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ANALIZA – DIAGNOSTIC 
 
Urbanism şi amenajarea teritoriului 
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, judeţul Giurgiu cuprinde: municipiul Giurgiu, 
oraşele Mihăileşti şi Bolintin Vale şi 51 de comune. De cele 54 de unităţi administrativ-
teritoriale (UAT-uri) aparţin 167 de sate. La nivel de regiune, judeţul Giurgiu este cel mai 
puţin urbanizat, având un procent de 5,55% UAT-uri urbane. Municipiul Giurgiu are 4.761ha, 
oraşul Mihăileşti are o suprafaţă de 6.812ha, iar oraşul Bolintin Vale are 3.900ha.   
Mediul urban în judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu, care este pol metropolitan cu 
potenţial regional limitat (judeţean), fiind unul dintre cei 5 poli de acest tip la nivel regional 
şi 18 la nivel naţional, în timp ce oraşele Bolintin-Vale şi Mihăileşti sunt poli urbani de 
importanţă locală, cu 13 oraşe de acest tip în Regiunea Sud-Muntenia şi 96 la nivel naţional. 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) defineşte caracteristicile 
generale pe care le îndeplinesc diferitele categorii de poli urbani, această ierarhizare fiind 
utilă în relaţia corespondentă între tipurile de măsuri, categoriile de poli şi obiectivele 
europene (obiective aferente Agendei Teritoriale 2020, Strategiei Europa 2020, Cartei de la 
Leipzig, respectiv obiective conform pachetului legislativ 2014-2020). 
 
Municipiul Giurgiu                                                                

Populaţie Peste 40.000 

Rang cf. PATN 2 

Funcţie administrativă Reşedinţă judeţ 

Profil funcţional Diversificat, predominant terţiar 

Accesibilitate Cel puţin 2 sisteme de transport 

Nivel furnizare servicii de interes 
general 

Min. 1 filială de universitate sau o şcoală postliceală 
Min. 1 spital de categoria III  
Alte instituţii ce derivă din funcţia administrativă 

Elemente competitivitate - 

Categorie pol Poli metropolitani cu potenţial regional limitat 

Localitate 18 municipii la nivel naţional 

Tabelul 1. Caracteristici generale ale polilor metropolitani cu potenţial regional limitat: 
municipiul Giurgiu 
Sursa: MDRAP, 2013                                                                

 
Oraşul Mihăileşti şi oraşul Bolitin-Vale 

Populaţie  - 

Rang cf. PATN  3 

Funcţie administrativă  - 

Profil funcţional  Diversificat/mixt 

Accesibilitate  Cel puţin 1 sistem de transport  

Nivel furnizare servicii de interes 
general  

- 
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Elemente competitivitate  -  

Categorie pol  Poli urbani cu influență locală 

Localitate  96 de orașe la nivel naţional 

Tabelul 2. Caracteristici generale ale polilor urbani cu influenţă locală: oraşul Mihăileşti şi 
oraşul Bolitin-Vale 
Sursa: MDRAP, 2013                                                                

 
Conform OECD şi EDORA-ESPON (proiectul ESPON European Development Opportunities în 
Rural Areas - EDORA, 2012), judeţul Giurgiu este un judeţ predominant rural (OECD), 
respectiv cu funcţie agrară (EDORA), cu caracteristici de regiune rural-periurbană.  
În anul 2011, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, două dintre județele 
Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, Giurgiu și Teleorman, prezentau profil agricol, în timp 
ce Argeș, Călărași și Dâmbovița aveau funcție mixtă, iar Ialomița și Prahova erau 
caracterizate de o economie bazată în principal pe furnizarea de servicii (peste 40%). 
Din punct de vedere al raportului urban/rural, la nivel naţional, media numărului de UAT-uri 
urbane per județ este de 8 UAT-uri. Mediul urban în județul Giurgiu cuprinde 3 UAT-uri 
urbane din totalul de 54 de UAT-uri component ale judeţului: 2 orașe (Bolintin-Vale, 
Mihăilești) şi un municipiu (Giurgiu). Suprafaţa celor 3 UAT-uri urbane este de 160,55 km2 
(4,52% din suprafața totală a județului). Populația stabilă la 1 iulie 2012, în județul Giurgiu, a 
fost de 280.501 persoane, cu 85.075 de persoane care locuiesc în mediul urban (30,32% din 
populația totală a județului). Ponderea populației urbane implică valori minime (sub 35% din 
UAT-urile județului sunt urbane) pentru Giurgiu, Dâmboviţa, Teleorman, ruralizarea 
teritoriului fiind astfel evidentă pentru 3 din cele 7 județe componente ale Regiunii Sud-
Muntenia. 
De orașul Bolintin-Vale aparțin 3 sate, iar de orașul Mihăilești aparțin 3 sate. De celelalte 51 
de comune aparţin 161 de sate. 
Municipiul Giurgiu şi cele 2 oraşe giurgiuvene sunt singurele UAT-uri care au structuri de 
urbanism bine definite, iar dintre acestea numai oraşul Bolintin-Vale are funcţia de arhitect-
şef ocupată, persoana angajată fiind, ca formaţie de bază, inginer constructor. În cadrul 
serviciului de Urbanism al municipiului Giurgiu lucrează 11 persoane, informaţii conform 
MDRAP (septembrie 2013). 
Conform răspunsurilor din chestionarul trimis primăriilor din toate UAT-urile giurgiuvene, 
jumătate din răspunsuri au indicat realizarea sarcinilor legate de urbanism de către o 
singură persoană la nivelul întregii comune, pe când celelalte răspunsuri au confirmat lipsa 
de personal pentru aceste atribuții, cererile cetățenilor fiind direcţionate către CJ Giurgiu. 
Raportul intermediar „Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru 
dezvoltarea urbană” din 2013, al cărui beneficiar este MDRAP, prezintă situaţia Planurilor 
Urbanistice Generale (PUG) în funcţie de data aprobării: 
 

Unitatea administrativ-teritorială Tip UAT Componenţă an aprobare PUG 

Adunaţii-Copăceni Comuna 4 sate 2002-2003 

Băneasa Comuna 4 sate 2006-2012 

Bolintin-Deal Comuna 2 sate 2002-2003 

Bucşani Comuna 7 sate 2002-2003 

Bulbucata Comuna 4 sate 2002-2003 
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Buturugeni Comuna 4 sate 2002-2003 

Călugăreni Comuna 5 sate 2004-2005 

Clejani Comuna 4 sate 2004-2005 

Colibaşi Comuna 2 sate 2006-2012 

Comana Comuna 5 sate înainte de 2002 

Cosoba Comuna 1 sat 2002-2003 

Crevedia Mare Comuna 6 sate 2002-2003 

Daia Comuna 2 sate 2004-2005 

Floreşti-Stoeneşti Comuna 3 sate înainte de 2002 

Frăteşti Comuna 3 sate 2002-2003 

Găiseni Comuna 4 sate 2002-2003 

Găujani Comuna 3 sate 2004-2005 

Ghimpaţi Comuna 4 sate înainte de 2002 

Gogoşari Comuna 4 sate 2002-2003 

Gostinari Comuna 2 sate 2002-2003 

Gostinu Comuna 1 sat 2006-2012 

Grădinari Comuna 3 sate 2002-2003 

Greaca Comuna 3 sate 2002-2003 

Herăşti Comuna 2 sate 2006-2012 

Hotarele Comuna 1 sat 2006-2012 

Iepureşti Comuna 6 sate 2002-2003 

Isvoarele Comuna 2 sate 2002-2003 

Izvoarele Comuna 6 sate 2006-2012 

Joiţa Comuna 2 sate 2002-2003 

Letca Nouă Comuna 3 sate 2002-2003 

Malu Comuna 1 sat 2002-2003 

Mârşa Comuna 1 sat 2006-2012 

Mihai Bravu Comuna 1 sat 2002-2003 

Ogrezeni Comuna 2 sate 2004-2005 

Oinacu Comuna 3 sate 2002-2003 

Prundu Comuna 2 sate 2006-2012 

Putineiu Comuna 3 sate 2002-2003 

Răsuceni Comuna 4 sate 2004-2005 

Roata de Jos Comuna 4 sate 2002-2003 

Săbăreni Comuna 1 sat 2002-2003 

Schitu Comuna 4 sate 2006-2012 

Singureni Comuna 3 sate 2006-2012 

Slobozia Comuna 1 sat înainte de 2002 

Stăneşti Comuna 4 sate 2006-2012 

Stoeneşti Comuna 3 sate 2006-2012 

Toporu Comuna 2 sate 2006-2012 

Ulmi Comuna 8 sate 2006-2012 

Valea Dragului Comuna 1 sat 2006-2012 
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Vânătorii Mici Comuna 8 sate 2002-2003 

Vărăşti Comuna 2 sate 2006-2012 

Vedea Comuna 1 sat 2002-2003 

Giurgiu Municipiu 1 municipiu 2006-2012 

Bolintin-Vale Oraş 1 oraş + 3 sate înainte de 2002 

Mihăileşti Oraş 1 oraş +  3 sate înainte de 2002 

Tabelul 3. Situația Planurilor Urbanistice Generale în funcţie de data aprobării  
Sursa:  MDRAP 

  
PUG-urile sunt documente de urbanism obligatorii, cu o perioadă de valabilitate specifică 
(între 5 şi 10 ani), în judeţul Giurgiu fiind 31 de unităţi administrative locale cu documentaţii 
de urbanism care au ieșit din termenul de valabilitate. 
Reglementările de urbanism asigură, din punct de vedere economic, stabilitatea și 
credibilitatea, pentru locuitori și potențiali investitori, prin identificarea terenurile utile 
pentru dezvoltare socio-economică și teritorială, asigură promovarea calităților mediului și a 
zonelor care prezintă prioritate pentru intervenții pentru proiecte concretizate la diferite 
scări teritoriale. Din punct de vedere social, se evidențiază nevoile comunităților locale, se 
susține o calitate a vieții compatibilă cu valorile recomandate pentru sănătatea și siguranța 
la nivel european. 
Ultimul Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Giurgiu a fost aprobat de Consiliul 
Județean prin HCJ 95/16.12.2002.  
La Recensământul din 2011 s-a înregistrat o populaţie totală pentru judeţul Giurgiu în 
creştere cu 11% faţă de valoarea indicatorului în 2002, conform datelor publicate de INS, pe 
site-ul http://www.insse.ro. Numărul gospodăriilor populaţiei a scăzut cu 6%. În 2002, erau 
92.182 de clădiri de locuit, iar la ultimul recensământ au fost cuantificate 95.520 de clădiri 
cu locuinţe în întreg judeţul. Din numărul total de clădiri cu locuinţe cuantificat la 
Recensământul din 2011, numai 15,5% din aceste clădiri sunt din mediul urban. 
Potrivit datelor colectate, 15% dintre reprezentanţii comunelor au răspuns că Planul 
Urbanistic General al UAT-ului are termenul depăşit. Extinderea intravilanului a fost cel mai 
des motivată de cereri în care investitorii au în plan realizarea de unităţi de producere a 
energiei verzi (în comunele Gostinari, Izvoarele, Putineiu), respectiv ridicarea de noi locuințe 
(Herăști, Izvoarele, Vărăști), construirea de case de vacanță (în Comana), construcții pentru 
logistică și depozitarea mărfii (Bolintin Deal), înființarea unei ferme de creștere a caprinelor 
(Gostinari). 
 
Raportul menționat, având date preluate de la Registrul Urbaniştilor din România (RUR), 
prezintă și distribuţia persoanelor din județ cu drept de semnătură acordat de RUR: există 6 
arhitecţi certificați, însă niciun arhitect-şef, un planificator urban certificat, respectiv niciun 
expert certificat pentru domenii adiacente urbanismului. 
 
La nivelul judeţului Giurgiu există un număr de 110.507 locuinţe, dintre care 32.764 locuinţe 
sunt în mediul urban.  
 

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în județul Giurgiu, 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

974 805 777 683 580 
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Tabelul 4. Numărul de autorizații de construire a clădirilor rezidențiale în județul Giurgiu, 
2008-2012 
Sursa: Buletine statistice INS 

 

Locuințe terminate în județul Giurgiu, 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

406 496 551 462 495 

Tabelul 5. Numărul de locuințe terminate în județul Giurgiu, 2008-2012 
Sursa: Buletine statistice INS 
 

Considerând numărul de autorizaţii eliberate pentru construirea de clădiri rezidenţiale, în 
judeţul Giurgiu, se observă o evoluţie negativă susţinută a construcţiilor cu funcţiune de 
locuire – cu 40% mai puţine autorizaţii de construcţii au fost eliberate în 2012 faţă de 2008.  
Locuinţele terminate în judeţ nu prezintă o asociere cu trendul autorizaţiilor de construire 
eliberate. Cele mai multe locuinţe au fost finalizate în municipiul Giurgiu, în oraşul Bolintin-
Vale, în comunele Floreşti-Stoeneşti, Ulmi, Bolintin Deal, Săbăreni, în oraşul Mihăileşti, în 
comunele Bulbucata, Iepureşti, Ghimpaţi, Frăteşti, Vărăşti, Hotarele.  
 

