Extindere de retele electrice
Extindere de retele de gaze
Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor
naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate,
siguranta, eficienta in operare precum si de integrare a
activitatilor de transport, distributie si consum
Extindere reteea electrica
Infiintare sistem public de distributie gaze
Infiintare sistem inteligent de distribuire gaze naturale
Extindere retea energie electrica
Extindere retele electrice in orasul Bolintin Vale, str In
Trandafirilor, Macesului
implementare
In
Extindere retele electrice in sat Malu spart, str Nucilor
implementare
Extindere retele de gaze in orasul Bolintin Vale(4055m) In
etapa 3
implementare
In
Extindere retea energie electrica
implementare
In
Infiintare retea de gaze naturale in comuna Varasti
implementare
Infiintare retea de distributie gaze naturale
Construirea unui parc foto-voltaic
Retea de energie electrica si retea de gaze inclusiv
extinderea acestora
Infiintarea retelei de distributie de gaze in comuna
Fratesti
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Mihailesti

40.
41.

Ogrezeni

42.

Baneasa

43.

Hotarele

44.

Infiintare retea de gaze naturale in comuna Hotarele

Alimentarea cu gaze naturale a comunelor Gogosari, In
Putineiu si Stanesti, judetul Giurgiu
implementare
VI. DOMENIUL - Construcția și modernizarea spațiilor de depozitare și condiționare a
produselor agricole

Nr.
crt.
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Extindere retea gaze naturale la strazile neacoperite din
orasul Mihailesti
Extindere retea de energie electrica in anumite zone
Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna
Ogrezeni
Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna In
Baneasa
implementare

Putineiu

U.A.T.

1.

Singureni

2.

Gostinari

3.

Bolintin
Vale

4.

Varasti

5.

Hotarele

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Infiintarea unui centru de colectare si depozitare a
cerealelor

In
implementare
In
Construire depozit produse agricole
implementare
In
Piata agro-alimentara in orasul Bolintin Vale
implementare
Infiintare targ saptamanal pentru produse agro-alimentare In
si de uz general in orasul Bolintin Vale
implementare
Constructie spatiu de depozitare si conditionare a In
produselor agricole
implementare
Infiintare depozit produse agricole
VII. DOMENIUL - Salubrizare

Nr.
crt.
1.
2.

U.A.T.
Herasti

Clejani

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE
Asigurarea colectarii deseurilor menajere de pe raza
comunei
Asigurarea colectarii selective a deseurilor reciclabile
Achizitie Autospeciala
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3.

Greaca

Colectarea selectiva a deseurilor menajere nepericuloase

4.

Rasuceni

Achizitie pubele gunoi selectiv

5.

Stanesti

Slobozia
6.
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Construirea unei Platforme de depozitare si gospodarire a In
gunoiului de grajd in comuna Stanesti
implementare
In
Achizitie recipienti colectare selectiva
implementare
In
Achizitie autogunoiera
implementare
In
Amenajare platforma colectare gunoi de grajd
implementare
In
Colectarea selectiva a deseurilor menajere nepericuloase
implementare

8.

Crevedia
Mare
Floresti
Stoenesti

9.

Daia

Depozitarea selectiva a gunoiului menajer

10.

Gostinu

Platforma de gunoi

7.

Infiintare ADP

Infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor
11.

Singureni

12.

Municipiul
Giurgiu

Cresterea cantitatii de deseuri reciclate

13.

Gostinari

Realizare platforma compost

14.

Prundu

Imbunatatirea
individuala

15.

Sabareni

Finalizarea proiectului ADI-Giurgiu

16.

Schitu

Achizitie pubele 140 l (1200 buc)

17.

Vedea

18.

Varasti

In
implementare

In
implementare
In
implementare

Infiintare groapa ecologica pentru depozitare gunoaie
menajere si diverse deseuri

calitatii

mediului

prin

Propunere
proiect
In
implementare
compostare

Infiintarea unei platforme betonate pentru depozitarea
gunoiului de grajd
Achizitionarea unei autoutilitare pentru salubrizare
Infiintare platforma pentru deseuri vegetale si In
biodegradabile
implementare
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Achizitionare autospeciala salubritate

19.

Gradinari

infiintarea serviciului propriu de salubrizare
Realizare si implementarea unui program de ecologizare a
zonelor afectate

20.

Mihailesti

Se asteapta licitatia

In
implementare

VIII. DOMENIUL - Rețea de iluminat public
Nr.
crt.

223

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

1.

Herasti

Extindere retea iluminat public prin sistem cu tehnologie
LED

2.

Rasuceni

Modernizare iluminat public stradal

3.

Adunatii
Copaceni

Amenajare retea de iluminat public

4.

Isvoarele

Modernizare iluminat public in comuna Isvoarele

5.

Marsa

Modernizarea sistemului de iluminat public

6.

Slobozia

Extindere retea de iluminat public

OBSERVAȚII

8.

Vanatorii
Mici
Floresti
Stoenesti

9.

Joita

Extindere retea de iluminat public, comuna Joita

10.

Stoenesti

Reabilitare retea iluminat public

11.

Singureni

Extindere si reabilitare retea publica de iluminat

12.

Calugareni

Extinderea retelei de iluminat public

Municipiul
Giurgiu

Proiect depus
la
Eficientizare sistem de iluminat public prin utilizare lampi
Administratia
LED
Fondului pt
Mediu

7.

13.

Reabilitare iluminat public
Extindere si modernizare
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14.

Bucsani

Eficienta energetica si gestionarea inteligenta a energiei
pentru iluminatul public in comuna Bucsani
Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public
in comuna Bucsani

15.

Ghimpati

Modernizare sistem de iluminat public

16.

Gostinari

Modernizare iluminat public Gostinari

17.

Iepuresti

Modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public
din comuna Iepuresti prin "Programul privind sprijinirea
eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei
in infrastructura de iluminat public"

18.

Prundu

Modernizare retea de iluminat public

19.

Sabareni

Extindere retele de iluminat public

20.

Vedea

21.

Bolintin
Vale

22.

Varasti

23.

Gradinari

24.

Mihailesti

25.

Gaujani

Modernizare, reabilitare iluminat public cu LED
Extindere retea de iluminat public
Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea
retelei din sistem aerian in sistem subteran, montare de
stalpi noi metalici in orasul Bolintin Vale
Extindere retea si modernizare iluminat public

In
implementare
In
implementare
Proiect depus
AFM
In
implementare

In
implementare
In
implementare

Modernizarea si extinderea retelei actuale de iluminat
public
Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public
pe anumite strazi
Reabilitarea retelei de iluminat public
IX. DOMENIUL - Cultură, respectiv cămin cultural

Nr.
crt.

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

1.

Colibasi

Construire si dotare Camin Cultural in comuna Colibasi

In
Implementare

2.

Herasti

Modernizare si dotare Camin Cultural in satul Milosesti

-
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3.

Izvoarele

Reabilitare, modernizare si extindere Camin Cultural in In
comuna Izvoarele, judetul Giurgiu
Implementare

4.

Clejani

Reabilitare si modernizare Camin Cultural

5.

Greaca

Reabilitare si modernizare Camin Cultural

6.

Adunatii
Copaceni

7.

Buturugeni

Reabilitare energetica a caminelor culturale din satele
Adunatii Copaceni si Darasti-Vlasca
Modernizare si dotare, camine culturale din comuna
Buturugeni

8.

Slobozia

Reabilitare si modernizare Camin Cultural

9.

Gaiseni

Reabilitare si extindere Camin Cultural, sat Gaiseni

10.

Comana

Construire si dotare Camin Cultural in sat Budeni

11.

Joita

Camin cultural in satul Bicu, comuna Joita

12.

Malu

Reabilitare termica si refacere instalatii interioare si
In
finisaje la Caminul Cultural in comuna Malu, judetul
Implementare
Giurgiu

13.

Daia

Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural

14.

Gogosari

Reabilitare si modernizare Camin Cultural

15.

Toporu

16.

Singureni

17.

Cosoba

Infiintare Camin Cultural in comuna Cosoba

18.

Calugareni

Construire camin cultural

19.

Bucsani

20.

Gostinari

21.

Iepuresti

Modernizare, extindere si dotare Camin Cultural Iepuresti

22.

Mihai Bravu

Construire Camin Cultural + sala de sport

23.

Sabareni

Construire Camin Cultural prin CNI

In
Implementare

In
Implementare

Propus

Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in In
comuna Toporu, judetul Giurgiu
Implementare
In
Construire camin cultural
Implementare

Amenajare conac Angelescu, imprejmuire si incinta in In
comuna Bucsani
implementare
In
Reabilitare si dotare Camin Cultural Gostinari
Implementare
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24.

Ulmi

Camin Cultural

25.

Vedea

Construire Camin Cultural
Restaurare, consolidare si valorificare "Scoala Veche" in
vederea amenajarii Centrului multicultural Bolintin Vale
Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural
Bolintin Vale

In
Implementare
In
Implementare
Cerere
de
Centru Educational Bolintin Vale etapa elaborare DTE
finantare
depusa
Cerere
de
Consolidare si modernizare monument istoric "Posta
finantare
Veche" pentru infiintare biblioteca oraseneasca
depusa
In
Reabilitare si dotare Camin Cultural Varasti
Implementare
Extinderea si modernizarea caminului cultural din satul
Gradinari
Construirea unui camin cultural in satul Tantava
Reconditionarea monumentelor istorice

26.

Bolintin
Vale

27.

Varasti

28.

Gradinari

29.

Gaujani

Reabilitare Camin Cultural

30.

Hotarele

Construire Camin Cultural
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X. DOMENIUL - Culte, respectiv reabilitare lăcaș de cult
Nr.
crt.

U.A.T.

1.

Herasti

2.

Buturugeni

3.

Marsa

4.

Malu

5.

Roata de
Jos

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE
Reabilitare Biserica Sf Arhangheli Mihail si Gavril

OBSERVAȚII
-

Construire praznicar in parohiile din satele comunei
Buturugeni
Consolidare, reabilitare si refacere pictura Biserica Sfantul
Nicolae in comuna Marsa, judetul Giurgiu
Proiectare si constructie capela la biserica din comuna In
Malu
implementare
In
Construire biserica ortodoxa SF+PT
implementare
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In
implementare
In
Reabilitare si consolidare Biserica Sf Nicolae, sat Mironesti
implementare
In
Construire Biserica Sf. Cuv. Parascheva, sat Gostinari
implementare

6.

Singureni

Reabilitarea celor 3 biserici din comuna Singureni

7.

Gostinari

8.

Schitu

Reabilitarea bisericilor din satele Bila si Camineasca

9.

Ulmi

Reabilitare lacase de cult

10.

Bolintin
Vale

Realizare capela in Bolintin Vale

11.

Gradinari

Reabilitarea bisericii din satul Gradinari
Extinderea si modernizarea cimitirelor din comuna
Gradinari
Construirea de capele mortuare in toate cele 3 sate

12.

Mihailesti

Catedrala Acoperamantul Maicii Domnului in Mihailesti

In
implementare

In
implementare

Reabilitare lacase de cult
Construire capela
XI. DOMENIUL - Sport, respectiv construcție/modernizare baze sportive pentru sport de
masă și performanță

13.

Nr.
crt.

Hotarele

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Construire sala de sport scolara, sat Colibasi, comuna In
Colibasi
implementare
Modernizare stadion fotbal comunal(tribune,panou scor,
vestiare,dusuri)
In
Sala de sport scolara in sat Izvoarele, judetul Giurgiu
implementare

1.

Colibasi

2.

Herasti

3.

Izvoarele

4.

Adunatii
Copaceni

Amenajare teren de sport

5.

Stanesti

Construire teren de sport multifunctional tip II

6.

Isvoarele

Modernizare baza sportiva in comuna Isvoarele
Amenajare teren fotbal in comuna Isvoarele
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7.

Slobozia

Amenajare baza sportiva

8.

Letca Noua

9.

Gaiseni

10.

Floresti
Stoenesti

Construire Sali de sport

11.

Comana

Construire si dotare baza sportiva, sat Budeni, comuna
Comana
Construire si dotare sala de sport cu tribuna, sat Budeni

12.

Joita

Modernizare baza sportiva sat Joita, comuna Joita

13.

Malu

Amenajare baza sportiva in comuna Malu

14.

Daia

Construire complex sportiv
Construire sala de sport scolara

15.

Gostinu

Modernizare baze sportive

16.

Singureni

Construire baza sportiva tip I prin CNI

17.

Calugareni

Construire baze sportive pentru sport

18.

Ghimpati

Construire complex sportiv in satul Ghimpati

19.

Gostinari

Infiintare baza sportiva sat Gostinari

20.

Mihai Bravu

Construire alei si pavaje in comuna Mihai Bravu
Amenajare parc de joaca pentru copii
Amenajare parc de agrement si turism

21.

Sabareni

Cofinantare construire biserica noua Sabareni

22.

Schitu

Terenuri de fotbal cu gazon sintetic

23.

Ulmi

Sala de sport Ulmi

24.

Vedea

Modernizare stadion, construire baza sportiva

In
implementare

Constructie baza sportiva-sport de masa in localitatea
Letca Noua
Realizare teren de sport sintetic cu nocturna in satul
Gaiseni
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25.

Bolintin
Vale

Construire complex de agrement si infiintare baza sportiva
tip 1Bolintin Vale
Infiintare parc recreativ in orasul Bolintin Vale, cod SMIS
120135
Constructie si dotare sala protocol-baza sportiva Varasti

26.

Varasti
Constructie sala sport

27.

Gradinari

Construirea unei Sali de sport multifunctionale
Modernizarea terenurilor sportive cu vestiare si tribune si
omologarea acestora

28.

Mihailesti

Baza sportiva Tip 1

29.