 
Harta 1. Locuinţe finalizate la nivel de UAT în anul 2011 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
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Tabelul 6.a UAT-uri din judeţul Giurgiu: populaţia stabilă pe categorii generale în mediul 
urban, numărul de gospodării şi numărul mediu de persoane pe gospodărie, numărul de 
clădiri, clădiri cu locuinţe la nivel de UAT, date conform Recensământului 2011 
Sursa: Rezultatele Recensământului 2011, publicate la adresa de Internet www.recensamantromania.ro 

 

 

 
Tabelul 6.b UAT-uri din judeţul Giurgiu: populaţia stabilă pe categorii generale în mediul 
rural, numărul de gospodării şi numărul mediu de persoane pe gospodărie, numărul de 
clădiri, clădiri cu locuinţe la nivel de UAT, date conform Recensământului 2011 
Sursa: Rezultatele Recensământului 2011, publicate la adresa de Internet www.recensamantromania.ro 
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Reţeaua de localităţi asociată traseului fluviului Dunăre 
 
Teritoriul aferent traseului Dunării este structurat de o reţea policentrică de localităţi, 
coordonată de municipiul Bucureşti, municipiu de rang 0, capitala ţării fiind singurul pol de 
importanţă europeană din regiune. Municipiile de rang 1 sunt: Constanţa - centru 
polarizator cu influenţă transnaţională, care asigură legătura cu căile maritime de transport, 
Craiova – principalul centru regional din sud-vestul ţării, şi sistemul urban Galaţi-Brăila. 
Reţeaua de localităţi este completată de cele 21 municipii de rang 2, respectiv de UAT-uri de 
rang 3 conform Planului de amenajare a teritoriului Naţional (PATN): celelalte reşedinţe de 
judeţ (Reşiţa, Drobeta Turnu Severin, Slatina, Giurgiu, Alexandria, Călăraşi, Slobozia, Tulcea) 
şi 56 de  oraşe. 
 
Municipiul Giurgiu ca reședință de județ 
Prin PUG 20101, Municipiul Giurgiu prezintă o zonă de influență periurbană pentru 
comunele învecinate: Gostinu, Oinacu, Frătești, Stănești, Slobozia, Malu, Vedea (de la Est la 
Vest). Comunele care se localizează la limita superioară a acestei zone sunt definite drept 
parte dintr-o zonă cu cu funcționalitate periodică și constantă, zonă din care fac parte 
comunele Prundu, Băneasa, Daia, Izvoarele, Răsuceni, Toporu, Putineiu, Gogoșari, Găujani. 
Jumătate din teritoriul județean este considerat, conform documentației de urbanism 
menționată, drept zonă de influență excepțională, calitate asigurată de proximitatea față de 
capitală. 
Prioritățile definite de către elaboratorii PUG pentru municipiul Giurgiu au fost: dezvoltarea, 
modernizarea și extinderea infrastructurii, cu valorificarea oportunităților oferite de poziția 
geo-strategică a municipiului; susținerea apariției unor activități economice noi, strâns 
legate de resursele și tradiția locală, dezvoltarea și moderniarea activităților existente, 
îmbunătățirea mediului economic local și îmbunătățirea condițiilor de locuit. 
 
Municipiul se bucură, conform PUG 2010, de un număr important de oportunități de 
dezvoltare datorate rolulul de nod intermodal pentru coridoarele IX Paneuropean (transport 
rutier și feroviar) și VII Paneuropean (transport fluvial prin cel de-al patrulea sector al 
coridorului - traseul Dunării de la Kelheim la Marea Neagră). Municipiul Giurgiu poate să își 
reconfigureze sistemul de colaborări în toate domeniile economice cu orașele situate de-a 
lungul Dunării, poate să ofere noi locuri de muncă locuitorilor prin creșterea activităților 
portuare, navale și industriale. În acest sens, evoluția economică locale poate fi ascendentă 
în domeniile definite prin activitățile comerciale și de turism. 
 
Intravilanul se regăsește într-o proporție de 54,26% din teritoriul administrativ, cu 2.638,14 
ha din 4.862 ha, diferența dintre intravilanul conform PUG 2010 și a intravilanului din PUG 
1997 fiind de 484,40 ha.  
Prin informațiile din PUG, zonificarea funcțională existentă (studiu în anul 2009) cuprinde 
pentru 30,10% din intravilan - locuire și funcțiuni complementare, 17,41% - industrie și 
depozite, 14,72% - căi de transport, 9,02% - terenuri cu funcțiunea de spații verzi (agrement 
și sport, zone de protecție), 5,16% - instituții și servicii de interes public, respectiv 16,71% - 

                                                                 
1 PUG-ul în vigoare a fost elaborat de firma S.C. MINA-M-COM S.R.L., documentația fiind aprobată de Consiliul 
Local al Municipiului Giurgiu în 2010. Sursa documentației este www.primariagiurgiu.ro 
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terenuri neutilizate conform destinației reglementate. Teritoriul municipiului este înconjurat 
de zone industriale în partea de Sud (fiind abandonată o zonă însemnată), Nord și Vest.  
Se constată, de asemenea, o utilizare ineficientă a sistemului de transport feroviar și o 
restrângere a activităților economice specifice, drept pentru care se poate limita ponderea 
suprafeței utilizate pentru activități de transport feroviar în favoarea unei facilitării 
conectivității rutiere.  
Conformarea descrisă subliniază caracterul de nod intermodal prin ponderea suprafeței 
aferente activităților de transport. Disfuncțiile la nivel de teritoriu pot fi constatate prin 
cuantificarea și implementarea proiectelor de remediere a terenurilor inundabile, respectiv 
a rezolvării spațiilor care necesită dragarea și colectarea masei vegetale. Drept dezvoltări 
utile indicate în propunerile funcționale din PUG se observă ușoare creșteri ale procentului 
de locuire individuală și colectivă, scăderea cu 1% a suprafeței ocupate de activități 
industriale și depozite.    
În vederea sprijinirii imaginii urbane de ansamblu, se propune prin PUG o revitalizare a 
terenurilor destructurate, rămase în urma dispariției construcţiilor din incintele industriale, 
iar amenajarea spațiilor verzi ar presupune refacerea suprafețelor plantate, cu plantarea de 
perdele de protecție pentru zonele de agrement, respectiv noi plantații de aliniament. 
 
Orașul Bolintin Vale 
Oraş important pentru zona de Nord a judeţului Giurgiu, Bolintin Vale atrage populaţia din 
localităţile învecinate prin instituţiile existente în oraş (judecătorie, tribunal, policlinică, 
spital, bănci, administraţie fiscală şi învăţământ). Drept oportunitate, dezvoltarea oraşului 
este favorizată prin distanța scurtă de 30 km de municipiul Bucureşti, ca sursă de investitori 
şi capital. Localitatea dispune atât de resurse pentru producerea de materiale de construcţii, 
cât şi de firme cu acest profil. Sistemul comercial este dezvoltat datorită apropierii de 
Bucureşti şi a numeroşilor locuitori care lucrează în capitală. 
Însă, colectarea gunoiului pe un amplasament neamenajat corespunzător duce la infestarea 
solului, a aerului şi a apei, iar exploatarea de material nisipos a condus la scăderea cotei 
pânzei freatice și folosirea pesticidelor în agricultură au consecinţe de lungă durată asupra 
mediului. Imaginea urbană a orașului este deficitară prin faptul că nu există zone de 
agrement în interiorul localităţii, locurile de joacă pentru copii şi parcurile nefiind 
amenajate. 
Drept oportunități, Bolintin-Vale indică, prin site-ul oficial al localității2, mărirea inevitabilă a 
intravilanului care se poate compensa prin extinderea legumiculturii, cerută de piaţa locală. 
Calitatea peisajului ar putea permite dezvoltarea turismului, însă cu impedimentul unei 
infrastructurii rutiere nemodernizate.  
Se indică o posibilă ameliorare a percepției populației asupra problemelor de mediu prin 
introducerea unui program de colaborare între unităţile cu profil de mediu şi sănătate şi 
unităţile şcolare, vizând informarea specifică prin educaţie ecologică. 
Valorificarea potenţialului uman în vederea transformării oraşului într-un puternic centru 
economic, cultural şi de învăţământ este o direcție subliniată drept prioritară pentru Bolintin 
Vale. Orașul are avantajul unor instituţii de învăţământ capabile să asigure pregătirea şi 
reconversia profesională, iar amprenta culturală dată de legătura localității cu scriitorul 

                                                                 
2 www.bolintin.net 
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Dimitrie Bolintineanu, legătură utilă pentru atragerea turiştilor iubitori de literatură şi 
istorie.  
 
Orașul Mihăilești 
Oraşul Mihăileşti este pol urban cu influență locală, de acesta aparțin 3 sate din punct de 
vedere administrativ. Suprafața UAT-ului este de 6.812 ha, suprafață care include și cele 3 
sate aparținătoare. Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Mihăilești 
este de 7.923 de locuitori, în creștere față de valorile de la cele două recensăminte 
anterioare. Localitatea Mihăilești este așezată în vecinătatea râului Argeș, pe malul drept, la 
22 km de capitală. Conform Primăriei Orașului Mihailești (www.primariamihailesti.ro), 
localitatea urbană este situată de-a lungul șoselei naționale București-Alexandria, iar satul 
component Popești este localizat pe locul vechii așezări geto-dace Argedava, la circa 5 km de 
Mihăilești, pe șoseaua Mihăilești-Adunații Copăceni; satul Novaci este la 7 km de Mihăilești, 
în prelungirea satului Popești, iar satul Drăgănescu este așezat la circa 1,5 km de Mihăileşti. 
Străzile orășenești au o lungime totală de 52 km în anul 2011 (date INS). Infrastructura 
tehnico-edilitară cuprinde sisteme de alimentare cu apă, stație de tratare a apei și sistem de 
canalizare a apei uzate. Orașul nu are sistem de alimentare cu energie termică.   
 
Euroregiunea „Danubius”, judeţul Giurgiu (România) – districtul Ruse (Bulgaria) 
 
Euroregiunea „Danubius”, judeţul Giurgiu (România) – districtul Ruse (Bulgaria) are 
potenţialul de regiuni–pereche de pe traseul Dunării care pot, printr-o cooperare susţinută, 
evolua către sisteme urbane dezvoltate la nivel de regiuni de dezvoltare, şi chiar la nivel 
naţional. 
Prezenţa capitalei Bucureşti, puternic polarizatoare, cu o arie de influenţă mai mare de 30-
40% din teritoriul judeţelor Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, reduce rolul de polarizare al 
reşedinţelor acestora de judeţ. În relaţia cu Bucureştiul, cele două oraşe din judeţul Giurgiu 
se comportă ca poli urbani aflaţi în vecinătatea polului metropolitan, alături de alţi 5 poli din 
Ilfov şi 2 din Călăraşi.  
 
Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria a fost elaborată „Strategia 
de Marketing în vederea promovării avantajelor zonei transfrontaliere Giurgiu – Ruse pentru 
investitori”. Obiectivele relevării legăturilor potențial productive în forma unei singure 
regiuni transfrontaliere sunt, conform documentului menționat: schimbul de informații, 
transferul de tehnologii, dezvoltarea de parteneriate pe termen mediu și lung între 
autoritățile administrative locale corespondente, conservarea și regenerarea resurselor 
naturale, promovarea resurselor de interes pentru turism (produse tradiționale, obiceiuri 
locale), dezvoltarea pieței forței de muncă și creșterea siguranței economice, cu limitarea 
disparităților majore în ceea ce privește standardul de viață. Studiul dinamicii relației 
Giurgiu-Ruse a arătat disponibilitatea celor două unități adminsitrativ-teritoriale urbane de a 
crește încrederea investitorilor în oportunitățile de dezvoltare ale teritoriului localităților, 
dar și a euroregiunii în ansamblul ei, iar opțiunea de dezvoltare oportună ambelor teritorii 
ar fi crearea unui mediu de afaceri bazat pe domenii de activitate ecologice, cu susținere din 
partea autorităților locale, regionale și a instituțiilor europene. Tratarea integratoare a 
potențialului euroregiunii se poate demara prin crearea unui centru de afaceri în regiunea 
Giurgiu-Ruse, iar rezultatul unui astfel de proiect ar atrage cooperarea durabilă la nivel 

http://www.primariamihailesti.ro/
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transfrontalier european, respectiv cu beneficii concrete pentru comunitățile locale, 
conform „Strategiei de Marketing în vederea promovării avantajelor zonei transfrontaliere 
Giurgiu – Ruse pentru investitori”. 
 