Ogrezeni

Dotari stadion Hobaia si Ogrezeni

In
implementare
In
implementare
In
implementare
De
finalizat/CNI

Aprobat CNI

Hotarele
Construire complex sportiv sat Hotarele
30.
XII. DOMENIUL - Locuințe, respectiv locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de
serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic
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Nr.
crt.

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

1.

Herasti

Reabilitare 3 blocuri de locuinte(sociale si de serviciu)
aflate in proprietatea Comunei Herasti

2.

Buturugeni

Realizare locuinte pentru tineri

3.

Slobozia

Reabilitare si modernizare bloc specialisti

Letca Noua

Construire locuinte sociale
Construire locuinte specialisti

5.

Calugareni

Locuinte de serviciu pentru specialisti

6.

Municipiul
Giurgiu

Reabilitarea cladirilor de patrimoniu

4.

Construire locuinte sociale
7.

Gostinari

8.

Schitu

Construire locuinte de serviciu
Reabilitarea si modernizarea locuintelor de serviciu pentru
specialisti
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9.

Vedea

Construirea unor locuinte sociale

10.

Gradinari

Construirea de locuinte sociale
Lotizarea terenurilor destinate tinerilor casatoriti

11.

Mihailesti

Finalizare constructie bloc 205 cu 9 apartamante

Necesita
finantare

XIII. DOMENIUL - Sedii administrative ale instituțiilor publice din mediul rural
Nr.
crt.

230

U.A.T.

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

1.

Herasti

Construire sediu nou Primaria comunei Herasti

2.

Rasuceni

Modernizare acoperis sediu Primarie

3.

Marsa

Reabilitarea si extinderea constructiei Primariei si
amenajare parcare

4.

Slobozia

Construire sediu primarie si SVSU

5.

Letca Noua

Construire sediu Primaria Letca Noua, judetul Giurgiu

6.

Daia

Construire sediu nou Primarie

7.

Gogosari

Reabilitare si modernizare sediu Primarie

Propus

8.

Singureni

Construire sediu administrativ Primarie

In
implementare

9.

Cosoba

infiintare sediu administrativ al primariei comunei Cosoba

10.

Bucsani

Construire sediu Primarie, localitatea Bucsani

11.

Gostinari

Construire sediu politie locala si ghiseu unic

12.

Schitu

Construire sediu Primarie

13.

Vedea

Modernizare, reabilitare si dotare sediu Primarie

14.

Varasti

Constructie si dotare sediu administrativ-Primarie

15.

Gradinari

Construirea unui nou sediu al administratiei locale

16.

Mihailesti

Sediu administrativ Primarie orasul Mihailesti
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17.

Gaujani

Reabilitare sediu administrativ - Primaria comunei Gaujani

18.

Hotarele

Reabilitare cladire primarie si sediu SPCLEP Hotarele

Nr.
crt.
1.

U.A.T.
Municipiul
Giurgiu

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚIE

OBSERVAȚII

Turism- Zona de promenada si agrement cu elemente de
peisaj naturiste, Delta Plantelor
Regenerare urbana- Veriga-Centru de agremenet Giurgiu

Alte tipuri de proiecte de dezvoltat la nivelul localităților județului:
Economia locală

Parcuri logistice și industriale (Bolintin, Giurgiu)
Creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor locale, precum şi a
oportunităţilor pentru dezvoltarea de afaceri prin elaborarea strategiilor
de marketing public
Facilitarea accesului la utilităţi și spații de producție pentru întreprinderi
Sprijinirea realizării unei paltforme pentru depozitarea ambarcațiunilor și
service pentru acestea
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Facilitarea înființării de întreprinderi sociale
Mediu - energie

Creşterea suprafeţelor acoperite cu arbori şi arbuşti
Generalizarea utilizării gazului metan, curentului electric şi a energiei
solare pentru locuinţe
Adoptarea de tehnologii nepoluante de către agenţii economici
Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe
lichide poluante precum şi a depozitării necontrolate de deşeuri
Colectarea selectivă a deşeurilor (ex - platforma ecologica pentru
reciclare gunoi, resturi vegetale si transformarea acestora in energie
verde, comuna Colibași)
Stații de compost, platforme pentru gunoi de grajd
Achiziții concasoare pentru deșeurile provenite din construcții și demolări
Incineratoare (sau alte soluții) pentru deșeuri/cadavre animaliere
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Extindera sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
Iluminat public ecologic, cu leduri și panouri solare (ex - Municipiul Giurgiu)
Parcuri fotovoltaice (ex – Gogoșari)
Centrale electrice pe biomasa (ex – comuna Colibași)
Eficiență energetică = reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a
clădirilor publice
Desfiinţarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate – fose
septice, puţuri absorbante, pe măsură ce se asigură accesul la canalizare
Măsurarea și monitorizarea nivelului de noxe și agenți alergeni
Dezvoltare
socială

Burse ale locurilor de muncă zonale
Construirea de locuinţe sociale (ex - Construirea/susținerea UAT-urilor
pentru construirea de locuințe pentru specialiști, în special medici)
Identificarea de spații ce pot fi închiriate/concesionate pentru cabinete
medicale de familie
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Extinderea rețelei de servicii medicale de urgenţă şi intervenţie (ex dotări pentru spitalul județean și 2 secții noi)
Asocierea autorităților locale pentru realizarea de policlinici, dispensare
și servicii medicale
Construire si dotare gradinișe cu program prelungit (ex - sat Colibasi
comuna Colibasi, judetul Giurgiu)
Campanii de conștientizare privind limitarea consumului de medicamente
Dotări pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
Extinderea sistemului de monitorizare video a drumurilor
Amenajarea
teritoriului

Finalizarea/actualizarea PUG-urilor şi a regulamentelor locale de urbanism
Clarificarea aspectelor de proprietate şi domenialitate asupra teritoriului
Realizarea de noi drumuri
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Reabilitarea drumurilor locale
Crearea de locuri de parcare (ex: Municipiul Giurgiu)
Transport local de călători propriu la nivel de județ
Sistem de indicatoare cu denumirile străzilor, de intrare/ieşire din localități
şi semne de circulaţie
Cadastrul general
Reabilitarea stațiilor de autobuz pe drumurile județene
Serviciu de închiriere biciclete
Administrație
publică

Adaptarea structurii organizatorice la nivelul fiecărui UAT
Înființarea unei societăți comerciale ale UAT-urilor
Creșterea nivelului de informare al cetăţenilor şi mediului de afaceri din
localități
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Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi mediului de afaceri din
localități
Primăriile on-line – digitalizarea serviciilor publice (ex - Sistem informatic
la nivelul consiliului județean tip BSC, sistem informatic pentru
monitorizarea achizițiilor și investițiilor, sistem informatic pentru
monitorizarea serviciilor de utilități publice la nivelul județului)
Reabilitarea sediilor administrative
Revizuirea masei impozabile la nivelul fiecărei localități
procedurilor de executare silită

și aplicarea

Elaborarea documentelor suport pentru dezvoltarea de proiecte (Planul
de Mobilitate, Strategia de eficiență energetică, aplicarea OSGG 600/2018
și a HG 583/2016)
Educaţie
formare

şi Programe de consiliere şi orientare şcolară pentru combaterea fenomenului
de abandon școlar
Centre de excelenţă pentru tineri cu rezultate deosebite
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Creşterea nivelului de educaţie civică și antreprenorială
Formarea continuă a cadrelor didactice şi resurselor umane din unităţile
de învăţământ
Reabilitarea, dotarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe
Săli de sport
Programe after-school şi grădiniţe cu program prelungit
Construire Campusuri scolare (ex – comuna Colibași)
Susținerea prin burse sociale a copiilor cu rezultate bune și a celor din
familii sărace
Cultură, sport şi Amenajare şi reamenajare parcuri şi locuri de joacă
agrement
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Amenajare de spații verzi (ex: Municipiul Giurgiu)
Cămine/centre culturale
Zonă de agremement, socializare (ex- zona de recreere la Gogosari - sat
Izvoru)
Cluburi sportive ale localităților, pentru sportul de masă

6.3. Fișe de proiecte – Consiliul Județean, instituții subordonate
Consiliului Județean, alte entități
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA
Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii verde – albastră în aria naturală protejată
Balta Comana - Mănăstirea Comana”
Date proiect

- Locul de implementare: Parcul Natural Comana, comuna Comana,
judeţul Giurgiu.
- Beneficiar: UAT Judeţul Giurgiu,prin Consiliul Judeţean Giurgiu.
Beneficiari finali: UAT Comuna Comana, Mănăstirea Comana.
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- Scopul proiectului: dezvoltarea infrastructurii verde-albastră
( reablitare şi extindere dig-baraj Balta Comana, reabilitare drum
judeţean DJ 411 ( cca. 2 km. cu rol de dig) şi realizare sens giratoriu,
regularizare curs râu Neajlov, amenajare maluri râu Neajlov, infiinţare
parc/zonă recreere cca. 4 ha şi pod pietonal peste Neajlov (la
mănăstirea Comana), spaţii socializare, spaţii administrative, parcări,
staţii incarcare electrică, amplasare panouri fotovoltaice etc.).
- Efecte pozitive: îmbunătăţire calitate mediu, creştere atractivitate
turistică etc.
- Probleme rezolvate; managementul inundaţiilor, creşterea suprafeţei
impădurite, creştere suprafaţă luciu apa baltă etc.
- Valoarea estimată a proiectului: 7 milioane euro.
Beneficiari proiect: CJ GIURGIU în parteneriat cu DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Consiliului
Județean Giurgiu”
Scopul Proiectului

Creșterea performanței administrației publice din județul Giurgiu în
domeniul serviciilor sociale, prin implementarea de măsuri de
simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip
front-office și back-office

Obiective Specifice

OS1 – Optimizarea procedurilor administrative în domeniul serviciilor
sociale și medicale în scopul reducerii birocrației
OS2 – Dezvoltarea și impolementarea de măsuri simplificate pentru
cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea
procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva
front-office, dar și back-office, care să asigure administrarea
electronică a documentelor create, primite, sau întocmite pentru uz
intern, precum și optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru în
domeniul serviciilor medicale și sociale, prin transferal complet în
mediu digital a datelor și informațiilor care sunt utilizate, optimizarea
fluxurilor de lucru și introducerea semnăturii digitale.
OS3 – Retrodigitalizarea arhivei fizice cu valoare operațională prezentă
la nivelul DGASPC Giurgiu
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Rezultate așteptate

R1 – 3 proceduri simplificate pentru reducere abirocrației pentru
cetățeni la nivel local correlate cu Planul integrat de simplificare a
procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
R2 - O soluție informatică (portal web, arhivare electronica, capture
documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronica și
management arhivă fizică de documente) care va furniza digital
fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției, cu respectarea
prevederilor GDPR;
R3 – Realizarea și implementarea de E-forms în activitatea curentă
(inclusive instruirea angajaților);
R4 – Arhiva DGASPC cu documente având valoare operațională în
present transferată în mediu digital prin retrodigitalizare

Grup țintă

Angajați ai CJ, angajații DGASPC și beneficiarii finali (copii și bătrâni)

Măsuri principale

1. Retro-digitalizarea documentelor aflate în arhiva fizică DGASPC, cu
valoare operațională prezentă și viitoare;
2. Dezvoltarea de formulare electronice (E-forms) pentru crearea
dosarelor digitale viitoare;
3. Creare platformă integrate pentru adopția copiilor (portal web,
arhivă electronica, capture documente, fluxuri de lucru cu documente,
registratură electronica și management arhivă fizică de documente)
careva furniza digital fluxurile de lucru în domeniul serviciilor sociale,
în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor
ce pot apărea în fluxurilor informaționale ale instituțiilor implicate și
în relația acestora cu CJ, reducând astfel întârzierile în procesul
decisional cu impact asupra activităților operative.
4. Creare platformă integrate pentru Asistență peresoane vârstnice și
monitorizare asistenți personali. Platform ava fi axată pe cele două
direcții principale ale acestei activități, respective:
a. Asistență persoane vârstnice
b. Monitorizare asistenți personali

Studii existente

Planul Național de Redersare și Reziliență
Pilonul V.1. Sănătate, precum și reziliență economică, social și
instituțională

Valoare estimată

7.000.000 euro
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Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
Consiliul Județean Giurgiu
Titlul proiectului: „Digitalizarea Consiliului Județean Giurgiu”
Scopul Proiectului

O infrastructură digital coerentă și integrate la nivelul administrației
publice din România care să ofere servicii digitale de înaltă calitate
atât cetățenilor, cât și companiilor.

Obiective Specifice

Prin realizarea obiectivului general sunt create condițiile pentru
adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de
activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de
cetățeni și companii care vor beneficia și fructifica oportunitățile
oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluțiilor
digitale va contribui, la creșterea gradului de transparentizare a
activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice,
contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă.