Planul Cadru ERGO, document ce vizează dezvoltarea socio-economică a regiunii europene 
Ruse-Giurgiu, a evidențiat un set de obiective și priorități pentru ambele teritorii:  
1. Dezvoltare economică competitivă prin implementarea tehnologiilor bazate pe 
cunoştinţe avansate, cu dezvoltarea capacităţii centrelor existente şi constituirea centrelor 
de consultanţă, informare şi afaceri şi incubatoarelor, crearea zonelor şi parcurilor 
industriale, inclusiv a celor cu tehnologii avansate, organizarea de evenimente de 
promovare; construirea centrelor logistice pentru comerţ şi transport, asigurarea 
standardelor moderne de schimb şi transport bunuri; 
2. Un sistem de transport intermodal funcţional şi generator de creştere semnificativă a 
volumului de bunuri transportate şi procesate cu alinierea parametrilor tehnici şi de 
performanţă ai drumurilor şi căilor ferate principale din ambele zone ale regiunii la 
reglementările UE pentru ]nt[rirea funcíei Giurgiu-Ruse - transportator Pan-European. 
Creșterea serviciilor de trafic poate deveni sursă de ocupare a forţei de muncă şi de venit 
ridicat; 
3. Turismul este sfera în care oraşul Ruse şi oraşul Giurgiu au stabilit obiective similare – 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale bogate şi a patrimonului cultural, diversificarea 
diferitelor forme de turism; 
4. În sfera socială, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un aspect central pentru 
ambele părţii ale Dunării: generarea prosperităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, depăşirea 
dezvoltării greoaie a nivelului educaţiei, implementarea de programe de formare;  
5. Modernizarea generală a cartierelor urbane cu locuinţe vechi, restructurarea zonele 
rezidenţiale, furnizarea de loturi dezvoltate pentru înteprinderi mici şi mijlocii, convertirea 
funcțională a terenului fostelor zone de producţie pentru locuinţe la standarde înalte și 
renovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţelor construite înainte de 1990; 
6. Conservarea mediului înconjurător prin pași hotărâți către eliminarea finală a poluării 
aerului, protejarea eficientă împotriva zgomotului generat de trafic, o acoperire mai mare a 
diferitelor tipuri de reciclare a deşeurilor. Conservarea biodiversităţii, dezvoltarea zonelor 
verzi şi îmbunătăţirea întreţinerii acestora reprezintă o prioritate comună; 
7. Construirea sistemelor de infrastructură tehnică implică sisteme de tratare a apelor 
reziduale din centralele industriale şi oprirea deversării apelor de canalizare netratate în 
Dunăre, dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu gaz, utilizarea mai mare a surselor de 
energie regenerabilă reprezintă una din priorităţile sectorului energetic, conform Master-
Plan-ului ERGO (operațiuni ale regiunii europene Giurgiu-Ruse prin management integrat al 
oportunităţii prin intermediul planului cadru) 3. 
 
Municipalitatea din Ruse este capitala administrativă a Districtului Ruse, corespondentul 
teritorial pentru județul Giurgiu, Ruse fiind cel de-al cincilea oraș ca mărime din Bulgaria, 
localizat la 200 km de Marea Neagră și 320 km față de capitala Bulgariei, Sofia. Ruse 
îndeplinește rolul de cel mai important port fluvial din Bulgaria prin activitățile de comerț 
internațional realizate. Ruse este și nod feroviar important, cu 2 gări pentru pasageri și 2 
                                                                 
3 Master-Plan-ul este parte a Programului de Coooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, co-
finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională  
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gări pentru transportul de marfă. Accesibilitatea Districtului  Ruse poate fi sporită prin 
activarea unei foste baze militare aeriene cu statut de aeroport internațional, cu localizare la 
15 km de oraș.   
Orașul Ruse are un profil industrial recunoscut național pentru domeniul de rafinare, 
beneficiază de un parc industrial în apropierea Portului Ruse-Est, la 1,5 km de podul peste 
Dunăre. Forța de muncă este calificată datorită funcționării unei universități care pregătește 
profesioniști pentru domeniile tehnice - Universitatea Anghel Kanchev a fost înființată în 
1954 şi are 7 facultăți, conform infomațiilor din strategia citată anterior.    
 

 
Harta 2. Oraşe nod feroviar port, aeroport şi zone libere 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 

Număr de sosiri – puncte de trecere a frontierei din judeţul Giurgiu 

Punct de trecere a frontierei Tip transport An Nr. persoane 

GIURGIU PORT transport rutier 2008 960 

GIURGIU PORT transport naval 2008 21.445 

GIURGIU RUTIER transport rutier 2008 718.468 

GIURGIU RUTIER transport feroviar 2008 46.120 

GIURGIU RUTIER transport naval 2008 15 

GIURGIU ZONA LIBERĂ transport naval 2008 181 

GIURGIU transport rutier 2010 563.993 

GIURGIU transport feroviar 2010 41.082 

GIURGIU transport naval 2010 19.370 

GIURGIU transport naval 2012 23.163 

GIURGIU transport feroviar 2012 42.123 

GIURGIU transport rutier 2012 660.793 

Tabelul 7. Numărul sosirilor vizitatorilor străini în România, puncte de frontieră de intrare în 
ţară şi mijloace de transport utilizate 
Sursa date: INS 
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Număr de plecări – puncte de trecere a frontierei din judeţul Giurgiu 

Punct de trecere a frontierei PTF Tip transport An Nr. persoane 

GIURGIU PORT transport naval 2008 3.749 

GIURGIU RUTIER transport rutier 2008 812.071 

GIURGIU RUTIER transport feroviar 2008 24.109 

GIURGIU ZONA LIBERĂ transport naval 2008 41 

GIURGIU transport rutier 2010 470.537 

GIURGIU transport feroviar 2010 10.280 

GIURGIU transport naval 2010 3.736 

GIURGIU transport rutier 2012 534.964 

GIURGIU transport feroviar 2012 5.591 

GIURGIU transport naval 2012 2.823 

Tabelul 8. Numărul plecărilor vizitatorilor români în Bulgaria, pe puncte de frontieră de 
ieşire din ţară şi mijloace de transport utilizate 
Sursa date: INS 
 

Se observă că numărul de persoane care au plecat din țară prin punctul de trecere al 
frontierei Giurgiu (pentru ramura rutieră) a scăzut, în 2012, cu 34% față de anul 2008. 
Față de 2008, în 2012 au folosit transportul feroviar pentru trecerea frontierei numai un 
sfert din numărul de persoane înregistrat în urmă cu 4 ani.  
Podul peste râul Argeș de la Grădiştea, luat de ape la data de 13 august 2005, a modificat 
circulaţia feroviară de la București spre Giurgiu şi, în continuare, spre Bulgaria, prin devierea 
pe la Videle, distanța fiind de 2 ori mai mare (117 km). Ruta clasică, înainte de data 
respectivă, avea numai 59 km, acestă situație determinând scăderi ale fluxurilor de 
transport (persoane și marfă), fapt observat și din analiza valorilor înregistrate în perioada 
2008-2012, conform datelor INS. 
 

Sosiri, 2008 (pondere din totalul traficului BG-RO) 

pondere % GIURGIU total Număr de persoane care au trecut granița BG-RO 

70 787.189 1.125.621 

Sosiri, 2012 (pondere din totalul traficului BG-RO) 

pondere % GIURGIU total Număr de persoane care au trecut granița BG-RO 

58 726.079 1.253.315 

Tabelul 9. Ponderea sosirilor înregistrate pentru vizitatorii străini în România prin PTF din 
judeţul Giurgiu, în 2008 şi 2012, calcul al autorului 
 
În afară de dezafectarea podului deteriorat, nu a mai fost realizată nicio lucrare de 
remediere. În prezent, calea ferată Bucureşti-Giurgiu (prima cale ferată din Vechiul Regat – 
1869) nu mai este utilizată. 
 
Giurgiu își menține locul 1 în cazul preferinței pentru sosiri în România din Bulgaria prin 
punctele de trecere a frontierei din acest județ, însă valorile au scăzut considerabil: numărul 
de sosiri a scăzut cu 6.000 de persoane (12%) în 2012 față de 2008, în condițiile în care 



 

 
 
 

 23 
  

numărul de persoane care au trecut granița BG-RO s-a diminuat cu 10% pentru același 
interval. 
 

Plecări, 2008 (pondere din totalul traficului RO-BG) 

pondere % GIURGIU total Număr de persoane care au trecut granița RO-BG 

31 839.970 2.690.764 

Plecări, 2012 (pondere din totalul traficului RO-BG) 

pondere % GIURGIU total Număr de persoane care au trecut granița RO-BG 

26 543.378 2.079.526 

Tabelul 10. Ponderea numărului de plecări ale vizitatorilor români în Bulgaria prin PTF din 
judeţul Giurgiu, în 2008 şi 2012, calcul al autorului 
 

Numărul total de persoane care au trecut granița Ruse-PTF Giurgiu a scăzut, în 2012 față de 
2008, cu 23%, în timp ce numărul de persoane care au plecat din PTF Giurgiu (transport 
rutier, feroviar, naval în mod cumulat) la Ruse a avut valori cu 5% mai mici față de același 
an.  
 

Zona Metropolitană București 
 
Zona Metropolitană București este o formă funcțională de impulsionare a dezvoltării 
teritoriului, organismul asociațiilor aferente zonelor metropolitane fiind facilitator pentru 
accesarea fondurilor structurale europene, respectiv poate avea reacția și gestiunea 
concretă a dezechilibrelor funcționale, încurajarea investițiilor private și creșterea nivelului 
de trai pentru populația cumulată a unităților administrativ-teritoriale componente ale ZM. 
Documentația de amenajarea teritoriului „Planul de amenajare al teritoriului Zonei 
Metropolitane” din anul 2003 a fost baza pentru strategia de dezvoltare a Zonei 
Metropolitane Bucureşti, aprobată prin HCGMB nr. 176/2005. Strategia urmărea principiul 
dezvoltării policentrice pe axe de dezvoltare de-a lungul traseelor coridoarelor de transport 
europene. Obiectul amenajării teritoriului și a planificării strategice presupunea 94 de 
localităţi: în întregime Judeţul Ilfov, precum şi localităţi situate pe teritoriile judeţelor 
Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa şi Dâmboviţa4.  
Prin studiul aferent strategiei, elaboratorii au propus, la momentul respectiv, Parcurile 
Regionale Snagov, Grădiştea, Brăneşti, Budeşti, Comana, Mihăileşti, Bolintin şi Buftea, cu 
regim de dezvoltare detaliat prin PATZ-uri proprii ca instrumente de evidențiere a 
potențialului pentru investiţii în utilităţi urbane şi, în consecinţă, investiţii ale firmelor 
private şi ale populaţiei. 

 
Conform Planului de Dezvoltare Regionala București-Ilfov 2007-2013. ZM ar fi putut 
reprezenta o sursă pentru creșterea competitivității teritoriale, iar dezvoltarea unei astfel de 
zone funcționale va fi facilitată prin planificarea spațială a teritoriului regional, cu 
diminuarea disparităților dintre zonele peri-urbane și rurale din București și Ilfov. 
 
 
 

                                                                 
4 Infomațiile sunt prezentate sub formă de articol în Buletinul Informativ al Observatorului Urban, numărul 
iulie-septembrie 2010, disponibil la adresa online www.observatorulurban.ro   
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Analiza SWOT a județului Giurgiu – Rețeaua de localități  
 

SWOT – Rețeaua de localități 

Puncte tari  Puncte slabe  

- Giurgiu prezintă profil economic 
agricol, este un judeţ cu caracter rural 
predominant (OECD), respectiv cu 
funcţie agrară (EDORA), cu 
caracteristici de regiune rural-
periurbană. 

- Proximitatea orașului București prin 
ZMB 

- Vecinătatea și Parteneriatul cu 
Euroregiunea Ruse 

- La nivel de regiune, judeţul Giurgiu este cel 
mai puţin urbanizat, având un procent de 
5,55% UAT-uri urbane. 

- Numai 30,32% din populația totală a 
județului locuiește în mediul urban. 

- 31 din 54 de unităţi administrative locale au 
documentaţii de urbanism care au ieșit din 
termenul de valabilitate. 

- Activitățile de urbanism la nivel local sunt 
trimise pentru rezolvare, din cauza lipsei de 
personal în cazul majorității UAT-urilor 
rurale, către Consiliul Judeţean Giurgiu.  

- La nivel județean, sunt înregistrați foarte 
puțini specialişti atestați pentru urbanism și 
arhitectură. 

- Autorizațiile de construire eliberate pentru 
clădiri rezidențiale au scăzut cu 40% în 2012 
față de 2008. 

- În afară de dezafectarea podului deteriorat, 
nu a mai fost realizată nicio lucrare de 
remediere.  

- În prezent, calea ferată Bucureşti-Giurgiu 
(prima cale ferată din Vechiul Regat – 1869) 
nu mai este utilizată. 

Oprtunități    Amenințări  

- UAT-urile respondente au indicat 
necesitatea extinderii intravilanului 
pentru viitoare investiții: realizarea de 
unităţi de producere a energiei verzi, 
respectiv ridicarea de noi locuințe, 
construirea de case de vacanță, 
construcții pentru logistică și 
depozitarea mărfii  etc. 

- Neactualizarea planurilor generale de 
urbanism poate să determine stagnarea 
dezvoltării socio-economice prin scăderea 
credibilității potențialului resurselor la nivel 
județean atât pentru locuitori, cât și pentru 
potențiali investitori. 

 
 

Cadrul natural şi mediul 
 

Județul Giurgiu este unul dintre cele 7 judeţe componente ale Regiunii Sud Muntenia, 
regiune care cuprinde trei forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie şi luncă 
70,7%. Suprafaţa judeţului este caracterizată prin forme de relief plate, cu un minim de 
altitudine pe malul Dunării (14,6 m) și un maxim de 142 de m. Relieful este format din cinci 
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subunități principale ale Câmpiei Române: Burnas, Vlăsia, Găvanu-Burdea, câmpia de 
subsidenţă Titu-Potlogi și Lunca Dunării.  
Din punct de vedere geomorfologic, în cadrul judeţului Giurgiu se individualizează două 
tipuri de forme de relief, şi anume:  câmpie fluvio – lacustră acoperită cu depozite loessoide, 
tabulară, nefragmentată, specifică celei mai mari părţi a suprafeţei judeţului; şi câmpie 
aluvială, holocenă, de subsidenţă, cu aspect de albie majoră, reprezentând luncile 
dezvoltate de-a lungul râurilor şi în special, de-a lungul Dunării.  
Prima terasă, situată la doar 3-4 m deasupra Luncii Dunării, este urmată de o a doua 
altitudine, ce se înalţă cu 13-14 m deasupra luncii, culminând cu cea mai înaltă, Câmpia 
Burnasului, de 60-65 de m, ce domină lunca fluviului. 
Lunca Dunării, influenţată de acţiunea directă a fluviului, cu lăţimi ce pot ajunge în unele 
locuri la 10 km, este îndiguită şi canalizată pe mari suprafeţe, fiind transformată în teren 
agricol.  
Depozitele de aluviuni au grosimi cuprinse între 15 şi 35 m, fiind constituite structural din 
două complexe litologice: complexul bazal (alcătuit din nisipuri şi pietrişuri) şi complexul 
superior (predominant argilo-nisipos). Aluvionarea şi colmatarea intensă ulterioară a luncii 
au dus la dezvoltarea unui microrelief variat şi la ridicarea nivelului albiei Dunării. 
Tipul de sol care predomină este cernoziomul (încadrat în zona I de fertilitate şi localizat în 
sudul judeţului, pe când în zona a II-a de fertilitate se regăsesc centrul şi estul judeţului), 
respectiv  sol brun roşcat şi brun de pădure (în zona a III-a de fertilitate în nordul judeţului). 
 
Reţeaua hidrografică 
 
Din totalul suprafeței de 3.526 de km2, 2,72% din această suprafață reprezintă luciile de apă, 
cu o lungime totală a rețelei hidrografice de 837 de km, fluvial Dunărea fiind prezentă pe 
teritoriul județean pe lungimea de 75 de km, respectiv întreaga graniță de Sud. Județul 
Giurgiu are un regim termic fără diferențe teritoriale semnificative, însă care determină 
perioade de secetă care afectează evoluția plantelor de cultură.  Dunărea este îndiguită pe 
tot parcursul ei din regiunea de câmpie în scopul limitării revărsărilor prin creșterea 
debitului. 
Albia fluviul Dunărea, prin îndiguirea aproape completă pentru malul românesc, poate 
transporta pe tronsonul aferent județului Giurgiu debite maxime anuale între 13.400 m3/s - 
17.100 m3/s. Controlul debitelor maxime naturale este realizat prin cele două acumulări de 
la Porțile de Fier.   Fluviul Dunărea, cu un stoc mediu la intrarea în ţară de 170 miliarde 
m3/an, ar putea fi cea mai bogată sursă de apă, însă caracterul său internaţional impune 
anumite limitări în utilizarea apelor sale, de aceea se consideră ca resursă numai jumătate 
din volumul mediu multianual scurs pe Dunăre (85 miliarde m3/an). 
Râul Argeș parcurge 113 km pe teritoriul județului Giurgiu și este îndiguit și regularizat, în 
cazul cursului său superior, prin crearea bazinelor de retenție cu funcție hidroenergetică 
care limitează inundațiile. În amonte, râul Argeș prezintă amenajări hidrotehnice complexe, 
regularizare în aval de barajul Mihăilești, precum și baraje și lacuri de acumulare. 
Regularizarea debitelor a determinat un debit de minimum 20-25 m3/s, debit care permite 
asigurarea cu apă brută a prizei Crivina RGA Bucureşti, pentru alimentarea cu apă a 
capitalei.  
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Harta 3. Ierarhizarea localităţilor urbane pe bazine hidrografice 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Principalii afluenţi ai râului Argeş de pe teritoriul județului Giurgiu sunt: Neajlovul cu 
Câlniştea şi Dâmbovnicul; Sabarul cu Ciorogârla (care de fapt înseamnă Dâmboviţa ca 
urmare a derivaţiei Brezoaiele-judeţul Dâmboviţa).  
Neajlovul, cu un debit mai redus (6,4 m3/s la Călugăreni – debit mediu anual) şi cu o pantă 
de scurgere, mai ales după confluenţa cu Câlniştea, măsoară 100 km pe teritoriul județului, 
regimul său hidrologic fiind influenţat de condiţiile climatice ale Câmpiei Române. Cel mai 
important afluent al său este Câlniştea, care are apă mai ales în perioadele ploioase, în 
timpul verilor secetoase prezentând caracterul unei văi mlăştinoase.  
Afluenţii Câlniştei au acelaşi regim hidrologic (Glavaciocul unit cu Milcovăţul, Porumbeni şi 
Izmar), astfel că pe văile lor s-au construit numeroase bazine de retenţie, de importanţă 
piscicolă. 
Sabarul, numit Răstoaca în cursul său superior, îşi poartă apele, bogate în zilele cu 
precipitaţii abundente, dar sărace în perioadele secetoase, printr-un curs domol şi sinuos, 
pe o lungime de 85 km. El limitează lunca Argeş-Sabar pe o lungime de peste 50  km şi are 
un debit mediu anual, la Bolintin Vale, de 2,13 m3/s. Afluentul său, Ciorogârla, o fostă 
viroagă, devenită arteră hidrografică prin unirea cu Dâmboviţa, este mai mult o înşiruire de 
mici arii lacustre sau mlăştinoase, activate de ploi sau de deversările din Dâmboviţa. 
Densitatea medie a reţelei hidrografice pe teritoriul județului Giurgiu este de 0,24 de 
km/km2. 



 

 
 
 

 27 
  

Lacurile din județul Giurgiu sunt naturale (de luncă și de vale) și artificiale. Cel mai mare lac 
de luncă este Balta Comana, cu o suprafață de 1.180 de ha, iar prin așezarea sa într-o 
regiune de păduri de foioase întinse și cu un important fond cinegetic, acest lac de luncă 
prezintă un potențial turistic valoros. Celelalte bălți în lunca Argeşului, de suprafețe și 
adâncimi reduse, sunt invadate de vegetație acvatică (cu suprafeţe de 10-40 de ha: Herăşti, 
Zăgaz, lângă satul Valea Dragului), iar în timpul viiturilor sunt activate bălți care nu depășesc 
10 ha (Moarta-lângă Tîntava, Moarta-lângă Colibaşi, bălţile Dărăşti, Drăgănescu). 
Lacurile de vale sunt frecvente pe văile Milcovăţului şi Ciorogârlei, însă își reduc foarte mult 
dimensiunile odată cu seceta, prin limitarea alimentării din râuri, precipitații și izvoare de 
adâncime (parte din pânza freatică). 
Lacurile artificiale sau iazurile sunt realizate prin bararea văilor cu scurgere temporară sau 
cu debit mic, în scopul regularizării și menținerii unui volum de apă necesar agriculturii şi 
pisciculturii. Există un număr de 86 de iazuri pe văile cursurilor de apă Bălăria, Câlniștea, 
Izmar, Zboiu, Valea lui Damian, Valea Porumbenilor, Parapanca, Ciuvica și alte 9 cursuri de 
apă. Aceste acumulări sunt administrate de diferiţi agenţi economici sau de către primăriile 
localităţilor respective. Fondul piscicol din județul Giurgiu este unul impresionant și divers 
(spre exemplu crap, caras, șalău, știucă) și se întinde pe 2.444 de ha de luciu de apă. 
Pe raza județului Giurgiu, există 28 unităţi de producţie în acvacultură cu o suprafaţă de 
2.383 ha, 3 asociaţii de pescuit sportiv şi o asociaţie de pescari profesionişti pentru pescuitul 
comercial exercitat în apele fluviului Dunărea. Subsolul județului a fost prospectat și s-a 
evidențiat faptul că există următoarele resurse: zăcăminte de petrol și gaze (în toată câmpia 
de subsidenţă şi în Câmpia Neajlovului).  
 

Arii naturale protejate 
 
În Regiunea Sud Muntenia, există un număr de 72 de arii protejate de interes naţional 
(Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervaţia 
Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul 
Suhaia, APSA Iezer Călăraşi etc). 
 
Rezervaţiile naturale din Giurgiu sunt: Padina Tătarului (Parcul Natural Comana) desemnată 
pentru protecția speciei Paeonia peregrina ssp. romanica-Bujor românesc, în suprafață de 
231,40 ha; Oloaga-Grădinari (Parcul Natural Comana) desemnată pentru protecția speciei 
Ruscus aculeatus-Ghimpe, în suprafață de 249,40 ha; Balta Comana (Parcul Natural Comana) 
habitat caracteristic pentru păsările acvatice-zonă umedă, în suprafață de 1.206,40 ha; 
pădurea Manafu - situată la aproximativ 36 de km sud-vest de Bucureşti, în comuna 
Izvoarele, suprafaţa de 278 de ha fiind declarată rezervaţie forestieră.  
 
Parcul Natural Comana, arie protejată de interes național  în suprafaţă de 24.963 ha, a fost 
constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004, scopul declarării acestuia îl reprezintă, în 
ansamblu, protejarea diversitaţii floristice și faunistice descrise în zonă, a habitatelor 
caracteristice unor specii vulnerabile, periclitate şi/sau rare, vegetale și animale, a unor zone 
speciale de interes științific, istoric sau peisagistic.  
 
În Parcul Natural Comana sunt recunoscute în prezent trei arii naturale cu statut de 
protecţie: I. Oloaga Grădinari (249,40 ha), delimitată pentru protejarea speciei Ruscus 
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aculeatus şi a habitatului forestier; II. Padina Tătarului (231,40 ha), desemnată pentru 
protejarea speciei Paeonia romanica; III. Balta Comana (1.206,40 ha), habitat caracteristic 
pentru păsările acvatice-zonă umedă. Alături de cele trei arii naturale menţionate se 
delimitează înca şapte arii protejate considerate a avea importanţă peisagistică, floristică şi 
faunistică. Acestea sunt: Fântânele – 163,60 ha (pădure), Măgura-Zboiu – 106,50 ha (pădure 
şi valea pârâului), Puieni – 15,30 ha, Crânguri – 117,20 ha (pădure), -Valea Hoţilor – 25,60 ha 
(pădure), Valea Gurbanului – 110,40 ha (pădure şi valea pârâului) şi Sărăturile Comana 
Grădiştea – 99,60 ha. Aceste păduri în care predomină stejarul, teiul, ulmul, adăpostesc o 
faună variată, atractivă pentru vânători: căprioare, mistreți, iepuri, vulpi. Începând cu anul 
2006 a fost înfiinţată structura de administrare a acestuia cu sediul în localitatea Comana. 
 
Pădurea Manafu este o rezervație forestieră construită din amestecuri naturale de stejar 
brumăriu, garniță. Aici au fost colonizați fazanii și căprioarele, devenind astfel și un 
important centru cinegetic. Pădurea Manafu situată pe teritoriul localităţii Ghimpaţi, cu o 
suprafaţă de 28 de ha, este o rezervaţie pentru protejarea bujorului românesc - Paeonia 
peregrina varianta romanica. Această arie a fost dată în custodie Direcţiei Silvice Giurgiu în 
anul 2006. 
Pădurea Teşila din satul Vlaşin, comuna Schitu, având o suprafaţă de 52,20 ha, a fost 
constituită ca rezervaţie pentru protejarea bujorului românesc (Paeonia peregrina varianta 
romanica). Aceasta arie a fost dată în custodie Direcţiei Silvice Giurgiu în anul 2004.  
 
Rezervaţia naturală Cama-Dinu-Păsărica are o suprafaţă de 2.400 de ha şi a primit Avizul 
Academiei Române pentru a fi declarată rezervaţie naturală în februarie 2006. În prezent, 
există pe site-ul Ministerului Mediului un proiect de hotărâre pentru declararea de noi arii 
naturale protejate în care este inclusă şi zona Cama-Dinu-Păsărica. Zona cuprinde elemente 
tipice de luncă inundabilă, în care se găsesc plantaţii de nuc american şi glădiţă, perdele de 
viţă sălbatică şi hamei, păduri de stejari seculari cu ulm şi plop negru.  
Totodată, au fost identificate specii de plante, inclusiv specii de plante acvatice, specii de 
muşchi şi ciuperci. De asemenea, rezervația adăposteşte cea mai mare colonie mixtă de 
stârci lopătari şi cormorani mari din zona Giurgiu. Dintre populaţiile de păsări identificate în 
zonă, multe specii reprezintă procente importante din populaţiile de păsări care cuibăresc în 
România, cum ar fi: stârcul lopătar, stârcul galben, stârcul cenuşiu, stârcul de noapte, egreta 
mică, egreta mare, cormoranul mare.  
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Harta 4. Arii protejate de interes comunitar, naţional şi internaţional 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

Judeţul Giurgiu cuprinde una dintre cele 11 zone umede de interes internaţional RAMSAR 
(Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al 
păsărilor acvatice) din România: Parcul Natural Comana, desemnată sit RAMSAR pe 25 
octombrie 2011 şi care are o suprafaţă de 24.963 ha, conform Agenţiei Naţionale de 
Protecţie a Mediului. Deoarece limitele parcului natural și alte sitului Natura 2000 sunt 
parţial diferite, zona este definită prin sintagma de „aria naturală protejată Comana”.  
 
Rezervaţii şi monumente ale naturii sunt, conform Legii nr. 5 din 6 martie 2000, privind 
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, 
umătoarele zone: Pădurea Oloaga-Grădinari (Comuna Comana) – 248 ha, Pădurea Padina 
Tătarului (Comuna Comana) – 230 ha, Pădurea Manafu (Comuna Izvoarele) – 28 ha, 
Rezervaţia Teşila (Comuna Schitu) – 52,50 ha. 
 