Rezultate așteptate

1. Realizare aplicație asset management (clădiri și alte active)
2. Realizare aplicație gestiune furnizori de servicii
3.Realizare flux de documente digital ”no paper” – digitalizarea
serviciilor publice
4. Realizare instrument pentru cariera și îmbunătățire competențe
digitale ale angajaților din domeniul public

Grup țintă

Unități administrative teritoriale definite conform prevederilor
legale în vigoare, prin autoritățile publice locale

Măsuri principale

1. Analiza tipurilor de active corporale și necorporale și necesitățile CJ
pentru bun agestionare a acestora
2. Analiza serviciilor acordate de CJ către cetățeni, mediul privat și
alte instituții
3. Analiza soluțiilor software utilizate în present și a modalității de
integrare a acestora într-un sistem unic digitalizat
4. Proiectare asistemului informatics și a instrumentelor de digitalizare
de la nivelul CJ
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5. Achiziționarea echipamentelor (software, hardware, comunicații)
pentru digitalizarea serviciilor și a echipamentelor necesare susținerii
activității/asigurarea securității datelor
6. Dezvoltarea sistemului informatic (software și hardware)
7. Dezvoltare ainstrumentelor pentru managementul documentelor și
informațiilor (scanare documente – OCR, arhiva electronica, secretariat
electronic)
8. Dezvoltarea unui canal de comunicare în timp real cu cetățenii,
mediul privat și alte instituții
9. Livrarea și conectarea echipamentelor necesare susținerii
activitățoilor/asigurare asecurității datelor
10. Dezvoltare ainstrumentelor de digitalizare și procesare
11. Pregătirea stakeholders inmplicați în procesul de digitalizare a
activității CJ
12. Campanie de informare și conștientizare despre procesul de
digitalizare a activității CJ
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Studii existente

Planul Național de Redresare și Reziliență
Pilonul II. TRANSFORMARE DIGITALĂ

Valoare estimată

5.000.000 euro

Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
Consiliul Județean Giurgiu + Biblioteca Județeană + Biblioteci rurale/municipale
Titlul proiectului: „Transformarea rețelei județene de biblioteci din județul Giurgiu întrun HUB de dezvoltare a competențelor digitale și educate STEM”
Scopul Proiectului

Crearea unei rețele sustenabile și scanabile, car esă devină HUB-uri de
dezvoltare de competențe digitale în comunitățile locale orientate pe
dezvoltare acompetențelor de bază și asigurare aunor servicii
accesibile de formare a unor categorii marginalizate prin transformarea
rețelei de biblioteci, în prezent sub-utilizate

Obiective Specifice
Rezultate așteptate
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Grup țintă
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Măsuri principale

- Modernizarea și extinderea spațiului de bibliotecă;
- Achiziționare calculatoare/tablete și echipamente pentru instruiri;
- Deschiderea și echiparea de Maker-space-uri (imprimare 3D,
robotica), Biblioteci de obiecte și Biblioteci VR;
- Instruire bibliotecari rurali prin serii de trainuri organizate de
Biblioteca Județeană (după metodologia create în cadrul acestui
proiect),
inclusive
pentru
gestionarea
activităților
de
Makerspace/Biblioteci de obiecte și Virtual Reality;
- Coordonarea și monitorizarea instruirilor organizate de bibliotecile
rurale și municipal pentru membrii din comunitățile implicate
(Biblioteca județeană);
- Website și platforma de prezentare, coordonare și programare a
activităților/evenimentelor în Maker Space-uri, Biblioteci de obiecte
și VR.

Studii existente

Planul Național de Redresare și Reziliență
Pilonul II. TRANSFORMARE DIGITALĂ

Valoare estimată

Aprox. 3.000.000 euro

Posibile surse de
finanțare

PNRR, Pilonul II, Compnenta II.1, pct. D, subpunct 1. Pachet consorțiu
județean

Perioada estimată
de implementare
Spitalul Județean Giurgiu
Titlul proiectului: „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competența Consiliului
Județean Giurgiu”
Scopul Proiectului

Creșterea performanței spitalului județean Giurgiu prin adoptare ade
măsuri, tehnologii și soluții innovative

Obiective Specifice

OS1 – Implementarea politicii ”zero paper” prin digitalizarea fișei
pacientului și realizarea unei platforme HER (Electronic Health Record)
OS2 – Realizarea unui sistem intelligent de urmărire și acces
instantaneu la informațiile pacienților, pe baz atehnologiilor RFID și IoT
OS3 – Dezvoltarea unui sistem intelligent de gestionare și planificare a
stocurilor, cu ajutorul tehnologiei RFID
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OS4 – Îmbunătățire aactivității Spitalului Județean prin achiziționarea
de echipamente medicale performante, compatibile IoT
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Rezultate așteptate

R1 – Realizarea unui sistem intelligent de gestionare a activității
Spitalului Județean și a clienților
R2 Achiziționarea de echipamente medicale performante,
compatibile IoT

Grup țintă

Angajați ai Spitalului Județean și pacienții

Măsuri principale

1. Implementarea Platforma HER
2. Sistem intelligent de gestionare a pacienților și telemedicina
3. Gestionare ași planificarea inventarului
4. Achiziționarea de echipamente medicale performante, compatibile
IoT și a senzorilor aferenți sistemului IoT

Studii existente

Planul Național de Redresare și Reziliență
Pilonul V.1. Sănătate, precum și reziliență economică, social și
instituțională

Valoare estimată

15.000.000 euro

Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
Apa Service Giurgiu
Titlul proiectului: „Invedstiții în județul Giurgiu pentru asigurare asustenabilă a apei
pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei”
Scopul Proiectului

Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul
sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea
accesului populației la servicii de calitate conform directivelor
europene

Obiective Specifice
Rezultate așteptate
Grup țintă
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Măsuri principale

1. Realizarea unui mediu colaborativ online într eoperatorii regionali
de apă, UAT-uri, Consiliul Județean, ADI-uri și Garda de Mediu
2. Realizarea unei baze de date cu persoanele fizice și juridice
racordate/neracordate la sistemul de alimentare cu apă/apă uzată
3. Realizarea unui sistem IT între Apa service Giurgiu, UAT-uri și CJ
4. Realizare aunei aplicații de asset management
5. Transformarea rețelei tradiționale de apă în rețea inteligentă

Studii existente

Planul Național de Redresare și Reziliență

Valoare estimată

10 – 15.000.000 lei

Posibile surse de
finanțare

PNRR – Pilonul 1 – Tranziția verde

Perioada estimată
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU: D.G.A.S.P.C. GIURGIU
Titlul proiectului: „O altfel de viață pentru persoanele cu dizabilități” Malu
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Scopul Proiectului

Asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu
dizabilități concomitent cu prevenirea instituționalizării acestora și a
persoanelor cu dizabilități din comunitate.

Obiective Specifice

Înființare (construcții noi) și dotarea a doua locuințe protejate cu o
capacitate de 8 locuri/ LP, pentru adulți cu dizabilități;
Înființarea și dotarea unui centru de zi (reabilitare/modernizare)
pentru adulți cu dizabilități cu o capacitate de 30 locuri.

Justificarea
Necesității/problem
e abordate

În următorii 5 ani, un număr de 356 de copii cu dizabilități provenind
din sistemul de protecție specială, cât și din familie vor împlini 18 ani,
iar numărul serviciilor rezidențiale destinate tinerilor cu dizabilități
care să asigure tranziția acestora spre viața independentă în
comunitate sunt insuficient dezvoltate.

Măsuri principale

Construirea a 2 locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități
proveniți din sistemul de protecție, cu o capacitate de 8 locuri
fiecare, construite, dotate și conectate la rețeaua de utilități a
orașului;
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1 clădire aferentă centrului de zi pentru tineri cu dizabilități din
locuințele protejate și persoane cu dizabilități neinstituționalizate,
reabilitată și modernizată, dotată și conectată la rețeaua de utilități
pentru
furnizarea
de
servicii
comunitare
și
prevenirea
instituționalizării;
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Studii existente

Pe termen lung, implementarea proiectului va contribui la diminuarea
costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de
instituționalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități care
beneficiază de servicii de tip rezidențial acordate în instituțiile de tip
vechi, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent
asupra familiilor care trebuie să asigure nevoile de îngrijire și
recuperare ale tânărului/persoanei cu dizabilități, la creșterea calității
vieții acestora și creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în
comunitate generând plus de valoare.

Valoare estimată

1.934.871,24 lei: din care eligibil: 1.433.524,30 lei; neeligibil:
501.346,94 lei

Posibile surse de
finanțare

Program de Interes Național

Perioada estimată
de implementare

Aprilie 2019 - Noiembrie 2021

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:D.G.A.S.P.C. GIURGIU
Titlul proiectului: „Un pas înainte” Hotarele
Scopul Proiectului

Asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu
dizabilități concomitent cu prevenirea institutionalizării acestora și a
persoanelor cu dizabilități din comunitate.

Obiective Specifice

Înființarea (construcții noi) și dotarea a trei locuințe protejate cu o
capacitate de 6 locuri/ LP, pentru adulți cu dizabilități;
Înființarea și dotarea unui centru de zi (reabilitare/modernizare)
pentru adulți cu dizabilități cu o capacitate de 30 locuri.

Justificarea
Necesității/problem
e abordate

În următorii 5 ani, un număr de 356 de copii cu dizabilități provenind
din sistemul de protecție specială, cât și din familie vor implini 18 ani,
iar numărul serviciilor rezidențiale destinate tinerilor cu dizabilități
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care să asigure tranziția acestora spre viața independentă în
comunitate sunt insuficient dezvoltate.
Măsuri principale

Construirea a 3 locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități
proveniți din sistemul de protecție, cu o capacitate de 6 locuri
fiecare, construite, dotate și conectate la rețeaua de utilități a
orașului;
1 clădire aferentă centrului de zi pentru tineri cu dizabilități din
locuințele protejate și persoane cu dizabilități neinstituționalizate,
reabilitată și modernizată, dotată și conectată la rețeaua de utilități
pentru
furnizarea
de
servicii
comunitare
și
prevenirea
instituționalizării;

Studii existente

Pe termen lung, implementarea proiectului va contribui la diminuarea
costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de
instituționalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități care
beneficiază de servicii de tip rezidențial acordate în instituțiile de tip
vechi, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent
asupra familiilor care trebuie să asigure nevoile de îngrijire și
recuperare ale tânărului/persoanei cu dizabilități, la creșterea calității
vieții acestora și creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în
comunitate generând plus de valoare.

Valoare estimată

2.716.426,39 lei: din care eligibil: 1 985 203,07 lei; neeligibil: 731
223,33 lei

Posibile surse de
finanțare

Program de Interes Național

Perioada estimată
de implementare

Aprilie 2019 - Noiembrie 2021
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UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:D.G.A.S.P.C. GIURGIU
Titlul proiectului: „Speranță pentru viitor” Izvoarele
Scopul Proiectului

Asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu
dizabilități concomitent cu prevenirea instituționalizării acestora și a
persoanelor cu dizabilități din comunitate.
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Obiective Specifice

Înființarea (construcții noi) și dotarea a patru locuințe protejate cu o
capacitate de 6 locuri/ LP, pentru adulți cu dizabilități;
Înființarea și dotarea unui centru de zi (reabilitare/modernizare)
pentru adulți cu dizabilități cu o capacitate de 30 locuri.

Justificarea
Necesității/problem
e abordate

În următorii 5 ani, un număr de 356 de copii cu dizabilități provenind
din sistemul de protecție specială, cât și din familie vor implini 18 ani,
iar numărul serviciilor rezidențiale destinate tinerilor cu dizabilități
care să asigure tranziția acestora spre viața independentă în
comunitate sunt insuficient dezvoltate.

Măsuri principale

Construirea a 4 locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități
proveniți din sistemul de protecție, cu o capacitate de 6 locuri
fiecare, construite, dotate și conectate la rețeaua de utilități a
orașului;
1 clădire aferentă centrului de zi pentru tineri cu dizabilități din
locuințele protejate și persoane cu dizabilități neinstituționalizate,
reabilitată și modernizată, dotată și conectată la rețeaua de utilități
pentru
furnizarea
de
servicii
comunitare
și
prevenirea
instituționalizării;

Studii existente

Pe termen lung, implementarea proiectului va contribui la diminuarea
costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de
instituționalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități care
beneficiază de servicii de tip rezidențial acordate în instituțiile de tip
vechi, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent
asupra familiilor care trebuie să asigure nevoile de îngrijire și
recuperare ale tânărului/persoanei cu dizabilități, la creșterea calității
vieții acestora și creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în
comunitate generând plus de valoare.

Valoare estimată

3.284.648.09 lei: din care eligibil: 2.523.459,72 lei; neeligibil:
761.188,37 lei

Posibile surse de
finanțare

Program de Interes Național

Perioada estimata
de implementare

Aprilie 2019 - Noiembrie 2021

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:D.G.A.S.P.C. GIURGIU
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Titlul proiectului: „Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati” Tantava
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Scopul Proiectului

Asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție
specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu
dizabilități concomitent cu prevenirea institutionalizării acestora și a
persoanelor cu dizabilități din comunitate.

Obiective Specifice

Înființarea și dotarea unui centru de zi (reabilitare/modernizare)
pentru adulți cu dizabilități cu o capacitate de 30 locuri.

Justificarea
Necesității/problem
e abordate

În următorii 5 ani, un număr de 356 de copii cu dizabilități provenind
din sistemul de protecție specială, cât și din familie vor implini 18 ani,
iar numărul serviciilor rezidențiale destinate tinerilor cu dizabilități
care să asigure tranziția acestora spre viața independentă în
comunitate sunt insuficient dezvoltate.

Măsuri principale

O clădire aferentă centrului de zi pentru tineri cu dizabilități din
locuințele protejate și persoane cu dizabilități neinstituționalizate,
reabilitată și modernizată, dotată și conectată la rețeaua de utilități
pentru
furnizarea
de
servicii
comunitare
și
prevenirea
instituționalizării;

Studii existente

Pe termen lung, implementarea proiectului va contribui la diminuarea
costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de
instituționalizare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități care
beneficiază de servicii de tip rezidențial acordate în instituțiile de tip
vechi, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent
asupra familiilor care trebuie să asigure nevoile de îngrijire și
recuperare ale tânărului/persoanei cu dizabilități, la creșterea calității
vieții acestora și creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în
comunitate generând plus de valoare.