Siturile de importanţă comunitară giurgiuvene aparţin de următoarele UAT-uri şi au ponderi 
din suprafaţa acestora, conform Agenţiei de Protecţie a Mediului şi Ministerului Mediului: 
 

Denumirea sitului 

Unităţile administrativ teritoriale 
în care este localizat situl şi 
ponderea din suprafaţa UAT din 
judeţul Giurgiu 

Unităţile administrativ teritoriale 
în care este localizat situl şi 
ponderea din suprafaţa UAT din 
judeţele vecine 

ROSCI0088 Gura 
Vedei 
- Şaica - Slobozia 

Găujani (7%), Malu (14%), 
Slobozia (6%), Vedea 
(12%) 

Judeţul Teleorman: Bragadiru 
(1%), Năsturelu (13%), Pietroşani  
(16%) 

ROSCI0106 Lunca 
Mijlocie a 
Argeşului 
 

Floreşti (1%), Găişeni (8%), 
Vânătorii Mici (3%) 
 

Judeţul Dâmboviţa: Corbii Mari 
(3%), Costeştii din Vale (6%), 
Găeşti (<1%), Mătăsaru (5%), 
Mogoşani (11%), Odobeşti (15%), 
Petreşti (10%), Potlogi (5%), Ulieşti 
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(7%) 

ROSCI0138 
Pădurea Bolintin 

Bolintin-Vale (21%), Crevedia 
Mare (26%), Găiseni (37%), 
Vânătorii Mici (6%) 

 

ROSCI0043 
Comana 

Băneasa (20%), Călugăreni (33%), 
Colibaşi (<1%), Comana (83%), 
Gostinari (27%), Greaca (2%), 
Hotarele (14%), Isvoarele (<1%), 
Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), 
Singureni (18%) 

 

Tabelul 11. Situri de importaţă comunitară din judeţul Giurgiu 
Sursa: ANPM 

 

Denumirea sitului 

Unităţile administrativ teritoriale 
în care este localizat situl şi 
ponderea din suprafaţa UAT din 
judeţul Giurgiu 

Unităţile administrativ teritoriale 
în care este localizat situl şi 
ponderea din suprafaţa UAT din 
judeţele vecine 

ROSPA0022 
Comana - 
Suprafaţa 
totală=24.956 ha 

Băneasa (20%), Colibaşi (<1%), 
Comana (83%), Călugareni (33%), 
Gostinari (17%), Greaca (2%), 
Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), 
Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), 
Singureni (18%) 

Judeţul Călăraşi: Căscioarele (<1%) 

ROSPA0038 
Dunăre-Olteniţa - 
Suprafaţa 
totală=6.022 ha 

Prundu (2%)  
Judeţul Călăraşi: Chirnogi (27%), 
Olteniţa (1%) 

ROSPA0090 
Ostrovu Lung-
Gostinu - 
Suprafaţa totală  
= 2.489 ha 

Giurgiu (<1%), Găujani (36%), 
Malu (56%), Slobozia (42%), 
Vedea (46%) 

Judeţul Teleorman: Bragadiru 
(13%), Bujoru (16%), Cervenia 
(15%), Conteşti (9%), Frumoasa 
(3%), Năsturelu (6%), Pietroşani 
(54%), Smardioasa (<1%) 

ROSPA0146 Valea 
Câlnistei -  
Suprafaţa totală 
=2.538 ha 

Ghimpaţi (5%), Izvoarele (<1%), 
Răsuceni (7%), Schitu (11%) 

Judeţul Teleorman: Bujoreni (7%), 
Drăgăneşti-Vlaşca (1%) 

Tabelul 12. Situri de protecţie specială avifaunistică din judeţul Giurgiu 
Sursa: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, mmediu.ro 
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Harta 5. Resurse naturale conform PATN - Secţiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice, unde 
resursele sunt considerate drept concentrare în teritoriu 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Secţiunea a VIII-a „Zone cu resurse turistice” din PATN, aprobată prin Legea nr. 190 din mai 
2009, detaliază situaţia elementelor de potenţial şi a disfuncţionalităţilor asociate fiecărui 
UAT din judeţ, informaţiile fiind reproduse în următoarele Tabelule.  
 

Judeţ UAT cu 
concentrare 

mare 

Resursă dominantă UAT cu 
concentrare 
foarte mare 

Resursă dominantă 

Resurse 
naturale 

Resurse 
antropice 

Resurse 
naturale 

Resurse 
antropice 

Giurgiu Municipiul 
Giurgiu 

 X Comuna Comana X X 

Comuna 
Ghimpaţi 

X     

Comuna Greaca X     

Oraşul Mihăileşti X     

Comuna Prundu X     

Tabelul 13. UAT-uri cu resurse turistice în județul Giurgiu 
Sursa: Secţiunea a VIII-a “Zone cu resurse turistice” din PATN, aprobată prin legea 190 din mai 2009 
 

Judeţ UAT cu 
concentrare mare 

Probleme ale 
infrastructurii 

UAT cu 
concentrare 
foarte mare 

Probleme ale 
infrastructurii 

Turistice Tehnic
e 

Turistice Tehnice 

Giurgiu Municipiul Giurgiu   Comuna Comana X  

Comuna Ghimpaţi X     

Comuna Greaca X X    

Oraşul Mihăileşti X     

Comuna Prundu X X    
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Tabelul 14. UAT-uri cu resurse turistice în județul Giurgiu și problemele ale infrastructurii 
Sursa: Secţiunea a VIII-a “Zone cu resurse turistice” din PATN, aprobată prin legea 190 din mai 2009 

 
Fondul funciar în judeţul Giurgiu 
 

Din suprafaţa totală de 352.602 ha (3.626,02 km2), fondul funciar al judeţului Giurgiu 
prezintă următoarele ponderi: 
 

Judeţul Giurgiu, 2012 

Mod de folosinţă Suprafaţa (Ha) Pondere (%) din S totală judeţ 

Agricolă 275.680 76,03 

Arabilă 259.029 71,44 

Păşuni 12.316 3,40 

Fâneţe 82 0,02 

Vii şi pepiniere viticole 3.669 1,01 

Livezi şi pepiniere pomicole 584 0,16 

Terenuri neagricole total 76.922 21,21 

Păduri şi altă vegetaţie forestieră 37.943 10,46 

Ocupată cu ape, bălţi 14.005 3,86 

Ocupată cu construcţii 16.147 4,45 

Căi de comunicaţii şi căi ferate 7.406 2,04 

Terenuri degradate şi neproductive 1.323 0,36 

Tabelul 15. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în judeţul Giurgiu, 2012 
Sursa date: INS  

 
Terenurile cu folosinţă agricolă din judeţ ocupă o suprafaţă cu o pondere de 76,03% 
(aproximativ 210.000 de ha) din total. Suprafata totală cultivată în sistem de agricultură 
ecologică în 2012 (culturi pe teren arabil, păşuni şi fâneţe permanente, vii şi livezi) în judeţul 
Giurgiu a fost de 695,21 de ha. Terenurile ocupate cu construcţii, comunicaţii şi căi ferate 
însumează 6,49% din suprafaţa judeţului.  
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Harta 6. Utilizarea terenurilor conform Corine Land Cover 2006 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
  

UAT 
Suprafaţă (ha) păduri şi alta 
vegetaţie forestieră - 2012 

Suprafaţă totală 
UAT (ha) 

Pondere (% din 
suprafaţa UAT) 

ADUNAŢII-COPĂCENI 240 7.815,60 3,07 

BĂNEASA 735 11.294,70 6,50 

BOLINTIN-DEAL 389 3.165,30 12,28 

BUCŞANI 658 8.609,03 7,64 

BULBUCATA 103 2.756,35 3,73 

BUTURUGENI 312 4.458,02 7,00 

CĂLUGĂRENI 769 12.259,77 6,27 

CLEJANI 2.504 7.646,92 32,75 

COLIBAŞI 202 2.771,54 7,29 

COMANA 3.617 10.152,67 35,63 

COSOBA 243 1.339,62 18,14 

CREVEDIA MARE 2.555 6.408,89 39,87 

DAIA 270 6.266,20 4,31 

FLOREŞTI-STOENEŞTI 32 4.216,48 0,76 

FRĂTEŞTI 223 9.225,96 2,42 

GĂISENI 2.299 5.249,85 43,79 

GĂUJANI 248 8.234,23 3,01 

GHIMPAŢI 834 12.699,69 6,57 

GOGOŞARI 75 12.443,55 0,60 

GOSTINARI 807 3.561,84 22,66 

GOSTINU 480 5.136,40 9,35 

GRĂDINARI 150 3.263,22 4,60 

GREACA 7 3.276,61 0,21 

HERĂŞTI 353 2.982,15 11,84 

HOTARELE 653 4.617,76 14,14 
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IEPUREŞTI 524 5.251,25 9,98 

ISVOARELE 228 2.750,81 8,29 

IZVOARELE 1.294 14.274,74 9,06 

JOIŢA 68 2.383,01 2,85 

LETCA NOUĂ 1.966 8.551,35 22,99 

MALU 1 7.328,20 0,01 

MÂRŞA 589 7.042,87 8,36 

MIHAI BRAVU 2.584 6.607,34 39,11 

OGREZENI 132 3.890,79 3,39 

OINACU 483 4.613,11 10,47 

PRUNDU 2.047 18.706,95 10,94 

PUTINEIU 10 8.688,11 0,12 

RĂSUCENI 232 8.938,08 2,60 

ROATA DE JOS 1.788 8.414,22 21,25 

SĂBĂRENI 203 2.330,81 8,71 

SCHITU 1.455 7.333,21 19,84 

SINGURENI 1.205 5.781,32 20,84 

SLOBOZIA 904 5.736,78 15,76 

STĂNEŞTI 107 9.476,96 1,13 

STOENEŞTI 24 4.714,53 0,51 

TOPORU 29 8.955,86 0,32 

ULMI 5 4.434,04 0,11 

VALEA DRAGULUI 204 3.797,14 5,37 

VÂNĂTORII MICI 725 5.733,34 12,65 

VEDEA 528 8.187,62 6,45 

ORAŞ BOLINTIN-VALE 982 3.662,63 26,81 

ORAS MIHĂILEŞTI 203 7.118,72 2,85 

MUNICIPIUL GIURGIU 665 5.273,79 12,61 

Tabelul 16. Suprafaţa (ha) pădurilor şi altă vegetaţie forestieră, respectiv ponderea din 
suprafaţa totală, la nivel de UAT, 2012 
Sursa: INS 
 

Medii pondere (%) păduri în judeţul Giurgiu, 2012 

rural urban  medie judeţ 

11,38 14,09 12,74 

Tabelul 17. Ponderea pădurilor şi altă vegetaţie forestieră pentru mediul urban şi mediul 
rural, 2012, prelucrare a autorului după date INS 
Terenurile arabile retrase din circuitul agricol se realizează în scopul amenajării de şantiere 
necesare realizării unor noi investiţii (scoaterea temporară) sau realizarea de locuinţe, 
construcţii industriale, drumuri (scoaterea definitivă). 
 
Conform Raportului de Mediu, în anul 2012, suprafaţa de teren arabilă scoasă din circuitul 
agricol a fost de 400 de ha (scoatere definitivă – 397 de ha, scoatere temporară – 3 ha), 
destinaţia fiind cea de curţi, respectiv construcţii. În perioada 2003-2012, suprafaţa 
terenurilor retrase din circuitul agricol a crescut de 7 ori.  
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Harta 7. Procentul terenurilor neproductive din suprafaţa UAT 2011 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

Evoluţia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol, perioada 2003-2012 

An 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
200
9 2010 

201
1 

201
2 

Suprafața 
(ha) 

57,8
1 

36,8
9 

459,1
2 

889,3
9 

492,5
7 

552,
8 232 

107,
1 173 400 

Tabelul 17. Evoluţia suprafeţei terenurilor arabile retrase din circuitul agricol, perioada 
2003-2012 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 
Raportată la valoarea din 2008, în anul 2010 suprafața spațiului artificial (terenuri ocupate 
cu construcţii şi curţi, respectiv căi de comunicaţii şi căi ferate) a crescut cu numai 49 de ha, 
pe când față de 2005, suprafața s-a mărit în total cu 5,9%, de la 21.451 ha la 22.718 ha. 
Județul Giurgiu are cea mai mică suprafață de spațiu artificial ca pondere din cele 7 județe 
din Regiunea Sud Muntenia, cu 22.718 ha (6,44%) din suprafața totală a județului de 
352.602 ha, conform datelor cercetării „Situaţia Statistică a Terenurilor” realizate de 
MDRAP. 
 

Resurse naturale 
 
Resursele  naturale sunt puține și sunt reprezentate de: zăcămintele de petrol din partea de 
Nord a județului (Cartojani, Găiseni, Roata de Jos, Mârșa, Florești-Stoenești, Buturugeni, 
Grădinari, Bolintin-Deal), pietrișurile și nisipurile care se extrag din albiile râurilor Argeş 
(Ogrezeni, Malu Spart, Găiseni, Grădinari), Neajlov (Vadu Lat, Bucșani) și Dunăre. 
Apa din fluvial Dunărea ar putea fi utilizată pentru irigații și piscicultură, în timp ce râul 
Argeș poate fi exploatat pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor capitalei, respectiv 
alimentarea cu apă industrială a agenţilor economici ai capitalei. Resursa de apă din 
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subteran ar putea fi sursă pentru alimentarea cu apă a capitalei, municipiului Giurgiu şi a 
oraşelor Mihăileşti Bolintin Vale şi a agenţilor economici. 
Subsolul județului cuprinde zăcăminte de petrol și gaze în partea centrală și nordică, iar 
situația perimetrelor de exploatare sunt detaliate în următoarele tabele. 
 