Valoare estimată

895.448,96 lei: din care eligibil: 344.698,20 lei; neeligibil: 550.750,75
lei

Posibile surse de
finanțare

Program de Interes Național

Perioada estimată
de implementare

Aprilie 2019 - Noiembrie 2021

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:D.G.A.S.P.C. GIURGIU
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Titlul proiectului: „Centru de zi Buturugeni”
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Scopul Proiectului

- prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de
izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale
de subzistență, creștere și educație;
- îngrijirea și consilierea persoanelor cu dizabilități aflate în
comunitate;
- ameliorarea stării psihologice a bătranilor singuratici și vulnerabili;
- integrarea comunităților rome în comunitate;
- îmbunatatirea calitătii vieții persoanelor vârstnice și prevenirea
instituționalizării acestora.
- integrarea persoanelor cu risc de excluziune socială din populația
defavorizată /categorii marginalizate.

Obiective Specifice

Înființarea și dotarea unui centru comunitar de zi fără cazare
permanentă: centru comunitar pentru copii/ persoane vârstnice /alte
categorii, care fac parte din populația marginalizată, inclusiv
minoritatea romă.

Justificarea
Necesității/problem
e abordate

-Suport în accesarea prestațiilor sociale, serviciilor educaționale,
medicale;
-Educaţie extracurriculară;
-Activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor
defavorizate;
-Dezvoltarea unor deprinderi comunicative și comportamentale în
vederea dobândirii unor abilități fundamentale;
-Informare şi consiliere privind drepturile sociale.

Măsuri principale

Se dorește construcția unei clădiri de formă compactă, care să
adăpostească un centru de zi pentru copii proveniți din familii cu
venituri reduse, persoane vârstnice, alte categorii care fac parte din
populația marginalizată, inclusiv minoritatea romă.

Studii existente

Centrul de zi va promova un stil de viaţă sănătos şi activ, prin facilitarea
accesului la activităţi culturale şi artistice, activități la care vor
participa beneficiarii identificați în zona GAL Giurgiu Nord.

Valoare estimată

626.986,15 lei: din care eligibil: 531.389,43 lei; neeligibil: 95.596,72
lei
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Posibile surse de
finanțare

Program Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Perioada estimată
de implementare

August 2020 - August 2023

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!
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Scopul proiectului

Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul
prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin
crearea și dezvoltarea unei rețele inovative integrate de locuințe
protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională.

Obiective specifice

Reducerea numărului de victime ale violenței domestice.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Ratificarea Convenției de la Istanbul de către România, creșterea
numărului femeilor bătute, violate sau asupra cărora se exercită
presiuni psihice în propriile lor case, creștere a numărului celor care
fac plângeri, care-și conștientizează situația și vor să scape.

Măsuri principale

Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe
protejate pentru victimele violenței domestice, crearea și dezvoltarea
unei rețele naționale de grupuri de suport, creșterea nivelului de
ocupare socio-profesională a victimelor violenței domestice, derularea
unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Studii existente

Numărul în creștere al femeilor abuzate, număr de cazuri de violență
domestică cu risc iminent în creștere.

Valoare estimată

Valoare totală proiect: 51 080 375,72 lei
Valoare estimată cheltuieli eligibile DGASPC Giurgiu: 1 137 174,76 lei
Contribuție partener DGASPC Giurgiu: 22743,50 lei (2%)

Posibile surse de
finanțare

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară
4, obiectivul specific 4.4.

Perioada estimată
de implementare

04.03.2019 – 04.09. 2023

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”
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Scopul proiectului

Sprijinirea autorităților publice din România să adopte o acțiune
coordonată în punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată
de România la 23 martie 2016, prin Legea nr.30/2016.

Obiective specifice

Dezvoltarea unor rețele de centre inovative de servicii sociale, la nivel
regional, respectiv 10 centre de criză pentru situațiile de viol și 8
centre de criză și consiliere pentru agresori.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Ratificarea Convenției de la Istanbul de către România prin Legea
30/2016 și angajamentul ferm al Guvernului României privind crearea
unui sistem de intervenție integrat cu acțiuni foarte bine coordonate
în scopul combaterii violenței împotriva femeilor, și, care, în același
timp, să implice în mod activ toți factorii responsabili.

Măsuri principale

- realizarea unei evaluări naționale în domeniul violenței domestice,
îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională,
- cartografierea serviciilor de asistență pentru victimele violenței
domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a celor pentru
agresori;
- înființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unei rețele de 8 centre
regionale de consiliere pentru agresori, dintre care 1 la nivelul
județului Giurgiu;
- campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva
femeilor.

Studii existente

Violența împotriva femeilor este un fenomen structural și global, care
nu are bariere sociale, economice sau naționale, reprezentând una
dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor femeii. Prin urmare, este
de datoria fiecărui stat, guvern și a autorităților publice centrale și
locale să asigure condiții esențiale pentru exercitarea deplină a
drepturilor fundamentale ale femeilor.

Valoare estimată

15000 euro

Posibile surse de
finanțare

Programul Justiție în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 20142021

Perioada estimată
de implementare

Decembrie 2020- decembrie 2023
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Titlul proiectului: „Centru integrat de servicii sociale pentru vârstnici în comuna Malu,
județul Giurgiu”
Scopul proiectului

Înființarea în Comuna Malu a primului Centru integrat de servicii sociale
pentru vârstnici de pe raza județului Giurgiu. Scopul proiectului este
pe de o parte asigurarea și protecția drepturilor persoanelor vârstnice
din Comuna Malu și comunele limitrofe Slobozia, Vedea, Găujani,
Județul Giurgiu prin respectarea și implementarea legislației în
vigoare. Pe de altă parte, scopul proiectului propus este acela de a crea
infrastructura necesară pentru a oferi servicii de calitate prin
intermediul Centrului de zi, Cantinei Sociale și a Unității de îngrijiri la
domiciliu persoanelor vârstnice din Comuna Malu și localitățile
limitrofe.

Obiective specifice

1. Prevenirea instituționalizării și creșterea calității vieții persoanelor
vârstnice prin oferirea de servicii conforme cu standardele de calitate
în domeniu și adaptate nevoilor acestora;
2. Respectarea drepturilor și principiilor persoanei vârstnice ca
beneficiar de servicii sociale: dreptul de a rămâne în propria casa,
dreptul de a-și păstra stilul de viața ales, dreptul de a fi informat,
dreptul de a lua decizii, dreptul de a primi îngrijiri adecvate, dreptul
la intimitate și confidențialitate;
3. Menținerea autonomiei persoanei vârstnice, a stării de sănătate și
a stării psiho-afective pe o perioadă cât mai lungă și prevenirea
riscului de dependență, marginalizare și excludere socială;
4. Întărirea capacității autorităților locale de a furniza servicii în
funcție de nevoile și prioritățile identificate pe plan local și
promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în
acordarea serviciilor sociale;
5. Promovarea serviciilor pentru persoanele vârstnice ca parte
integrantă a politicilor sociale la nivelul administrației publice locale.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

La nivelul județului Giurgiu si al comunelor Malu, Vedea, Slobozia,
Gaujani, vârstnicii sunt, în prezent, o categorie socială cu probleme
specifice complexe, care se accentuează, în condițiile lipsei serviciilor
specializate de asistența. Reducerea veniturilor din momentul
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pensionării a condus, treptat, la incapacitatea acoperirii cheltuielilor
zilnice, generând dependența de serviciile sociale și medicale oferite
de către stat. O mare parte a acestora nu dispun de resurse suficiente
pentru o viată decentă, nu au condiții de a participa activ la viața
publică, socială și culturală, nu au libertatea de decizie asupra propriei
vieți și nu dispun de serviciile sociale de îngrijire în funcție de nevoile
individuale. Cheltuielile de locuire, de sănătate și alimente sunt
dominantele cheltuielilor vârstnicilor din comunele Malu, Vedea,
Slobozia, Gaujani. Riscul marginalizării sociale este și mai ridicat în
cazul vârstnicilor care locuiesc singuri. Pe de altă parte, persoanele
vârstnice au nevoie de afecțiune, de comunicare, de încredere si
sinceritate, de acceptare si de sprijin emoțional. Serviciile sociale
pentru populația vârstnică trebuie să ia în considerare, pe lângă
drepturile si capacitățile persoanelor vârstnice si nevoile acestora.
Satisfacerea nevoilor influențează atât împlinirea vieții individului, cât
și calitatea funcționării sale ca membru al unei familii, al unei
comunități. Astfel că împlinirea lor nu este numai o problema
individuală, ci și a societății, societatea asumându-și responsabilitatea
asigurării bunăstării membrilor ei. Nesatisfacerea unora dintre nevoi,
ignorarea lor, poate adânci suferințele, poate grăbi instalarea
dependenței si scurtarea vieții. Asistența socială, componentă a
sistemului național de protecție socială, cuprinde serviciile sociale și
prestațiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea
calității vieții si promovarea principiilor de coeziune și incluziune
socială (art.2, al.2 din Legea 47 din 2006 privind sistemul național de
asistență socială). Necesitatea implementării proiectului propus are la
bază nevoile persoanelor vârstnice: a) Nevoi socio-medicale - Vârstnicii
au resurse insuficiente pentru a duce o viață decenta (venituri mici)
ceea ce are ca rezultat și accesul dificil la serviciile medicale și sociale
impuse de nevoile specifice pe care le au (tratamente adecvate bolilor
de care suferă, procurarea de medicamente, hrană, îmbrăcăminte,
încălțăminte, lemne pentru foc, articole de igiena, achitarea facturilor
etc.); b) Nevoia de informare - Lipsa de informare cu privire la
drepturile pe care le au vârstnicii, potrivit legislației în vigoare, are
drept consecință resemnarea, izolarea; c) Nevoia de consiliere Izolarea și schimbările foarte rapide din societatea actuală fac ca
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persoanele în vârsta să piardă orientarea și să nu știe unde și la cine să
apeleze, în diferite situații. Această stare le face vulnerabile, iar
vulnerabilitatea le face să se izoleze și mai mult; d) Nevoia de
socializare - Dincolo de lipsa resurselor pentru asigurarea nevoilor
primare, există suferința pricinuita de singurătate, de sentimentul de
a nu mai fi utili nimănui. Vizitele mult prea rare ale copiilor ii fac pe
vârstnici să simtă acut nevoia de comunicare. Izolarea unor persoane
în vârstă nu reprezintă o consecință doar a retragerii din activitatea
socială ci și o urmare a condițiilor restrictive de mediu.
Măsuri principale

251

Prin obiectivele propuse, proiectul „Centru integrat de servicii sociale
pentru vârstnici in comuna Malu”, se încadrează în contextul politicilor
ample de dezvoltare locală la nivelul serviciilor sociale care urmăresc:
• îmbunătățirea accesibilității populației la servicii sociale în
conformitate cu standardele europene; • prevenirea marginalizării
sociale și sprijinirea pentru reintegrarea persoanelor vârstnice; •
îmbunatățirea calității vieții prin petrecerea în mod activ și plăcut a
timpului liber; • susținerea dezvoltării locale a serviciilor sociale prin
realizarea infrastructurii în care va funcționa Centru integrat de
servicii sociale pentru vârstnici in comuna Malu. Rezultate estimate: 1.
Înființarea primului centru integrat de servicii sociale fără componenta
rezidențială destinat persoanelor vârstnice din județul Giurgiu; 2.
Respectarea drepturilor și principiilor persoanei vârstnice ca beneficiar
de servicii sociale: dreptul de a rămâne în propria casa, dreptul de ași păstra stilul de viață ales, dreptul de a fi informat, dreptul de lua
decizii, dreptul de a primi îngrijiri adecvate, dreptul la intimitate și
confidențialitate; 3. Menținerea autonomiei persoanei vârstnice, a
stării de sănătate și stării psiho-afective pe o perioada cât mai lungă și
prevenirea riscului de dependență, marginalizare și excludere socială.
Comuna Malu a identificat un imobil care în prezent nu este funcțional,
pe care dorește sa îl transforme într-un centru social multifuncțional.
Construcția existentă este o fostă brutărie care a fost construită în
preajma anilor 1985 și care la ora actuală este dezafectată. Construcția
existentă are regim de înălțime parter și dimensiuni în plan de 12,50m
x 18,60m. Este o construcție din cărămidă având pereții exteriori în
grosime de 0,45 cm, iar pereții interiori în grosime de 0,30 cm.
Structura imobilului este în cadre cu stâlpi, grinzi și planșee din beton
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armat. Înălțimea la cornișă este de 3,65 m, iar la coamă este de 6,80
m. Se propune etajarea construcției și extinderea acesteia cu un corp
care să asigure circulația pe verticală (scară și ascensor), cât și două
terase acoperite pentru relaxare în aer liber. Centrul va cuprinde:
PARTER: bucătărie, sală mese, anexe bucătărie - sala de curățat
zarzavat, cameră depozitare alimente neperisabile, vestiar personal,
grup sanitar cu duș personal, grup sanitar cu duș beneficiari (unul
dintre ele va fi accesibilizat pt persoane cu dizabilități în respectarea
legii- scaun de wc special și bare laterale de protecție si spațiu cât sa
permită acces cu cărucior cu rotile), cabinet psihologic, cabinet
medical și o cameră de activități pentru persoane vârstnice; ETAJ:
birou unitate îngrijiri la domiciliu, birou pentru centrul de zi și cantină
socialaă birou administrativ/contabilitate centru, ateliere de terapie
ocupaționala pentru vârtsnici și spații socializare beneficiari (cameră
activități artistice și culturale, camera activități meșteșugărești,
camera activități ludice), grup sanitar beneficiari. Clădirea va fi
anvelopată cu materiale incombustibile și va avea scară de incendiu
exterioară. Investiția prevede dotarea spațiilor cu echipamente
moderne de înaltă eficiență, precum și instalarea unor unități de
producție a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, ceea ce va
crește eficiența energetică a Centrului. DOTARE: BUCĂTĂRIE bucătărie utilată și dotată cu mobilier și aparatură electrocasnică
necesară (aragaz semi industrial, 2 frigidere, 1 frigider pentru păstrare
probe alimentare, 2 lăzi frigorifice, mașină de spălat vase semiindustrială, mașină de spălat rufe, mixere, robot bucătărie, mașină de
tocat electrică, aparat de sandwich-uri, filtre de ceai și cafea,
blendere, storcător fructe, prăjitoare pâine, farfurii, veselă, oale,
cratițe, tigăi, recipiente cu închidere ermetică pentru transportul
hranei la domiciliul persoanelor nedeplasabile și alte obiecte și
accesorii de bucătărie. Precizăm că utilarea bucătăriei se va face din
bugetul propriu al solicitantului - lider de proiect. - spațiu de
depozitare și păstrare alimente neperisabile; - sală de curățare,
spălare legume și carne; - circuit de introducere a alimentelor și de
evacuare a deșeurilor alimentare; - chiuvetă legume și carne; chiuvetă vase; - separator grăsimi; - recipiente speciale pentru
resturile alimentare. Dotare cabinet medical: canapea de consultații,
dulap de medicamente, tensiometru, glucometru, trusă de perfuzie,
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abeslanguri, stoc medicamente de urgență, aparat de aerosoli, cântar,
calculator cu imprimantă, ploști, DE UITAT, trusă de intervenție în
regim de urgență. Unitatea va avea la dispoziție toate materialele
necesare îngrijirii (material consumabil și instrumente ajutătoare) și
mijloace auxiliare de îngrijire: cadrane de mers, cârje, cărucioare,
paturi reglabile, rolatoare. Cabinetul va mai fi dotat cu birou, scaun
birou, calculator cu imprimantă. Dotare cabinet psihologic: birou,
scaun birou, dulap documente cu cheie, fotoliu, etajeră, scaune.
Camera de activități persoane vârstnice: canapea, fotolii, bibliotecă,
masă cu 6 scaune, televizor, dvd player, comoda tv. Pentru hol se vor
achiziționa cuiere. Vestiarele pentru personal vor fi dotate cu dulapuri,
vestiare speciale cu cheie - 6 bucăți. ETAJ: cele 3 birouri vor fi dotate
cu birouri, scaune birou, dulapuri speciale de birou cu cheie,
calculatoare cu imprimantă. Atelierele de terapie ocupațională vor fi
dotate cu mese, scaune, fotolii - putem face 1 - 2, în funcție de spațiu.
Camera/camerele de activități vor fi dotate cu mese, scaune și
etajere/biblioteci (la fel stabilim câte în funcție de spațiu). Cabinetul
de kinetoterapie: masa de masaj, dulap de medicamente cu cheie,
spaliere, aparat din lemn pentru tratat scolioza, saltele medicinale,
bicicletă medicinală, mingi medicinale. DOTARE CURTE: Curtea
aferentă imobilului va fi împrejmuită cu gard și amenajată cu alei
pavate cu pavele speciale. Dotare curte: 2 foișoare pentru petrecerea
timpului liber și activități de socializare, 6 bănci, 3 balansoare, mașină
de tuns iarba, aerator gazon, freză de zăpadă, foarfecă electrică de
gard viu, aspirator și refulator de frunze, motoferăstrau, unelte pentru
gradină, casuță unelte. Centrul va mai fi dotat cu echipamente pentru
persoane cu dizabilități (cărucior, cadru, cârje, etc).. programe
informatice
și
echipamente
(calculatoare,
imprimantă
multifuncțională), instalație de supraveghere audio/video, vestiare
speciale personal, echipament de protecție PSI (lăzi de nisip, unelte,
etc). Grupul țintă de beneficiari pentru care Comuna Malu
intenționează să realizeze investiția este format din 600 de persoane.
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Studii existente