Nr. crt. Zăcământul comercial Judeţul Regiune/Aria Durată acord 

1 BERCENI GIURGIU CENTRU/VIDELE 2012 

2 CARTOJANI GIURGIU CENTRU/VIDELE 2012 

3 COPĂCENI GIURGIU CENTRU/VIDELE 2005 

4 GOLĂŞEI GIURGIU CENTRU/VIDELE 2006 

5 GRĂDINARI GIURGIU CENTRU/VIDELE 2015 

6 MÂRŞA GIURGIU CENTRU/VIDELE 2004 

7 STOENEŞTI CĂSCIOARELE GIURGIU CENTRU/VIDELE 2028 

8 VALEA PLOPILOR ( BĂLĂRIA ) GIURGIU CENTRU/VIDELE 2023 

Tabelul 18. Zăcăminte comerciale PETROM  
Sursa: Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 
 

Perimetrul de explorare, dezvoltare, exploatare 
din acordul petrolier 

Titularul de acord petrolier 

E VII - 4 GIURGIU OMV PETROM S.A. 

Tabelul 19. Acordurile de concesiune petrolieră pentru perimetre de explorare-dezvoltare-
exploatare în judeţul Giurgiu 
Sursa: Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 
 
 

PERIMETRU SUBSTANȚA Judet 
perimetru 

Agent Economic 

Ogrezeni  Nisip și pietriș  Giurgiu  COMATCO S.A. CHIAJNA  

Dărăști  Nisip și pietriș  Giurgiu  EURO-MAN-CONSTRUCT S.R.L.  

Roata de Jos-Cartojani  Nisip și pietriș  Giurgiu  CIPROM S.A. PLOIEŞTI  

Mihai Vodă Nisip și pietriș  Giurgiu  EURO CONSTRUCT TRADING'98 
S.R.L.  

Tabelul 20. Licenţe active în procedura de aprobare pentru exploatare în judeţul Giurgiu 
Sursa: Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 

Pe teritoriul judeţului Giurgiu funcţionează două grupuri de zăcăminte (ce cuprind obiective 
din fostele schele petroliere Bolintin, Roata de Jos şi Videle), perimetre care au ca titular de 
acord petrolier S.C. OMV PETROM S.A. 
Conform datelor din Raportul de Mediu, în 2012, pe teritoriul judeţului Giurgiu au 
funcţionat în total 390 de sonde de extracţie a ţiţeilor şi 18 sonde de gaze libere. 
 
Grupul de Zăcăminte V Moesia Nord are obiective pe teritoriul comunei Floreşti-Stoeneşti, 
Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici, Roata de Jos, Mârşa. În anul 2012, exploatarea hidrocarburilor 
s-a realizat prin intermediul a 153 de sonde (137 de sonde de extracție a țițeilor și 16 sonde 
de extracție a gazelor). 
 
Grupul de Zăcăminte IV Moesia Nord dispune de următoarele obiective pe teritoriul 
comunei Clejani, Bulbucata, Letca Nouă, Ghimpaţi. În anul 2012, exploatarea hidrocarburilor 
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s-a realizat prin intermediul a 255 de sonde (253 de sonde de extracție a țițeilor și 2 sonde 
de extracție a gaze).  
Conform datelor Raportul de Mediu 2012, producția extrasă pentru cele două grupuri de 
zacăminte este următoarea,: 
 
Grup de Zăcăminte V Moesia Nord 

Anul Producţie extrasă 

Ţiţei (tone) Gaze (mii Smc) 

2011 76.044 13.838 

2012 73.340 12.297 

 
Grup de Zăcăminte IV Moesia Sud 

Anul Producţie extrasă 

Ţiţei (tone) Gaze (mii Nmc) 

2011 76.044 13.838 

2012 78.143 788,8 

Tabelul 21 şi 22. Producția extrasă de țiței grupurile de zăcăminte V Moesia Nord și IV 
Moesia Nord 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 
În albia râurilor şi în albia fluviului Dunărea de pe teritoriul județean se localizează 10 
balastiere, respectiv în terasa acestora sunt 30 de balastiere în funcțiune, terenurile aflându-
se în proprietatea agenţilor economici, consiliilor locale, a Regiei Naţionale a Pădurilor ori a 
persoanelor fizice. 
 
Calitatea factorilor de mediu 
 
 Calitatea aerului 
 
Calitatea aerului în mediul urban este afectată grav de noxele generate de traficul rutier, de 
centralele termice, respectiv de activităţile industriale. Poluarea datorată traficului intens pe 
toate categoriile de drumuri nu este atenuată de o valoare corectă a suprafeţei de spaţii 
verzi (70 ha în cele trei UAT-uri urbane giurgiuvene): în municipiul Giurgiu 54 de ha, în oraşul 
Mihăileşti  15 ha şi numai un hectar în Bolintin-Vale. La nivel regional, media este de 316 ha 
de spaţii verzi pe judeţ, adică de 4,5 ori mai mult decât în judeţul Giurgiu.   
Dintre factorii care favorizează acumularea şi menţinerea poluanţilor în atmosferă amintim 
străzile înguste şi prost ventilate, aglomerarea mare a clădirilor, absenţa spaţiilor verzi. 
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Harta 8. Distribuţia instalaţiilor IPPC  cu potenţial ridicat de poluare la nivel județean, 2011 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

Degradarea calităţii aerului se poate înregistra în special în zonele urbane unde populaţia 
este expusă poluării aerului şi poluării fonice ca urmare a traficului intens, respectiv în 
zonele rurale şi urbane din apropierea marilor instalaţii industriale (Directiva 96/61/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării - IPPC).  
Poluarea este generată de instalaţii industriale localizate în oraşul Mihăileşti, comunele 
Buturugeni, Valea Dragului, Frăteşti, Slobozia, Oinacu, respectiv în municipiul Giurgiu.  
 

Conform Raportului de Mediu pentru 2012, pentru municipiul Giurgiu şi zonele limitrofe 
funcţionează încă din 2006 Programul de Gestionare a Calităţii Aerului, elaborat în cadrul 
Programului Phare „Dezvoltarea unui program de gestiune a calităţii aerului înconjurător 
pentru regiunea românească de-a lungul graniţei cu Bulgaria, în bazinul  Dunării de Jos”.  

Din rapoartele de monitorizare întocmite anual se constată că atât autorităţile locale, cât şi 
operatorii economici au depus eforturi pentru realizarea măsurilor impuse prin programul 
amintit anterior. Astfel, s-a constatat că s-a dat o importanţă deosebită: folosirii energiei 
regenerabile; reînnoirii parcului auto; reabilitării infrastructurii de transport; conformării cu 
cerinţele de protecţie a calităţii aerului a agenţilor economici; izolării termice a locuinţelor. 
Obiectivul principal evidențiat va fi menţinerea calităţii aerului şi chiar îmbunătăţirea 
acesteia. Raportul de mediu pentru 2012, comparativ cu anii precedenți calitatea aerului s-a 
menținut constantă. La nivelul judeţului Giurgiu calitatea aerului este bună. 
 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția 
Mediului Giurgiu 

 
 

Judeţul 
Giurgiu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
201
2 

Emisii 
anuale SOx 

2.998,907 
3.020,868
5 

2.171,11477 2.340,63 
1.458,835
6 

1.467,564 
 
NA 
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(t/an) 

Tabelul 23. Emisii anuale de oxizi de sulf (SOx) 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 
 

Judeţul 
Giurgiu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emisii 
anuale NOx 
(t/an) 

1.777,575 1.644,988 2.107,5 2.753,406 1.419,729 582,9346 NA 

Tabelul 24. Emisiile anuale de gaze de oxizi de azot cu efect acidifiant (NOx) 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 

Emisiile de amoniac provin din agricultură, zootehnie, creșterea păsărilor și din combustia 
rezidențială (din arderea lemnului și cărbunelui). Evoluția cantităților de amoniac sunt 
prezentate în Tabelulul următor. 
 

Judeţul 
Giurgiu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emisii 
anuale 
NH3 
(t/an) 

2.432,747 2.097,309 2.480,786 2.981,9288 5.214,1017 36,75361 NA 

Tabelul 25. Emisii anuale NH3 (t/an) 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 

Acțiunile omului produc modificări asupra calității aerului înconjurător. Activitățile casnice 
de zi cu zi, traficul urban, activitățile industriale, toate influențează aerul pe care îl respirăm.  
La nivelul judeţului Giurgiu nu există mari industrii poluatoare. Principalii operatori 
economici sunt reglementaţi prin autorizaţii integrate de mediu IPPC.  
- SCUT Giurgiu S.A. – centrală termolelectrică este amplasată în zona de vest a oraşului 
Giurgiu. Pentru a reduce impactul acesteia asupra calității aerului, centrala a fost dotată cu 
arzătoare cu NOX redus și a fost schimbat combustibilul, centrala trecând de la combustibilul 
clasic, cărbune, la gaze naturale. Cantităţile de emisii, în principal SOx, NOx , CO și PM10  au 
scăzut semnificativ de la an la an datorită capacităţii reduse de funcţionare.  
- S.C. Poll Chimic S.R.L. este amplasat în zona de est a oraşului Giurgiu. Are ca activitate 
principală fabricarea altor produse chimice de bază. Emisiile provenite de la acest operator 
economic sunt cele de la centrala termică care asigură agentul termic pentru această locaţie 
şi cele care se degajă din procesul de fabricaţie. Cei mai importanţi poluanţii emişi sunt: SO2 
, NOx, CO şi NMVOC. 
- S.C. UCO Ţesătura S.R.L. este amplasată în zona industrială de est a oraşului Giurgiu și are 
ca activitate principală prelucrarea fibrelor de bumbac tors, bobinat şi producţia de ţesături 
şi textile. Poluanţii emişi sunt cei de la arderea gazului metan în procesul de producere al 
aburului tehnologic. Poluanţi emişi: SO2, NOx, CO şi PM10. 
- S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L. este formată din 2 ferme de creştere intensivă a păsărilor 
situate în sat Drăgănescu, Mihăileşti. Poluanţi emişi  din activitatea desfășurată sunt: NH3, 
PM10 şi NMVOC. 
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- S.C. Mixalim Impex S.R.L. este formată din 2 ferme de creştere intensivă a păsărilor 
situate în Mihăileşti, respectiv Buturugeni. Principalele emisii sunt de: NH3, PM10 şi NMVOC. 
- S.C. Avicola Bucureşti S.R.L. este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a pasărilor 
situată în Mihăileşti. Poluanţi emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC. 
- S.C. Golden Chicken S.R.L. este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a păsărilor 
situată în Mihăileşti. Poluanții emiși sunt cei din activitatea de creștere a păsărilor: NH3, 
PM10 şi NMVOC. 
- S.C. La Ţara S.R.L. este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a păsărilor situată în 
Mihăileşti. Poluanţi emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC. 
- S.C. Poultec International S.R.L. este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a 
păsărilor situată în sat Braniştea, comuna Oinacu. Principalele emisii sunt de: NH3,  PM10 şi 
NMVOC. 
- S.C. Agricomprod S.R.L. este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a porcilor situată 
în comuna Valea Dragului. Poluanţii emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC 
- S.C. Euro Distribution S.R.L. – fermă de creștere a păsărilor situată în sat Drăgănescu, 
oraș Mihăilești. 
 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția 
Mediului Giurgiu 

 
 Calitatea apelor 

 

Nr. 
crt. 

Bazin 
hidrografic 

Sursa Total mii 
mc 

Populaţie Industrie Irigaţii Piscicultură Alte 
activităţi 

1. Argeş Suprafaţă 14.029,936 - 2.412,960 654,173 10.962,803 - 

Subteran 3.175,978 1.015,218 1.843,527 15,906 - 301,327 

Total 17.205,914 1.015,218 4.256,487 670,079 10.962,803 301,327 

2. Dunărea Suprafaţă 7.976,556 - 90,438 796,00 7.090,118 - 

Subteran 4.822,750 4.433,532 425,875 - - 23,343 

Total 12.859,306 4.433,532 516,313 796,00 7.090,118 23,343 

Tabelul 26. Resurse de apă de suprafață și subterane 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 

Conform raportului de mediu pentru 2012, 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.  
  

Nr. 
crt. 

Agent economic Activitatea Receptor afectat Poluanţi specifici 

1. S.C. Apa Service S.A. Giurgiu 
Captarea, tratarea şi 
distribuţie apă, colectare 
şi epurare ape uzate 

Dunăre MTS, CBO5, NH4 

2. 
S.C. Uzina Termoelectrică 
S.A. Giurgiu 

Producere energie 
electrică şi termică 

Dunăre NH4, SE 

3. S.C. Imsat S.A. Giurgiu 
Fabricare containere 
metalice 

Dunăre PT, deterg, SE 

4. S.C. Dunapref S.A. Giurgiu 
Fabricare elemente beton 
armat 

Dunăre 
MTS, CBO5, NH4, 
PT 
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5. Primăria Roata de Jos 
Colectare şi epurare ape 
uzate 

Dâmbovnic 
CBO5, NH4, PO4, 
deterg 

6. 
S.C. Service Avicola 
Mihăileşti/ Iepureşti 

Colectare şi epurare ape 
uzate 

Neajlov 
MTS, CBO5, NH4, 
PT 

7. 
S.C. Avicola Mihăileşti/ 
Drăgănescu 

Abatorizare păsări Ac. Mihăileşti NH4, MTS, PT, SE 

8. 
S.C. Apa Service S.A. 
Bolintin Vale 

Captarea, tratarea şi 
distribuţie apă, colectare 
şi epurare ape uzate 

Argeş 
NH4, CCOCr, 
CBO5, PT, deterg 

9. 
SC H.E.E. Mercury 
Proprietăţi S.R.L. Bolintin 
Deal 

Depozitări 
Ciorogârla prin canal 
CCT 50-6 (ANIF RA) 

CBO5, NH4, PO4, 
deterg 

10. 
S.C. Ruukki Romania S.R.L. 
Bolintin Deal 

Fabricare profile metalice 
Ciorogârla prin canal 
CCT 50-3, CPE 50 
(ANIF RA) 

CBO5, NH4, PO4, 
deterg 

11. 
S.C. Prologis Joiţa Romania 
S.R.L., Bolintin Deal 

Depozitări 
Ciorogârla prin canal 
CPE 48 (ANIF RA) 

CBO5, NH4, PO4, 
deterg 

12. 
S.C. Voestalpine Steel 
Service Center Romania 
S.R.L. Giurgiu 

Fabricare construcţii 
metalice 

Dunărea prin Canal 
Cama 

MTS, CBO5, NH4, 
PT 

13. 
Spitalul de 
pneumoftiziologie Izvoru/ 
Vânătorii Mici 

Activităţi de asistenţă 
spitalicească 

Neajlov 
CBO5, NH4, PO4, 
deterg 

14. UM  0445 Grădiştea Unitate militară Argeş 
CBO5, NH4,PO4, 
deterg 

15. 
S.C. Lebario RO S.R.L. 
Bolintin Vale 

Depozitări 
Ciorogârla prin Canal 
CCT50-3/CPE 50 

CBO5, NH4,PO4, 
deterg 

Tabelul 27. Sursele potenţial poluatoare la nivelul judeţului 
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pe anul 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu 

 
Analiza SWOT a județului Giurgiu – Mediul şi cadrul natural  
 

SWOT – Mediul şi cadrul natural 

Puncte tari Puncte slabe 

- Calitatea bună a factorilor de mediu. 

- Monitorizarea factorilor de mediu cu 
aparatură performantă, achiziţionată prin 
programe Phare CBC. 

- Lucrările hidrotehnice în amonte și aval 
pe râul Argeș protejează comunitățile de 
efectele uneor evenimente 
meteorologice devastatoare.  

- Număr mare de peisaje şi zone naturale 
valoroase din punct de vedere al 
biodiversităţii. 

- Existenţa a 8 situri Natura 2000 declarate 
la nivel naţional. 

- Resurse bogate de apă. 

- Resurse naturale bogate şi diversificare 

- Inundaţii serioase şi frecvente cauzate de 
fluviul Dunărea.  

- Resurse umane şi financiare limitate 
pentru managementul zonelor şi speciilor 
protejate, precum şi al habitatelor de 
interes pentru comunitate.  

- Număr insuficient de planuri de 
management existente pentru zonele 
protejate.  

- Lipsa comunicării şi coordonării  inter-
sectoriale în vederea gestionării 
resurselor naturale şi a mediului.  

- Numeroase specii de faună şi floră în 
periclitate. 

- Vulnerabilitatea mediului datorită stării 
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(petrol, gaze naturale, pietriș și nisip, 
sare, ape minerale, terenuri arabile, 
păduri, fond  piscicol). 

- Schimbul de experienţă între autorităţile 
de  mediu din toată zona.   

- Efecte pozitive asupra mediului datorate 
câtorva proiecte CBC implementate cu 
succes. 

proaste a infrastructurii de bază (ex. apă, 
canalizare, epurare, gaze, managementul 
deşeurilor, comunicaţii). 

- Afectarea biodiversităţii datorită poluării 
istorice din agricultură şi industrie. 

- Gradul scăzut de conştientizare al 
populaţiei şi al operatorilor economici 
privind protecţia zonelor protejate.  

- Lipsa proiectelor comune integrate şi 
măsuri transfrontaliere realizate în 
domeniul protecţiei mediului. 

Oportunități Amenințări 

- Valorile naturale reprezintă unul din 
elementele cheie ce caracterizează 
identitatea regională a zonei (ex. peisajele 
şi râurile). Oportunităţile pentru 
exploatarea raţională şi protejarea lor ar 
trebui să formeze un element important 
al cooperării transfrontaliere. 

- Dezvoltarea reţelei ecologice de arii 
protejate Natura 2000. 

- Există potenţialul pentru coordonarea 
eforturilor în vederea combaterii poluării 
la sursă şi reducerii poluării. 

- Există oportunităţi pentru dezvoltarea de 
noi facilităţi de cercetare privind protecţia 
mediului pentru a îndeplini cerinţele 
legislaţiei UE.  

- Oportunităţi pentru managementul 
comun al riscurilor şi protecţia comună 
împotriva inundaţiilor.  

- Sistemele de management pentru 
prevenirea inundaţiilor de proastă calitate 
ar putea avea efecte negative pe termen 
lung asupra mediului.  

- Ineficienţa investiţiilor pe termen mediu 
şi scurt pentru a reduce riscul dezastrelor 
naturale ar putea produce pagube 
materiale şi umane importante.  

- Nerealizarea implementării 
reglementărilor privind protecţia mediului 
şi a naturii va îngreuna protecţia comună 
a zonelor de frontieră sensibile. 

- Creşterea tranzitului şi traficului 
transfrontalier, în condiţiile existenţei 
unei infrastructuri necorespunzătoare,  
poate genera afectarea factorilor de 
mediu. 

- Dezvoltarea economică necontrolată 
poate genera probleme calităţii aerului, 
apei şi solului.  

- Presiunea crescută asupra biodiversităţii 
determinată  de creşterea economică.  

- Potenţialele provocări generate de 
schimbările climatice.  

- Capacitatea limitată a beneficiarilor finali/ 
autorităţilor locale de a dezvolta 
propuneri bune de proiecte. 
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Infrastructura de transport  
 

Judeţul Giurgiu – nod important pentru fluxurile de transport 
 
Municipiul Giurgiu este, din punct de vedere istoric, un punct important pe traseele 
comerciale din Europa. Atestat documentar încă din secolul XIV, municipiul Giurgiu a fost 
gazda unor premiere tehnice: prima linie de cale ferată din România (Bucureşti - Giurgiu), 
prima linie de telegraf şi podul peste Dunăre. Municipiul se află la o distanță de 65 de km 
față de București, E70 asigurând legătura dintre cele două localităţi urbane. Distanţa 
feroviară dintre cele două localităţi este de 61 km.  
 
Legătura cu orașul Ruse din Bulgaria se realizează prin „Podul Prieteniei”, accesibil numai 
rutier (nivelul superior al podului) și feroviar (nivelul inferior), nu și pietonal, fără varianta 
unui mijloc de transport de pasageri. Deschiderea centrală a podului este mobilă în scopul 
accesului naval.  
Podul are rolul de punct de trafic de călători și marfă, fiind poarta de intrare-ieșire a 
României către ţările vecine și Orientul Mijlociu. Podul, cu o lungime de 2,2 km, a fost 
construit peste Dunăre în perioada 1952-1954, fiind inaugurat pe 20 iunie 1954. 
 
Portul Giurgiu, situat în partea de sud a municipiului Giurgiu, este principalul port la Dunăre 
și are un rol major pentru transportul fluvial de mărfuri, canalul navigabil Dunăre-Marea 
Neagră fiind legătura naturală cu toate porturile dunărene, până la Portul Maritim 
Constanța - principala „poartă maritimă” a țării. 
Giurgiu a fost primul oraş legat feroviar de capitala ţării (1869). Prin construcţia podului 
rutier şi feroviar de peste Dunăre (2.200 de m lungime) oraşul a devenit un important centru 
de tranzit rutier, feroviar şi fluvial. Judeţul Giurgiu se află la intersecția căilor de comunicații 
terestre (feroviare și rutiere) importante, care asigură integrarea în rețeaua rutieră și în 
magistralele feroviare internaționale, iar Zona Liberă Giurgiu se află la intersecția unor 
coridoare europene importante, și anume: Coridoarele de Transport Pan-Europene VII 
(traseul Fluviului Dunărea: Nurnberg - Viena - Budapesta - Bratislava - Budapesta - Belgrad - 
Drobeta Turnu Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse - Galați - Marea Neagră, plus Canalul 
Rhin - Main și Dunăre - Marea Neagră), IX (Giurgiu – Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Bacău – 
Roman – Iaşi – Sculeni, cu ieșire în Moldova și Rusia) și IV (Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj 
– Deva – Orăştie – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Drajna – Cernavodă – Constanţa, 
drept legătură între Estul și Vestul țării).  
 
Municipiul Giurgiu este nod intermodal pentru trei sisteme de circulaţie: rutier, feroviar şi 
naval, aflându-se situat atât pe legătura europeană est-vest şi nord-sud pentru 
transporturile rutiere şi feroviare, cât şi pe Marea Nordului-Marea Neagră, pentru 
transportul naval.   
Municipiul Giurgiu este port la Dunare şi dispune de 2 km de chei amenajat la Dunăre şi 1,5 
km la canalul Sf. Gheorghe, iar activităţile portuare şi înfiinţarea Zonei Libere fac necesară 
reorganizarea acestei activităţi prin apariţia de porturi specializate: de pasageri, mărfuri, 
turistice, pentru ambarcaţiuni sportive şi de agrement etc, similare gărilor CFR din 
municipiu. 
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Harta 9. Sinteza regiunii Dunării pe teritoriul României  
Sursa: Document de consultare Dezvoltare teritorială durabilă a teritoriului Dunării din România, MDRT, nov. 
2012 

 
Complexul portuar Giurgiu 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA (APDF) îndeplineşte funcţia 
de autoritate portuară pentru 18 porturi şi locuri de operare de la Baziaş până la Cernavodă. 
APDF utilizează atât infrastructura de transport naval ce i-a fost concesionată, cât şi bunurile 
aflate în patrimoniul propriu. În zona de activitate a APDF Giurgiu se regăsesc 7 porturi 
fluviale româneşti, care fac parte din reţeaua europeană de transport TEN-T, respectiv: 
Moldova Nouă, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi şi Cernavodă. 

Accesul rutier către reţeaua portuară se realizează din rețeaua stradală a municipiului, 
având legături cu DJ 504, DJ 507, DN 5, DN 5B, DN 5C, și legături feroviare asigurate prin linii 
de rebrusment la toate cele 4 sectoare, din gara Giurgiu la rețeaua de căi ferate zonală. 
Portul Giurgiu este amplasat în zona km 494-491, fiind dezvoltat în trei amplasamente, 
conform informațiilor publicate de Compania Națioanală Administrația Porturilor Dunării 
Fluviale S.A. Giurgiu5:  

 sectorul Ramadan - cu funcțiuni de acostare la Dunăre (în lungime de cca. 750 m);  
Sectorul Ramadan cuprinde 1.100 de m de cheuri pereate în Portul Ramadan, front la 
Dunăre, având rol comercial (450 de m - front cheuri Întreprinderea de Prefabricate din 

                                                                 
5 www.apdf.ro 
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Beton, 250 m - 2 dane - front operativ de mărfuri) și de transport pasageri (400 m - 4 dane - 
acostare nave pasageri). Accesul pe apă este asigurat direct din șenalul navigabil, adâncimea 
de acostare este de -3,50 m la Dunăre. Capacitate de trafic este de 435.000 t/an. 

 bazinul Plantelor, unde sunt amenajate fronturi de acostare (având lungimea totală de 
740 m). Spre ostrovul Cioroiu este amenajată o dană pentru produse de balastieră. 
Bazinul Plantelor (km 490-492), are accesul la km 490 prin canalul Smârdan, în apropiere de 
podul de peste Dunăre, permiţând acostarea barjelor de până la maximum 1.500 de tone, 
cu adâncimea de acostare de -2.0 m și front de acostare (~1.190 m) este constituit din 12 
dane. Distanța dintre bazin și Dunăre este de 500 m; fronturi amenajate cu cheu vertical și 
pereu pentru operarea marfurilor de masă (balast, cereale etc.) sunt de 1.190 m. Rolul 
acestui bazin natural este acela de asigurare a traficului de mărfuri, în special de descărcare 
din nave atât a produselor de carieră și balastieră, cât și a cerealelor. Capacitate de trafic 
este de 1.320 mii t/an. 

 bazinul Veriga - unde se află un important șantier naval dispunând de un syncrolift 
(mecanism care ridică vasul la nivelul dorit) pentru nave de 5.000 de tone, cheuri de armare, 
hale de producție și reparații, utilaje etc. În prezent, acesta se află înglobat în Zona Liberă 
Giurgiu. Tot aici se află în conservare ferry-boat-ul Giurgiu-Ruse, executat în perioada 1940-
1941. Bazinul Veriga se află în zona km 492 a Dunării, având, în prezent, o lungime de 
aproximativ 1.000 m și lățimi cuprinse între 120÷150 m, gura de acces în bazin are o lățime 
de 40÷50 m și adâncimea este de circa -2.5 m față de "0" (zero).  
Funcția de port petrolier deservește barjele, care pot acosta dacă au mai puțin de 2.000 de 
tone, accesul fiind asigurat direct din șenalul navigabil. Adâncimea de acostare este de -3,50 
m, iar frontul de acostare în lungime totală de 680 ml este amenajat cu pereu din dale. 
Operațiile la nave se realizează prin pomparea produselor petroliere din rezervoarele aflate 
pe mal. Capacitate de trafic este de: 550.000 t/an.  
 
Suprafața totală a incintei portuare este de 59 ha, din care suprafaţa construită este de 
70.000 mp, cu o capacitate de trafic 2.305 mii t/an. Portul dispune de facilități privind 
alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare, conform CN APDF. În Zona Liberă Giurgiu, 
se află un terminal de containere. 