-

Valoare estimată

Valoarea totală a proiectului : 4,255,239.62 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4,254,239.62 lei .
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Posibile surse de
finanțare

98% din finanțare nerambursabilă;
2 % contribuția proprie a solicitantului – UAT Malu, Județul Giurgiu

Perioada estimată
de implementare

13 mai 2019-31 august 2022

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
Scopul proiectului

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de
asistență socială și a numarului de asistenți maternali la nivelul
comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin
îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Obiective specifice

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin
consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Necesitatea creșterii calității îngrijirii copilului în alternative de tip
familial pentru a preveni instituționalizarea;
Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali care să răspundă nevoilor
actuale ale copiilor și tinerilor beneficiari sau potențiali beneficiari ai
sistemului de protecție special.

Măsuri principale

Au fost elaborate un set de proceduri de lucru;
Se vor organiza 42 de seminarii de diseminare și instruire;
A fost creată și dezvoltată platforma digitală;
Elaborarea programului de formare profesională și a suportului de curs.

Studii existente

Nevoia acestui proiect a pornit de la necesitatea asigurării
sustenabilității închiderii centrelor de plasament prin dezvoltarea
capacității comunității de a sprijini familiile în creșterea și ingrijirea
copiilor, astfel încât separarea copiilor de familie să fie prevenită și
numărul copiilor care intra în sistemul institutional să se reducă, în
condițiile în care serviciile destinate prevenirii separării copilului de
familie sunt insuficient dezvoltate.

Valoare estimată

47131212,53 lei: din care eligibil: 46.207.066,04 lei; neeligibil:
924.146,49 lei

Posibile surse de
finanțare

Program Operațional Capital Uman 2014-2020
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Perioada estimată
de implementare

2019-2023

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru
dezvoltarea comunităților locale”

255

Scopul proiectului

Dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat
nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare
locală în domenii precum educație, ocupare, asistenăță socială, locuire
și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care
aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele Giurgiu și
Prahova pentru o perioadă de 30 de luni.

Obiective specifice

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea unui program complex de educație
pentru 400 de copii și 250 de părinți din 8 comunități dezavantajate
din județele Giurgiu și Prahova, în 30 de luni;
Obiectivul specific 2: Creșterea nivelului de profesionalizare a 400 de
șomeri și persoane inactive din 8 comunități dezavantajate din județele
Giurgiu și Prahova, pentru a facilita accesul acestora pe piața formală
a forței de muncă, într-o perioadă de 30 de luni;
Obiectivul specific 3: Dezvoltarea unui serviciu social pilot în
comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu
dizabilități pentru o perioadă de 24 de luni;
Obiectivul specific 4: Dezvoltarea unui program complex de asistență,
suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative
pentru 50 de persoane de etnie romă aflate în situație de deprivare
materială severă și care aparțin celor 8 comunități asociate în proiect
din județele Giurgiu și Prahova, pe durata a 24 de luni;
Obiectivul specific 5: Crearea unui program integrat de măsuri de
dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu
grupurile vulnerabile din Județele Giurgiu și Prahova, pentru a asigura
creșterea nivelului de profesionalizare a acestora;
Obiectivul specific 6: Combaterea discriminării și promovarea
multiculturalismului în rândul a peste 1265 de persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din 8 comunități din județele Giurgiu și
Prahova în vederea combaterii segregării comunitare.
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Justificarea
necesității/
probleme abordate

256

Dintr-o analiză realizată la nivel local, rezultă că problemele cu care
se confruntă GT sunt:
 interes scăzut pentru școală a copiilor și familiei, risc foarte
ridicat de părăsire timpurie a școlii, capacitate scăzută a școlilor de a
dezvolta abilitățile de viață ale copiilor și de a susține educația
centrată pe nevoile elevilor;
 slaba implicare a părinților în formarea parcursului educațional
al copiilor sau lipsa abilităților de a-și ajuta copiii în mod eficient să
facă față cerințelor sistemului educațional;
 rata mare a somajului și dificultatea persoanelor din grupul
țintă de a-și găsi un loc de muncă adecvat nivelului lor de pregătire;
 probleme de integrare în comunitate a populației de etnie
romă, cauzate și de statutul incert al actelor lor de proprietate;
 acces redus la servicii sociale dezvoltate în comunitățile locale;
 personal specializat insuficient pentru evaluarea nevoilor
persoanelor vulnerabile și în furnizarea unor servicii
profesioniste și integrate.
 nivel ridicat de discriminare pe criterii sociale sau entice și de
gen.
Având în vedere diversitatea problemelor cu care se confruntă GT,
activitățile proiectului, serviciile create și furnizate vor avea un
caracter integrat, fiind oferite de o echipa multidisciplinară și vor
raspunde nevoilor de bază identificate:
 nevoia elevilor de învățare autentică, dezvoltarea creativității
și a spiritului critic, educație adaptată, centrată pe valori și o abordare
holistică centrată pe elev, dezvoltarea de instrumente noi de educare
care să facă transferul de la cunoștințe la punerea lor în practică,
personalizarea procesului educațional pentru toți elevii din grupul țintă
și transformarea procesului educațional din unul util în unul plăcut,
motivant pentru elev;
 nevoia parinților de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile
în domeniul dezvoltării copilului, a înțelegerii nevoilor acestora și
modului cum acestea pot fi satisfacute, în așa fel încât să susțină
sănătatea fizică și psihică a copilului – se urmărește scăderea riscului
de abuz și neglijare, îmbunătățirea abilităților părinților de a comunica
cu copiii, de a-și ajusta așteptările față de aceștia în mod realist;
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 nevoia șomerilor și persoanelor inactive de a dobândi
cunoștințele necesare pentru integrarea mai ușoara pe piața forței de
muncă, de a intelege cum să aibă succes pe piața forței de muncă, de
a achiziționa abilitățile necesare dezvoltării unei cariere;
 nevoia persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice de a avea
acces la servicii socio-medicale care să le asigure un grad cât mai
ridicat de independență și să le permită să se simtă membri valoroși ai
comunității;
 nevoia populației de etnie romă de a-și accesa drepturile pe
care le pot avea într-o comunitate și de a se simți parte
integrantă din comunitatea în care locuiesc;
 nevoia profesioniștilor din sistemul de asistență socială de a-și
consolida și adapta cunoștințele și abilitățile la cerințele în continuă
transformare ale persoanelor vulnerabile.
Măsuri principale
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- Programul complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți
din 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova;
- Măsurile de ocupare pentru 400 de șomeri și persoane inactive din
județele Giurgiu și Prahova care cuprind trei componente: consiliere
și informare, formare profesională și mediere în vederea obținerii
unui loc de muncă;
- Dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul
Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități pentru o perioadă
de 30 de luni;
- Oferirea de asistență, suport și acompaniere în vederea
reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie romă
aflate în situație de deprivare materială severă și care aparțin celor 8
comunități asociate în proiect din județele Giurgiu și Prahova;
- Programul integrat de măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin
pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile din
Județele Giurgiu și Prahova, care contribuie la creșterea nivelului de
profesionalizare a acestora în vederea furnizării de servicii sociale
adaptate nevoilor beneficiarilor, reducerea stresului pentru personal,
precum și dobândirea unor cunoștințe avansate în lucrul cu beneficiarii,
dar și facilitarea accesului la resurse necesare derulării activităților cu
grupurile vulnerabile;
- Activitățile derulate în cadrul campaniei de antidiscriminare.
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Studii existente

Intervenția propusă în cadrul proiectului se bazează pe expertiza și
misiunea DGASPC Giurgiu de a asigura oportunități egale pentru toți
cetățenii județului indiferent de mediul din care provin, statut socioeconomic sau grad de vulnerabilitate. La aceasta se adaugă experiența
Fundației Estuar și a Asociației Four Change în implementarea de
proiecte în sfera serviciilor sociale, a educației, a ocupării și a
cunoașterii aprofundate a problemelor cu care se confruntă grupurile
vulnerabile atât în Județul Giurgiu cât și în Județul Prahova.
Alegerea celor 8 comunități a fost un proces bazat pe identificarea unor
aspecte problematice ale grupurilor vulnerabile din mai multe surse:
 documente precum raportele de specialitate și statisticile
întocmite de DGASPC Giurgiu, Planul de dezvoltare durabilă a Județului
Prahova 2014-2020, PRAI Sud Muntenia 2016-2025, SDL-ADR Giurgiu;
 site-uri ale primăriilor comunităților selectate;
 informațiile culese în urma unei serii de interviuri
semistructurate realizate cu reprezentanții APL.
În ianuarie-februarie 2020, cei 3 parteneri au identificat nevoile
grupului țintă și au realizat design-ul unor activități care să acopere
cât mai exhaustiv aceste nevoi. Fiecare comunitate s-a dovedit a fi
rezultatul unei combinații unice dintre factorii umani existenți, factorii
economici, sociali și spațiali, lucru care a condus la o abordare
integrată, urmărindu-se obținerea unor rezultate practice și eficiente
pentru acestea.

Valoare estimată

Valoare totală proiect (în perioada de implementare): 9 873 351,69
lei;
Contribuție partener DGASPC Giurgiu (în perioada de implementare):
0 lei;
Valoare estimată cheltuieli în perioada de sustenabilitate (5 ani de la
finalizarea implementării proiectului): 9 652 500 lei.

Posibile surse de
finanțare

Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS) - Programul
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021;
Consiliul Județean Giurgiu (perioada de sustenabilitate a
proiectului).
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Perioada estimată
de implementare

01.06.2021 – 30.11.2023

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Management eficient anti-covid la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV”
Scopul proiectului

Dotarea DGASPC Giurgiu cu echipamente/aparatură, materiale și
echipamente individuale de protecție în vederea consolidării
capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în sistemul de
asistență socială din județul Giurgiu, cu impact major privind calitatea
serviciilor sociale oferite.

Obiective specifice

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de
către DGASPC Giurgiu.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Protejartea sănătății beneficiarilor și angajatilor la nivelul principalului
furnizor de servicii sociale al județului (DGASPC Giurgiu) în contextul
pandemic generat de infectarea cu coronavirus.

Măsuri principale

Achizitionarea echipamentelor, dezinfectanților și echipamentelor
individuale de protecție necesare pentru a asigura prevenirea și
protecția împotriva infectării cu virusul SARS-COV-2 pentru angajații și
beneficiarii DGASPC Giurgiu dar și pentru familiile acestora.

Studii existente

-

Valoare estimată

4.334.566,70 lei: din care eligibil: 4.334.566,70 lei; neeligibil:0 lei
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Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare

Program Operațional Infrastructura Mare
Septembrie 2020- Septembrie 2021

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa”
Scopul proiectului

Crearea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii sociale de
calitate prin intermediul centrului de zi și a unității de îngrijire la
domiciliu, pentru persoanele vârstnice din comună și nu numai, oferind
acestora acces egal la servicii specifice de asistență socială și de
îngrijire de calitate.

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

www.poca.ro

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

Obiective specifice

Oferirea de servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din
comunitate și din localitățile limitrofe care să îmbunătățească
calitatea vieții acestora și integrarea sociala.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Prin investiția propusă proiectul contribuie la asigurarea respectării
drepturilor și principiilor persoanei vârstnice ca beneficiar de servicii
sociale: dreptul de a rămâne în propria casă, dreptul de a-și păstra
stilul de viața ales, dreptul de a fi informat, dreptul de a lua decizii,
dreptul de a primi îngrijiri adecvate, dreptul la intimitate și
confidențialitate.

Măsuri principale

Reabilitarea, modernizarea, amenajarea și reconversia funcțională a
unei clădiri existente și înființarea și dotarea cu echipamente adecvate
nevoilor beneficiarilor centrului de zi și unității de îngrijire la
domiciliu, pentru persoane vârstnice.

Studii existente
Valoare estimată
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Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare

1.927.827,72 lei: din care eligibil: 1.889.271,16
38.556,56 lei

lei; neeligibil:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
Septembrie 2020 - Iulie 2022

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Centru de zi pentru persoane vârstnice Rasuceni”
Scopul proiectului

Crearea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii sociale de
calitate prin intermediul centrului de zi și a unității de îngrijire la
domiciliu, pentru persoanele vârstnice din comună și nu numai, oferind
acestora acces egal la servicii specifice de asistență socială și de
îngrijire de calitate.

Obiective specifice

Oferirea de servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din
comunitate și din localitățile limitrofe care să îmbunătățească
calitatea vieții acestora și integrarea sociala.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Prin investiția propusă proiectul contribuie la asigurarea respectării
drepturilor și principiilor persoanei vârstnice ca beneficiar de servicii
sociale: dreptul de a rămâne în propria casă, dreptul de a-și păstra

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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stilul de viață ales, dreptul de a fi informat, dreptul de a lua decizii,
dreptul de a primi îngrijiri adecvate, dreptul la intimitate și
confidentialitate.
Măsuri principale

Reabilitarea, modernizarea, amenajarea și reconversia funcțională a
unei clădiri existente și înființarea și dotarea cu echipamente adecvate
nevoilor beneficiarilor centrului de zi și unității de îngrijire la
domiciliu, pentru persoane vârstnice.

Studii existente

-

Valoare estimată

2.500.000,0 lei:

Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
-

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU
Titlul proiectului: „Centru pentru persoane varstnice Mogosesti”
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Scopul proiectului

Crearea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii sociale de
calitate prin intermediul centrului pentru persoanele vârstnice din
comună și nu numai, oferind acestora acces egal la servicii specifice de
asistență socială și de îngrijire de calitate.

Obiective specifice

Oferirea de servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din
comunitate și din localitățile limitrofe care să îmbunătățească
calitatea vieții acestora și integrarea socială.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Prin investiția propusă proiectul contribuie la asigurarea respectării
drepturilor și principiilor persoanei vârstnice ca beneficiar de servicii
sociale.

Măsuri principale

Reabilitarea, modernizarea, amenajarea și reconversia funcțională a
unei clădiri existente și înființarea și dotarea cu echipamente adecvate
nevoilor beneficiarilor, pentru persoane vârstnice.

Studii existente

La nivelul județului Giurgiu, infrastructura actuală pentru furnizarea
formală de îngrijire de lungă durată este insuficientă pentru a răspunde
tuturor solicitărilor de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele
vârstnice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Valoare estimată
Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare

Programul Național de Redresare și Rezilienta 2021-2027
-

UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU – Căminul Pentru Persoane Vârstnice
Singureni
Titlul proiectului: „Reabilitare Alei Exterioare din incinta Căminului”
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Scopul proiectului

Asfaltarea aleilor de acces din curtea Căminului.

Obiective specifice

Să îmbunătățim accesul persoanelor vârstnice și să încurajăm
activitățile de mișcare.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

În momentul de față accesul și deplasarea persoanelor vârstnice se face
foarte greu întrucât asfaltul și betonul din curte sunt măcinate și
crăpate având denivelări. Deplasările pe jos si accesul cărucioarelor
pentru persoane cu dizabilități fiind îngreunate.

Măsuri principale

Asfaltare aleilor de acces.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU – Căminul Pentru Persoane Vârstnice
Singureni
Titlul proiectului: „Consolidare clădirea principală”
Scopul proiectului

Stoparea degradării clădirii (Monument istoric).

Obiective specifice

Să stopăm deplasarea structurii fundației și remedierea fisurilor de la
suprafața clădirii.

Justificarea
necesității/

Dacă nu se intervine mai repede, riscăm o degradare accentuată care
ar necesita investiții mult mai mari.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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probleme abordate
Măsuri principale

Consolidarea fundației și repararea fisurilor.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ: DGASPC GIURGIU – Căminul Pentru Persoane Vârstnice
Singureni
Titlul proiectului: „Revizia Generală a sistemului de panouri solare”
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Scopul proiectului

Repararea și îmbunătățirea sistemului de producere a apei calde
menajere.

Obiective specifice

Să remedieze problemele de funcționare, să se poată asigura necesarul
de apă caldă pentru asigurarea unui trai decent al beneficiarului.

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Sistemul de comandă electronic defect, administratea pompelor și
termometrelor făcându-se manual;
O parte a circuitului este întreruptă deoarece au cedat țevile care fac
legătura cu câteva dintre panouri.

Măsuri principale

Remedierea problemelor sistemului.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU: Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
Titlul proiectului: „Să ne cunoaștem tradițiile”
Scopul proiectului
Dezvoltarea relațiilor româno-bulgare și a turismului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Obiective specifice

264

Cunoașterea culturii celor 2 țări prin ateliere comune de creație
(copii) pe mai multe arte: muzicale, plastice, coregrafice,
meșteșuguri artistice tradiționale desfășurate atât în România cât și
în Bulgaria;
Apropierea și stabilirea relațiilor de prietenie între copiii români și
bulgari;
Pentru dezvoltarea turismului dar și a cunoașterii folclorului și
tradițiilor celor 2 țări – organizarea a cel puțin două festivaluri în care
vor fi prezentate rezultatele obținute în cadrul atelierelor comune.

Justificarea
Atragerea copiilor către activitățile de timp liber;
necesității
/ Transmiterea meșteșugurilor către tânăra generație.
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
70.000 euro
Posibile surse de Fonduri europene
finanțare
Perioada estimată 2021 - 2022
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU: Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
Titlul proiectului: Caravana micilor artiști – „Și eu merit să învăț”
Scopul proiectului
Facilitarea accesului la educația artistică a copiilor defavorizați din
mediul rural.
Obiective specifice Învățarea meșteșugurilor existente în județul Giurgiu și regiunea Ruse;
Învățarea unui număr cât mai mare de copii români și Bulgari (20
localități) prin ateliere de lucru pe mai multe arte;
Realizarea unui concurs pe ateliere și premierea celor mai bune
lucrări.
Justificarea
Atragerea copiilor către cativitățile de timp liber;
necesității
/ Transmiterea meșteșugurilor către tânăra generație;
probleme abordate Accesul la cultură pentru copiii defavorizați.
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
100.000 euro
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Posibile surse de Fonduri europene
finanțare
Perioada estimată 2021 - 2022
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU: Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
Titlul proiectului: „Dialog cultural transfrontalier”
Scopul proiectului
Înființarea de formații de dansuri populare în 3 comune din județul
Giurgiu și 3 din Districtul Ruse.
Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii culturale;
Promovarea valorilor culturale comune;
Asigurarea continuării tradițiilor populare;
2 festivaluri transfrontaliere în România și Bulgaria;
Sedii reabilitate (cămine culturale) și dotare cu aparatură necesară;
Achiziționarea de costume populare complete pentru cele 3 formații
(din România).
Justificarea
Căminele culturale din majoritatea localităților din județ sunt
necesității
/ nefuncționale;
probleme abordate Promovarea folclorului coregrafic în rândul tinerilor;
Atragerea tinerilor către tradițiile românești și conștientizarea privind
importanța acestora.
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
1000000 euro
Posibile surse de Fonduri europene
finanțare
Perioada estimată 2022 - 2023
de implementare

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU: Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
Titlul proiectului: „Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie IZVORU”
Scopul proiectului
Digitalizarea spitalului prin optimizarea fluxului de lucru și
eficientizarea procesării documentelor medicale; digitalizarea arhivei
prin introducerea în sistem electornic a arhivei spitalului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Obiective specifice

Îmbunătățirea calității serviciilor medicale din cadrul spitalului prin
automatizarea / eficientizarea fluxurilor medicale, a siguranței
datelor pacienților.
Justificarea
Eliminarea pe cât posibil a documentelor în format letric din fluxul
necesității
/ spitalului (se va diminua riscul de contaminare prin manipularea
probleme abordate documentelor în format letric), digitalizarea arhivei spitalului prin
scanare și procesare documente, se va facilita accesul la informații în
timp real cu privire la situația pacientului, a mișcării pacientului, a
datelor medicale, a consumului înregistrat de materiale sanitare,
medicamente, starea de sănătate a pacientului etc.
Măsuri principale
Eficientizare, optimizare timpi de așteptare, digitalizare prin
procesarea documentelor medicale și nemedicale.
Studii existente
Nu sunt
Valoare estimată
200.000 lei
Posibile surse de Surse cu finanțare nerambursabilă, Fonduri naționale
finanțare
Perioada estimată 2022-2024
de implementare
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UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR.1 GIURGIU
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Titlul proiectului: Extinderea spațiului școlar prin mansardare și dotarea acestuia –
„Școala Gimnazială Specială nr.1” din Municipiul Giurgiu
Scopul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipilul Giurgiu prin
extinderea Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu (realizarea unei
mansarde, crearea de spații-cabinete și dotarea acestora), în vederea
diversificării serviciilor de asistență educațională și terapeuticrecuperatorie pentru elevii cu deficiență mintală de diverse grade din
județul Giurgiu, servicii care vizează instrumentarea tuturor elevilor
cu abilitățile necesare autonomiei personale, premise ale integrării
socio-profesionale în funcție de potențialul individual.
Obiective
1. Îmnunătățirea infrastructurii educaționale pentru elevii cu cerințe
specifice
educative speciale înscriși la Școala Gimnazială Specială nr.1;
2. Mansardarea Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu prin crearea
de spații noi (cabinete) pentru asigurarea terapiilor specifice necesare
recuperării elevilor cu CES. Pentru adaptarea clădirii se va extinde
clădire pe verticală prin prelungirea caselor de scară și realizarea unei
mansarde;
3. Dotarea cabinetelor cu mobilier și materiale didactice necesare
terapiilor.
Justificarea
Prin aplicarea noilor Planuri cadru pentru învățământ special aprobat
necesității /
de MEN nr.3622/27.04.2018, ce implică pentru fiecare clasă de început
probleme
de ciclu, apariția normelor de terapie educațională complexă și
abordate
integrată și norme pentru terapii și programe de intervenție atât de
utile în ameliorarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară și
profesională a copiilor/tinerilor cu dizabilități și dificultăți de învățare.
Compartimentarea mansardei în cabinete de terapii specifice pentru
copii cu deficiențe (cabinet de kinetoterapie, cabinete psihopedagogice etc.).
Măsuri principale
Informarea ordonatorului principal de credite.
Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile surse de
finanțare

Consiliul Județean Giurgiu
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Perioada estimată
de implementare

36 luni

268

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

www.poca.ro

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL
“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU:
DIRECŢIA Cod
JUDEŢEANĂ
DE EVIDENŢĂ A
Cod MySMIS:135244,
SIPOCA: 817

PERSOANELOR GIURGIU

Titlul proiectului: „Instituții responsabile – Cetățeni Mulțumiți”
Scopul proiectului

Planificarea/programarea telefonică sau online a cetățenilor pentru
obținerea actelor de identitate sau stare civilă.

Obiective specifice

Studii existente

Programarea cetățenilor pentru a preîntâmpina aglomerația la
ghișeu.
Actuala centrală telefonică, uzată fizic și moral, preluată de la
Consiliul Județean Giurgiu, nu permite nicio actualizare de soft, nu
poate
fi
programată
să
transmită
mesaj
vocal,
redirecționare/selectare către serviciul solicitat, etc.
În contextual actual, când se pune mai mult ca oricând accentul pe:
- transmiterea online sau prin fax a documentelor;
- distanțare socială, ceea ce în cazul instituției noastre, în care, în
cea mai mare parte a activităților desfășurate, trebuie preluate fizic
documentele de la cetățeni, este necesară programarea acestora,
pentru a nu se aglomera la ghișeu.
- Achiziționarea unei centrale telefonice performante, cu funcții de
înregistrare vocală, direcționare automată către serviciul solicitat și
de fax;
- Îmbunătățirea site-ului instituției prin adăugarea unei casete de
programare online/servicii;
- Tipărirea unor flyere cu informații esențiale despre evidența
persoanelor sau stare civilă.
-

Valoare estimată

20.000 lei

Justificarea
necesității /
probleme abordate

Măsuri principale
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Posibile surse de
finanțare
Perioada estimată
de implementare

Anii 2021-2022

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU –TEATRUL TUDOR VIANU
Titlul proiectului: „CONCURS de DRAMATURGIE ROMÂNEASCĂ”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Scopul proiectului

Identificarea de piese noi ce ar putea fi puse în scenă de teatrul
„Tudor Vianu”. Câștigătorul concursului va primi un premiu de 500
lei și piesa va fi montată de teatru.

Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
2500 lei
Posibile surse
Venituri proprii/ sponsorizări
de finanțare
Perioada estimată Anul 2021
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU –TEATRUL „TUDOR VIANU”
Titlul proiectului: Festivalul „Teatrul de la Turn”
Scopul proiectului

270

Prezentarea online sau offline a patru spectacole pentru copii și
tineret.

Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
62.000lei
Posibile surse
Venituri proprii şi sponsorizări
de finanțare
Perioada estimată 2021-2022
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU TEATRUL „TUDOR VIANU”
Titlul proiectului: Festivalul „Teatru de animație pentru copii”
Scopul proiectului

Prezentarea în cadrul festivalului a unor spectacole de păpuși de
la teatre din țară.

Obiecte specifice

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
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Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare

Este necesară şi prezentarea de spectacole de păpuşi deoarece la
această dată teatrul nu are actori colaboratori mânuitori de păpuşi.

40.000lei
Venituri proprii şi sponsorizări
2021-2022

UNITATE SUBORDONATĂ CJ GIURGIU – Direcția județeană de transport, administrarea
drumurilor județene și control trafic Giurgiu
Titlul proiectului: „Digitalizare”
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Scopul proiectului
Îmbunătățirea infrastructurii IT.
Obiecte specifice
Justificarea
Creșterea performanței instituției prin implementarea unor sisteme
necesității/
informatice.
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
500000 lei
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată 2021 - 2027
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ – Direcția județeană de transport, administrarea drumurilor
județene și control trafic Giurgiu
Titlul proiectului: „Achiziționare și implementare stație de asfalt”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale

Internalizarea producției de asfalt.
Scăderea costurilor cu asfalt utilizat și scăderea costurilor de
transport.
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Studii existente
Valoare estimată
8500000 lei
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
2021 - 2027
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ – Direcția județeană de transport, administrarea drumurilor
județene și control trafic Giurgiu
Titlul proiectului: „Creșterea capacității de intervenție prin achiziționarea de
echipament”
Scopul proiectului
Creșterea capacității de intervenție la nivel județean.
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
9450000 lei
Posibile surse
2021 - 2027
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UNITATE SUBORDONATĂ CJ – Direcția județeană de transport, administrarea drumurilor
județene și control trafic Giurgiu
Titlul proiectului: „Achiziționare autoutilitare control trafic”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare

Înlocuirea echipamentelor existente.
Aducerea la nivelul optim tehnologic al echipamentelor de control
trafic și trecerea la autoutiliatre electrice.

1050000 lei
2021 - 2027
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Perioada estimată
de implementare

UNITATE SUBORDONATĂ CJ – Biblioteca județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu
Titlul proiectului: „I.R.E.M. - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

Justificarea
necesității/
probleme abordate

273

Măsuri principale

Digitalizarea Bibliotecii județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu.
Prezervarea patrimoniului cultural giurgiuvean:
- Digitalizarea colecțiilor de carte rară;
- Creșterea gradului de utilizare a platformei proprii de bibliotecă
digital.
Facilitarea accesului gratuit și nediscriminatoriu la drepturi
culturale fundamentale, servind ca centru comunitar care susține
activ informarea, educația și recreerea locuitorilor județului Giurgiu
prin contribuție activă la îmbunătățirea calității vieții giurgiuvenilor,
ofertă inovatoare și program integrat de servicii cu caracter public.
În colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu”
Giurgiu se află 4 cărți susceptibile de a face parte din patrimoniul
cultural național, apărute până la anul 1800, inaccesibile publicului
larg.
Acestora li se adaugă colecțiile de carte veche românească și străină
precum colecțiile de periodice românești vechi, documente de
muzică tipărită, manuscrise din cadrul dondului Anghel Bărbulecu și
fondul Nicolae Cartojan, publicații de mare valoare documentară și
patrimonială.
Ținând cont de vechimea și unicitatea acestor cărți, soluția o
reprezintă digitalizarea, adică transpunerea lor în format electronic
fără a afecta starea de conservare a originalului.
Biblioteca digitală oferă numeroase avantaje:
- Accesarea simultană a informațiilor de către mai mulți
utilizatori;
- Atragerea de noi utilizatori.
Modernizarea infrastructurii informatice a Bibliotecii Județene I.A.
Bassarabescu Giurgiu și completarea cu echipamente inovative: 6
hololens Microsoft, un scanner performant de scanare automată a
cărților, licențe de programe, 25 calculatoare, 10 laptopuri prin

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

www.poca.ro

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

Studii existente

274

Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare

Perioada estimată
de implementare

care să se poată accesa de către cititorii bibliotecii informații prin
intermediul realității virtuale, dar și cu 4 sterilizatoare cărți și
documente (echipamente care să ducă la protecția personalului și
utilizatorilor bibliotecii în contextul pandemiei de COVID 19);
instruirea personalului din bibliotecă; costuri de administrare a
bazei de date; costuri aferente dobândirii dreptului de proprietate
intelectuală și a celui de difuzare.
- Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală și
accesibilitatea online a resurselor deținute de către bibliotecile
din România – realizat de către http://www.bibnat.ro/dyndoc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-de-fezabilitate-digitizare.pdf
- Studiul privind etapele, nevoile de echipament și instruire a
bibliotecilor publice în vederea realizării Bibliotecii Digitale a
României – realizat de către ANBPR, 2008
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Studiu%20Fezabilitate/StudiuANBPR.pdf
900000 lei
- Finanțări europene (programele eContent);
- Participarea României la programe regionale europene din
domeniul digitizării;
- Instituirea unor parteneriate de tip public-public cu autoritățile
locale deținătoare de resurse culturale;
- Instituirea unor parteneriate de tip public-privat între Ministerul
Culturii și Cultelor și/sau autoritățile administrației publice
locale și entități private (după modelul deja existent între British
Library și Microsoft).
36 luni

UNITATE SUBORDONATĂ CJ –
Titlul proiectului:
1. Neutralizare deșeuri biologice
2. Aducțiunea și racordarea la rețeaua de gaze a orașului
3. Amenajarea și dotarea unui laborator de angiografie
4. Digitalizare, programare pacienți în ambulatoriu
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5. Proiectare „Reabilitare sistem hidrofor bazin de apă, puț, stație clorinare, rețele
distribuție apa”
6. Reabilitare sală de operație Oftalmologie și înlocuirea tâmplăriei
7. Amenajare spațiu, dotare și achiziție RMN, Spitalul Vechi
8. Amenajare spațiu și dotare compartiment dializă, Spitalul Vechi
9. Proiectare, execuție și dotare cladire arhivă
10. Reabilitare panouri solare apă caldă + centrală tehnică
11. Reparație capitală cladire Laborator anatomo-patologic
12. Reabilitare Secția Ortopedie în conformitate cu securitatea la incendiu
13. Sistem electronic de pontaj, în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
14. Dotarea Clădirii Spital Vechi în conformitate cu securitatea la incendiu, în vederea
obținerii autorizației de securitate la incendiu
15. Reabilitare, extindere și modernizare Secția Boli Infecțioase și compartiment HIV
16. Reabilitare și dotare Corp Spital Nou C1+C2 - Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
17. Asistență tehnică Reparație capitală pavilion administrativ –corp C3
18. Asistență tehnică Reparație capitală Secția Exterioară Psihiatrie Vadu Lat
19. Reparație capitală Secția Exterioară de Psihiatrie Vadu Lat
20. Proiectare: Reparație capitală Secția Exterioară Psihiatrie Vadu Lat , C2,C5,C6.
21. Racordarea la rețeaua de gaze a Dispensarului TBC Mogosesti.
Scopul proiectului
1. Reducerea cheltuielilor cu transportul, neutralizarea și eliminarea
deșeurilor biologice;
2. Reducerea cheltuielilor pentru apă caldă și agentul termic
consumat în sezonul rece;
3. Creșterea calității actului medical precum și a adresabilității
pacienților;
4. Reducerea timpului de așteptare și diminuarea numărului de
pacienți, în sala de așteptare a ambulatoriului de specialitate;
5. Creșterea capacității pentru a doua sursă de apă, scăderea
pierderilor datorate defecțiunii rețelelor;
6. Îndeplinirea standardelor pentru creșterea calității serviciilor
medicale.
7. Îndeplinirea standardelor pentru creșterea calității serviciilor
medicale.
8. Îndeplinirea standardelor pentru cresterea calitatii serviciilor
medicale.
9. Respectrea normativelor privitoare la arhivarea și păstrarea
documentelor.
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10. Reducerea cheltuielilor cu agentul termic pe perioada verii;
11. Îndeplinirea standardelor pentru creșterea calității serviciilor
medicale;
12. Respectarea cerințelor minime în conformitate cu securitatea la
incendiu;
13. Eficientizarea timpului de lucru;
14. Obținerea autorizației de securitate la incendiu;
15. Îndeplinirea standardelor pentru creșterea calității serviciilor
medicale;
16. Îndeplinirea standardelor pentru creșterea calității serviciilor
medicale;
17. Consolidarea clădirii și creșterea eficienței termice;
18. Consolidarea clădirii și creșterea eficienței termice;
19. Consolidarea clădirii și creșterea eficienței termice;
20. Consolidarea clădirii și creșterea eficienței termice;
21. Reducerea cheltuielilor de combustibil și asigurarea confortului
termic;
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Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate

1. Creșterea prețului pentru un kilogram de deșeu biologic;
Creșterea cantității de deșeuri biologice generate.
2. Creșterea prețului gigacaloriei/imposibilitatea reglării
temperaturii și a cantității agentului termic, în zilele cu temperaturi
ridicate din anotimpul rece;
3. Creșterea tot mai mare, a numărului de pacienți cu afecțiuni
cardiace;
4. Afluența mare de pacienți de la nivelul ambulatoriului, precum și
suprafața mică a sălii de așteptare;
5. Creșterea capacității pentru a doua sursă de apă, scaderea
pierderilor datorate defecțiunii rețelelor;
6. Lipsa unei săli de operație;
7. Reducerea distanței de deplasare a pacienților cu afecțiuni
neurologice în vederea efectuării investigațiilor specifice;
8. Lipsa acestui compartiment la nivelul spitalului și creșterea
numărului de pacienți cu afecțiuni nefrologice;
9. Spațiul existent prezintă umiditate crescută;
10. Panouri și instalații parțial deteriorate;
11. Stare de degradare avansată a clădirii;
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12. Asigurarea evacuării pacienților în caz de incendiu;
13. Scăderea timpului de lucru pentru intocmirea pontajului;
14. Asigurarea securității pacienților în caz de incendiu;
15. Spațiul actual are pereții exteriori și structura în stare de
degradare și nu poate asigura capacitatea maximă de paturi
autorizată;
16. În ambele corpuri nu se pot asigura circuitele funcționale
separat:
17. Spațiul actual are pereții exteriori și structura În stare de
degradare;
18. Spațiul actual are pereții exteriori și structura În stare de
degradare;
19. Spațiul actual are pereții exteriori și structura În stare de
degradare;
20. Spațiul actual are pereții exteriori și structura În stare de
degradare;
21. Reducerea cheltuielilor de combustibil și asigurarea confortului
termic.
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Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare

1 . Anul 2021
2. Anul 2021
3. Anul 2021
4. Anul 2021
5. 2020- 2021
6. In executie
7. 2020- 2021
8. 2020- 2021
9. 2020- 2021
10. 2020- 2021
11. 2020- 2021
12. In executie
13. 2020- 2021
14. 2020- 2021
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2020202020202020202020202020-

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

UAT COMUNA COLIBAȘI

278

Titlul proiectului: „Construire si dotare gradinita cu program prelungit sat Câmpurelu,
comuna Colibasi, judetul Giurgiu”
Scopul proiectului
Construire cladire grădiniță cu program prelungit, funcționarea
grădiniței cu un numar maxim de 3 grupe.
Obiecte specifice
Realizarea unei clădiri ce va cuprinde spații pentru activități
preșcolare cu program prelungit, cu toate utilitățile și dotările
necesare.
Justificarea
Acoperirea necesarului de spații educaționale pentru copii de vârstă
necesității/
preșcolară, la momentul actual activitatea desfășurându-se în cadrul
probleme abordate
școlilor, fără a dispune de locuri de joacă, spațiu de dormit și sălă
de mese.
Măsuri principale
Studii existente
Studiu de fezabilitate
Valoare estimată
5.846.623 lei
Posibile surse
Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
2021-2023
de implementare
UAT COMUNA COLIBAȘI
Titlul proiectului: „Modernizare drumuri locale, sat Colibasi si sat Cimpurelu, comuna
Colibasi, judetul Giurgiu”
Scopul proiectului
Modernizarea drumurilor locale în vederea asigurării accesului la
drumurile de categorie superioară ce tranzitează zona.
Obiecte specifice
Investiții în infrastructura rutieră de interes local.
Justificarea
Starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor îngreunează
necesității/
desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și confort.
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probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
D.A.L.I
Valoare estimată
13.153.881 lei
Posibile surse
Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
2021-2024
de implementare
UAT COMUNA COLIBAȘI
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Titlul proiectului: „Modernizare drumuri de interes local si amenajare elemente de
asigurare a scurgerii apelor,piste de biciclete si iluminat verde in comuna Colibasi,
judetul Giurgiu”
Scopul proiectului
Modernizarea drumurilor locale și asigurarea scurgerii apelor
pluviale.
Obiecte specifice
Investiții în infrastructura rutieră de interes local.
Justificarea
Starea necorespunzătoare a drumurilor și lipsa șanțurilor pentru
necesității/
scurgerea apelor pluviale.
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Studii geo
Valoare estimată
22.000.000 lei
Posibile surse
Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
2021-2024
de implementare
UAT COMUNA COLIBAȘI
Titlul proiectului: „Modernizare DJ 412 Colibași – Câmpurelu și DC 67 Colibași
reprezentând asigurarea scurgerii apelor pluviale, piste de biciclete, covor asfaltic și
amenajare peisagistică în Comuna Colibași”
Scopul proiectului
Asfaltarea DC 67, amenajare peisagistică și piste de biciclete.
Obiecte specifice
Îmbunătățirea atât a funcționalității cât și a aspectului general al
celor două drumuri.
Justificarea
DC 67 este nemodernizat și neamenajat; circulația unui număr
necesității/
destul de mare de bicicliști impune amenajarea unor piste în
probleme abordate
vederea deplasării în condiții de siguranță.
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Măsuri principale
Studii existente
D.A.L.I
Valoare estimată
Posibile surse
Consiliul Județean Giurgiu și bugetul local
de finanțare
Perioada estimată
2021-2022
de implementare
UAT COMUNA COLIBAȘI
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Titlul proiectului: Construire „Sala de sport scolara din sat Colibasi, comuna Colibasi,
judetul Giurgiu”
Scopul proiectului
Construirea unei Săli de sport cu 102 locuri.
Obiecte specifice
Creșterea calității orelor de educație fizică și sport pentru elevi.
Justificarea
Lipsa unei Săli de sport la nivelul localității.
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Studii geo
Valoare estimată
Posibile surse
Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
Semnat Protocol de predare a amplasamentului (teren în suprafață
de implementare
de 3239 mp) cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
UAT COMUNA COLIBAȘI
Titlul proiectului: „Construire și dotare camin cultural în comuna Colibași, judetul
Giurgiu”
Scopul proiectului
Scopul proiectului este creșterea calității și diversificarea ofertei
culturale în mediul rural.
Obiecte specifice
Construcție nouă Camin Cultural în localitatea Colibași.
Justificarea
Existența unui singur Cămin Cultural în satul Colibași, într-o clădire
necesității/
foarte veche, care nu corespunde cerințelor actuale, localitatea
probleme abordate
fiind compusă din 2 sate, cu populație tânără.
Măsuri principale
Studii existente
Studii geo
Valoare estimată
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Posibile surse
Solicitare depusă: Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT COMUNA COLIBAȘI
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Titlul proiectului: „Construire și dotare Anexă Socială în comuna Colibași, Sat Colibași,
Județul Giurgiu”
Scopul proiectului
Construcție nouă având funcțiunea de Anexă Socială în localitatea
Colibași.
Obiecte specifice
Destinată cazării persoanelor ce necesită asistență socială din raza
comunei Colibași, ce va avea inclusiv un spațiu comunitar destinat
socializării.
Justificarea
Lipsa la nivel de comună a unei locații de îngrijire a persoanelor cu
necesității/
handicap sau a persoanelor vârstnice singure.
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Studii geo
Valoare estimată
Posibile surse
Solicitare depusă: Compania Națională de Investiții
de finanțare
Perioada estimată
de implementare

UAT Comuna Malu
Titlul proiectului: „Centru integrat de servicii sociale pentru vârstnici”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente

Înființarea și dotarea unui adăpost/centru de consiliere pentru
victimele violenței domestice.
Satisfacerea necesității creării condițiilor în care să se poată asigura
cazarea temporară, în condiții decente, până la găsirea unei
rezolvări permanente a situație, ca urmare a unor situații limită
neprevăzute (fie femei, copii sau chiar bărbați).
Studiu de fezabilitate, Studiu Geotehnic
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Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu
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4255611,26
FE, BL, BN
1 an

Titlul proiectului: „Reabilitare termică și refacere instalații interioare și finisaje la
Căminul Cultural Malu”
Scopul proiectului
Clădirea a atins un grad de uzură care impune intervenții de
reabilitare.
Obiecte specifice
Justificarea
Prin intervențiile propuse clădirea va asigura condiții optimizate de
necesității/
desfășurare a activităților culturale, concomitent cu scăderea
probleme abordate
consumului actual ed energie.
Măsuri principale
Studii existente
Studiu Geotehnic, Expertiză Tehnică, Raport de audit energetic
Valoare estimată
1709450,00
Posibile surse
FE, BL, BN
de finanțare
Perioada estimată
2 ani
de implementare
UAT Comuna Malu
Titlul proiectului: „Construire drum de centură în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată

Îmbunătățirea accesibilității în comuna Malu din șoseaua națională
DN5C care leagă Giurgiu de Zimnicea și a mobilității populației,
bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Investiția în infrastructura de transport va facilita mobilitatea
populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de
mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului la piețele locale și
regionale, economisirea de energie și timp.
Studiu de Fezabilitate
3655277
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Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu
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FE; BL; BN
1 an

Titlul proiectului: „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele
Slobozia, Malu și Vedea, județul Giurgiu”
Scopul proiectului
Ridicarea nivelului de trai în mediul rural.
Obiecte specifice
Reducerea impactului asupra mediului (tăiere apădurilor, poluarea).
Justificarea
În prezent în comuna Malu nu există un sistem de distribuție gaze
necesității/
naturale, locuitorii acesteia folosesc drept combustibil pentru
probleme abordate
prepararea hranei butelii cu gaze lichefiate și lemne, iar pentru
încălzire combustibili solizi și lichizi.
Măsuri principale
Studii existente
Studiu ed Fezabilitate
Valoare estimată
5417427,00
Posibile surse
FE, BL, BN
de finanțare
Perioada estimată
3 ani
de implementare
UAT Comuna Malu
Titlul proiectului: „Construire clădire Serviciu Voluntari pentru Situații de Urgență”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare

Creșterea nivelului de confort și funcționalitate.
Prin realizarea acestei investiții, se vor asigura cerințele de creștere
a nivelului de confort și funcționalitate și va fi asigurat spațiul
necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice
destinației.
Studiu de Fezabilitate
521820,00 lei
FE,BL, BN
1 an
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UAT Comuna Malu
Titlul proiectului: „Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

Justificarea
necesității/
probleme abordate
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Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

Stimularea interesului pentru educație și activități extracuriculare.
Menținerea unei grădinițe cu înalte standarde profesionale, care
prin valorificarea metodelor pedagogice utilizate, va oferi un cadru
formativ optim copiilor.
Educarea și îngrijirea copiilor este un obiectiv primordial pentru
comunitate în orice societate. Comuna Malu acordă o importanță
deosebită infrastructurii preșcolare, implementând proiecte care să
asigure funcționarea în bune condițiuni a procesului instructiveducativ al copiilor
Studiu de Fezabilitate, Studiu Geotehnic
4874733,40
FE, BL, BN
2 ani

Titlul proiectului: „Construire și dotare centru medical în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

Justificarea
necesității/
probleme abordate

Servicii medicale comunitare.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural prezintă o
deosebită importanță din punct de vedere economic și social.
Asigurarea unor servicii medicale de calitate adresate unei populații
îmbătrânite, cu posibilități financiare reduse, cu nevoi
caracteristice segmentelor de populație defavorizată, implică cu
precădere un spațiu modern pentru desfășurarea actului medical.
Realizarea acestei investiții ce va oferi servicii medicale comunitare
pentru locuitorii din comuna Malu, cât și a locuitorilor din zonele
limitrofe, va avea un impact major asupra comunității, atât pe
termen mediu, cât și pe teremen lung ca urmare a creșterii
numărului de persoane care au nevoie de consultații și tratamente.

Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
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Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

FE, BL, BN

Titlul proiectului: „Construire drum de acces – B1 – în islazul comunei Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
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Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

Dezvoltarea infrastructurii rurale.
Creșterea gradului de confort al circulației, scăderea consumului de
combustibil cu implicații pozitive asupra mediului, sporirea
siguranței și creșterea confortului populației.
Dezvoltarea infrastructurii rurale din comună are ca efect sprijinirea
activităților economice, comerciale, ceea ce va contribui la
îmbunătățire anivelului de trai.

FE, BL, BN

Titlul proiectului: „Construire drum de acces – B@ - în islazul comunei Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate

Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele rurale.
Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât
infrastructura de aces este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea
economică exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de
acces existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare
a acesteia. Astfel, contruirea și întreținerea unei infrastructuri
rutiere de bună calitate au un efect multiplicator, ce crează
numeroase locuri de muncă și impulsionează dezvoltarea economică.
Studiu Geotehnic, Expertză Tehnică
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Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

FE, BL, BN

Titlul proiectului: „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

286

Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

Asigurarea accesului către zonele de interes ale cetățenilor.
Reducerea timpului de călătorie, atât pentru persoane cât și pentru
transportul de marfă, creșterea garadului de siguranță a circulație,
creșterea mobilității populației și a bunurilor, reducerea costurilor
de transport, îmbunătățirea accesului la piețele regiunii, creșterea
eficienței activităților economice.
Prin modernizarea acestor străzi se realizează accesul civilizat al
utilizatorilor, indiferent de condițiile meteorologice, precum și
colectarea și evacuarea apelor meteorice în afara sistemului rutier.
Studiu de Fezabilitate, Studiu Geotehnic, Expertiză Tehnică
5355578,00
FE, BL, BN
1 an

Titlul proiectului: „Amenajare parc “Puțul Popii” în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice

Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente

Realizare spații verzi.
Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural și
îmbunătățirea accesului la serviciile de bază pentru populația
rurală;
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comună;
Îmbunătățirea aspectului urbanistic.

Studiu de Fezabilitate
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Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

318920,74
FE, BL, BN
6 luni

Titlul proiectului: „Reabilitare parc ”Mihai Eminescu” în comuna Malu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
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Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna Malu

Realizare spații verzi.
Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural și
îmbunătățirea accesului la serviciile de bază pentru populația
rurală;
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comună:
Îmbunătățirea aspectului urbanistic.

FE, BL, BN

Titlul proiectului: „Colectare și evacuare ape pluviale și modernizare trotuare în
comuna Malu”
Scopul proiectului
Preluarea și evacuarea apelor pluviale.
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Expertiză tehnică, DALI
Valoare estimată
Posibile surse
FE, BL, BN
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de finanțare
Perioada estimată
de implementare
UAT Comuna CREVEDIA MARE
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Titlul proiectului: „Modernizare drumuri și ulițe comunale, racordare la rețeaua de
gaze, extindere rețea apă-canal, racordarea la rețeaua de apă precum și montarea de
hidranți și cișmele la Școala nr 1 Crevedia Mică, Școala Dumitru Pătrașcu Crevedia Mică,
Școala Nicolae Crevedia Crevedia Mare, reparații Căminul Cultural Crevedia Mare,
Anvelopare Școala Nicolae Crevedia, Crevedia Mare, Grădinița sat Dealu”
Scopul proiectului
Obiecte specifice
Justificarea
necesității/
probleme abordate
Măsuri principale
Studii existente
Proiect Dumitru Pătrașcu
Valoare estimată
Posibile surse
de finanțare
Perioada estimată
2022 - 2027
de implementare

6.4. Exemple proiecte ale Consiliului Județean
1. Proiectul „Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu”, cod SMIS
146239, a fost depus de către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de solicitant, în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c –
„Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, esănătate”, Obiectiv Specific OS 2.4 – „Creşterea gradului de utilizare a Internetului”, Acţiunea
2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE”.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea desfășurării procesului didactic de predareînvățare, începând cu anul școlar 2020 – 2021, la nivelul a 21 unități de învățământ
preuniversitar din județul Giurgiu, prin dotarea acestora cu echipamente IT necesare
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desfășurării în bune condiții a procesului educațional, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele
didactice, în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea gradului de accesibilitate la procesul educațional pentru elevii școlilor
partenere din județul Giurgiu, în condiții de desfășurare online a cursurilor școlare;
2. Dezvoltarea capacității școlilor și a cadrelor didactice de a realiza în bune condiții
procesul educațional, în condiții de desfășurare online a cursurilor școlare;
3. Creşterea calității procesului educațional în cadrul școlilor partenere din județul
Giurgiu, în condiții de desfășurare online a cursurilor școlare.
Școlile din județul Giurgiu partenere în cadrul proiectului sunt următoarele: Școala Gimnazială
Specială nr. 1 Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni, Școala Gimnazială ,,Marin Gh. Popescu”
Gogoșari, Școala Gimnazială nr. 1 Gostinari, Școala Profesională Clejani, Școala Gimnazială nr.
1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Școala Gimnazială nr. 1 Stănești, Școala
Gimnazială „Petre Adameșteanu” Toporu, Școala Gimnazială „Ioan Bădilă” Malu, Școala
Gimnazială „Anghel Mareș” Gostinu, Școala Gimnazială „Drăghici Davila” Găujani, Liceul
Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea, Școala
Gimnazială nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr.1
Iepurești, Școala Gimnazială nr.1 Oinacu, Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala
Gimnazială nr.1 Frătești, Școala Gimnazială nr.1 Cosoba.
În cadrul proiectului vor fi achiziționate următoarele echipamente: 2214 tablete pentru uz
școlar, 391 laptop-uri, 41 sisteme desktop + monitor, 42 sisteme ALL-In-One, 104 camere web,
111 camere web videoconferință, 111 proiectoare, 81 ecrane proiecție trepied, 86 ecrane
proiecție perete, 114 table interactive, 64 routere wireless, 54 tablete grafice, 6 sisteme de
management al dispozitivelor - valabilitate 12 luni, 35 dispozitive speciale persoane cu
dizabilități.
Valoarea totală a proiectului: 7.066.010,44 lei, din care:
Contribuția Uniunii Europene (FEDR): 6.924.690,23 lei;
Contribuția Consiliului Județean Giurgiu: 141.320,21 lei.

PREŞEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia BREBENEL
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