Infrastructura de transport rutier 
 
Județul Giurgiu dispune de un sistem de drumuri publice format din drumuri naționale 
(311,128 km), drumuri județene (537,543 km), drumuri comunale (308,772 km), respectiv 
34 de poduri pe traseele de drumuri județene (cu o lungime de 2.210 m) și 20 poduri pe 
traseele de drumuri comunale (1.054,81 m).  
Infrastructura rutieră pe teritoriul județului este compusă din: DN 5 (E70, E85) Bucureşti – 
Giurgiu-vamă – Bulgaria, DN 6 București - Alexandria - Craiova – Timişoara, E 81 (A 1) 
Bucureşti – Piteşti, DN 5B Giurgiu – Ghimpaţi, DN 61 Găeşti – Ghimpaţi, DN 5C Giurgiu – 
Zimnicea, DN 41 (Giurgiu) - Plopşoru – Olteniţa, DN 5 A DN 5 – Adunaţii Copăceni – 
Grădiştea – Mironeşti – Hotarele – DN 41 (Greaca). 
 
Apropierea de Bucureşti asigură accesul rapid la aeroporturile Otopeni şi Băneasa. Lungimea 
liniilor de cale ferată care traversează judeţul este de 47 de km, calea ferată electrificată, 
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având o lungime de 24 km, asigură legătura cu judeţul Teleorman (Videle), cu Bucureşti şi cu 
Ruse. 
 
Reţeaua de drumuri şi poduri din judeţul Giurgiu necesită modernizări, reparaţii, reabilitări,  
în cazul:  
- drumurilor judeţene: modernizări – 136,62 km, reparaţii, reabilitări – 133,863 km 
- drumurile comunale: modernizări – 130,761 km, reparaţii, reablitări – 55,686 km 
Rezultă că din totalul de 846,315 km de drumuri judeţene şi comunale, necesită modernizări 
267,381 km şi reparaţii, reabilitări 189,549 km 
- din 34 poduri judeţene, 11 necesită reparaţii capitale  
- starea tehnică a DN 5A este necorespunzătoare preluării fluxurilor de transport 
- podul CF peste râul Argeş este grav avariat prin distrugerea structurii de rezistenţă şi 

prăbusirea acestuia în 2008. 
Județul Giurgiu avea, în 2012, o rețea de drumuri publice naționale modernizate pentru 97% 
din lungime (302 km), iar rețeaua de drumuri județene și comunale este modernizată pentru 
53% din lungime (449 km).  
Drumurile județene și comunale au îmbrăcăminți ușoare rutiere pentru 131 km, sunt 
pietruite pentru 191 km și sunt de pământ în cazul unei lungimi de 76 km. 
În județul Giurgiu, funcționează servicii de transport public numai în municipiul Giurgiu, pe 
când pentru celelalte 6 județe din Regiunea Sud Muntenia transportul în comun este 
prezent în 18 UAT urbane. 
 
Străzile orășenești din județul Giurgiu aveau, în 2011, o lungime totală de 195 km: 132 km în 
municipiul Giurgiu, 52 km în orașul Mihăilești, 11 km în orașul Bolintin-Vale. Raportat la 
2002, reţeaua judeţeană de străzi orăşeneşti s-a extins cu 34 km. Valoarea reţelei de străzi 
orăşeneşti de la nivelul judeţului Giurgiu este de trei ori mai mică decât media de lungime 
totală a străzilor orășenești în județele din Regiunea Sud Muntenia. 
 
 Modernizări programate pentru infrastructura de transport rutier din judeţ 
 
Conform Consiliului Judeţean Giurgiu, sunt programate următoarele modernizări ale 
sistemului rutier: 

- Reabilitare şi modernizare  DJ 401 A, Găiseni – Cărpenişu – Limită Judeţ Dâmboviţa,  km 
58+730– 61+170, km  63+ 150 –km 63+550; 2,840 km 

- Reabilitare şi modernizare  DJ 506 A - Limită Județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 
14+000–20+930; 6,930 km 

- Reabilitare şi modernizare DJ 503  Giurgiu, Giurgiu Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara 
Chiriacu – Toporu, km 1+200 –km 3+100, km 5+200 – 7+550, km 7+900 – 28+000; 24,350 
km 

- Modernizare DJ 504 A  Giurgiu, Gogoșari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504,  km 11+300-
17+500; 6,200  km 

- Reabilitare şi modernizare DJ 504, Giurgiu  –  Vieru – Putineiu – Limită Judeţ Teleorman, 
km 9+300 - 10+580,km 11+780 – 30+000; 19,500 km 

- Reabilitare şi modernizare  DJ 503 A  Halta CFR Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele – 
Chiriacu – Răsuceni – Limită judeţ Teleorman, km 1+530-3+500, km 9+608-12+383, km 
13+630-17+007, km 24+260-30+100;  13,962 km 
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- Reabilitare DJ 411, Comana – Budeni – Călugăreni – Iepurești – Stâlpu   – Bulbucata, km 
43+000 – 46+100, km 69+947 – 74+922; 8,075 km 

- Reabilitare DJ 412 A, DJ 411 – Grădiştea – Adunaţii Copăceni – Dărăşti  Vlaşca – Novaci – 
Popeşti – Mihăileşti – Drăgănescu – Poşta – Buturugeni – Zorile – Hobaia, km 0+000 – 
2+200, km 14+660 – 27+136, km 33+519 – 34+660, km 38+500 – 43+000; 20,317 km 

- 53,235 km de drumuri cu o calitate modernă vor înfiinţate în comuna Izvoarele, în scopul 
îmbunătăţirii reţelei de drumuri de interes local din judeţ, proiectul fiind implementat de 
consiliul local al comunei. 
 

 
Harta 10. Coridorul VII Rhin-Main-Dunare şi componentele sale  
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene - Rezultatele analizei documentare. Sectorul Transport, mai 2013 
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Harta 11. Coordonarea noilor proiecte cu planurile existente de dezvoltare a infrastructurii 
de transport rutier  
Sursa: PATN, Secţiunea I. Reţele de Transport, conform Legii nr. 353/2006  

 
Hartă 12. Schema rețelei TEN-T, componenta rutieră                                                                                       
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene - Rezultatele analizei documentare. Sectorul Transport, mai 2013 
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Conform obligaţiilor asumate de Guvernul României6, reţeaua rutieră TEN‐T centrală în 
România va trebui finalizată la nivel de autostradă sau drum expres până la finalul anului 
2030, aceasta fiind constituită în domeniul infrastructurii şi din relaţia dintre punctele de 
trecere a frontierei România-Ucraina, respectiv al României cu Bulgaria: (PTF RO/UA) – Siret 
‐ Mărăşeşti ‐ Buzău ‐ Ploieşti ‐ Bucureşti ‐ Giurgiu (PTF RO/BG). 
 
Infrastructura de transport feroviar 
 

 

Harta 13. Schema rețelei TEN-T, componenta feroviară 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene - Rezultatele analizei documentare. Sectorul Transport, mai 2013 
 

Municipiul Giurgiu este străbătut de magistrala feroviară pan-europeană care porneşte de la 
Ostende (Belgia) trece prin Berlin, Praga, Budapesta, Bucureşti, Giurgiu, Ruse, Sofia, Istanbul 
sau prin Salonic şi face legătura cu Atena. 
 
O constatare a analizei diagnostic este faptul că transportul feroviar la nivelul judeţului 
Giurgiu înregistrează un trafic din ce în ce mai scăzut. Dintre factorii care influenţează 
valorile transportului feroviar giurgiuvean amintim absenţa temporară a căilor directe de 
transport7 feroviar Giurgiu-Bucureşti, precum şi distanţa relativ scurtă dintre capitală şi 
municipiu, distanţă care impulsionează transportul rutier cu autobuze şi microbuze.  
 

                                                                 
6 Liniile Directoare Comunitare pentru dezvoltarea reţelei trans‐Europene de transport (Decizia Nr. 1692/96/EC 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996, cu amendamentele ulterioare). 
7 Calea ferată este întreruptă pentru lucrări în punctul Grădiștea din 2008, traseul este deviat prin Videle 
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Sistemul de căi ferate din județul Giurgiu are o lungime de 47 km, din care numai 24 km de 
cale ferată este electrificată, transportul feroviar realizând legătura dintre județ și București, 
orașul Ruse (Bulgaria) prin pod și Videle (județul Teleorman). Căile de transport feroviar 
sunt: Bucureşti-Giurgiu, Giurgiu – Videle.  
Reţeaua de căi ferate din municipiul Giurgiu cuprinde 2 staţii specializate: Gara Giurgiu Oraş 
(gara principală de pasageri pe direcţiile Bucureşti – Videle) şi Gara Giurgiu Nord (transport 
pasageri şi  mărfuri şi control al garniturilor ce tranzitează frontiera cu Bulgaria). Gara 
Giurgiu Oraş asigură transportul de mărfuri prin Grupul de mărfuri Sud şi Grupul de mărfuri 
Port.  Transportul feroviar se desfăşoara în cadrul municipiului Giurgiu pe un sistem de căi 
ferate, gări şi anexe (depou, triaj şi remiză). 
 

 
 

 
Harta 14a. Traficul feroviar de pasageri și Harta 14b. Traficul feroviar de mărfuri, 2007 
Sursa: Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
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Giurgiu este avantajat de vecinătatea faţă de Ilfov şi București, mai ales datorită accesului 
facil la aeroportul Internațional Henri Coandă din municipiul Bucureşti, distanţele aflându-se 
în intervalul de distanță de 20 – 78 km. Această infrastructură de transport constituie un 
mijloc de facilitare a accesului potenţialilor investitori în judeţ.   
 
Accesibilitatea ca avantaj pentru dezvoltare 
 

Accesibilitatea se referă la uşurinţa cu care se realizează transportul în teritoriu al 

persoanelor, bunurilor, serviciilor, capitalului, informaţiilor. În ceea ce priveşte transportul 

oamenilor, distanţa economică include, pe lângă factorii asociaţi transportului de bunuri şi 

servicii, costul de adaptare la un mediu nou. Bucureştiul, ca oraş cu o dezvoltare economică 

superioară exercită o mai mare atracţie pentru oameni, bunuri, servicii şi idei. Acest lucru 

sprijină explicarea tendinţelor de urbanizare şi concentrare a resurselor în jurul centrelor 

economice în curs de creştere.  

Atracția gravitaţională a Bucureştiului poate avea ca rezultat eliminarea obstacolelor care 
stau în calea dezvoltării (de exemplu îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi feroviare, 
reducerea barierelor reglementate împotriva migraţiei etc). Astfel de soluții, cuplate cu 
investiții adecvate în îmbunătățirea standardului de trai, pot genera schimbări în 
fenomenele de migrație: în anumite cazuri și zone, migrația va fi înlocuită de creșterea 
numărului de navetiști. La nivel local, intervenţiile asigură o mai bună calitate a vieţii.  
Dintre aceste intervenţii, una dintre cele mai importante vizează dezvoltarea unei reţele 
integrate de transport local care să deservească mobilitatea pentru teritoriul asociat ariei de 
influenţă extinse a capitalei şi în afara Zonei Metropolitane a Bucureştiului. 
Conform Raportului Băncii Mondiale8, unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Giurgiu 
sunt accesibile, datorită parcurgerii unei distanţe până la intrarea în Bucureşti într-un timp 
de 40 minute pentru 5 UAT-uri localizate în vecinătatea Ilfovului și până la o oră până la o 
oră şi 20 de minute pentru două treimi din UAT-urile giurgiuvene. Acestui avantaj de 
accesibilitate i se asociază trasee de navetă între Giurgiu şi Bucureşti-Ilfov, aici evidenţiindu-
se şi evoluţia oraşelor Mihăileşti şi Bolintin Vale localizate adiacent graniţei cu Ilfov. 
 
În principiu, zona funcțională urbană a orașului Bucureşti se extinde cu mult dincolo de 
limitele județului Ilfov. Îndeosebi zona din județul Giurgiu localizată în partea de vest a 
Bucureştiului ar putea profita de pe urma conexiunilor îmbunătățite din domeniul 
infrastructurii. Aceasta este una dintre cele mai dens populate regiuni ale României, dar și 
una dintre cele mai dezvoltate. 
 
În esență, Regiunea Sud-Muntenia gravitează în jurul Bucureştiului, iar autostrăzile 
Bucureşti-Piteşti, Bucureşti-Ploieşti și Bucureşti-Constanţa au contribuit la transformarea 
acestei regiuni într-una dintre cele mai conectate din România.  
Accesibilitatea UAT-urilor în interiorul judeţului presupune utilizarea căilor de circulaţie 
rutiere majore (autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri judeţene) pentru 
transportul de persoane şi de mărfuri. 6 UAT-uri giurgiuvene ale cărui locuitori trebuie să 

                                                                 
8 Raportul Orașe competitive. Remodelarea economiei geografice a României, 2013 
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parcurgă între 5 şi maxim 10 km până la cel puţin un drum judeţean: comunele Grădinari, 
Buturugeni, Letca Nouă, Izvoarele şi Gostinu, pot fi considerate accesibile. 
 

 
Harta 15. Influenţa municipiului Bucureşti în funcţie de distanţa parcursă (în minute) între 
UAT-urile judeţelor din vecinătatea capitalei    
Sursa hărţii: Raportul Băncii Mondiale, MAE, MDRAP, Oraşe competitive. Remodelarea economiei geografice a 
României, 2013 
 

 
Harta 16. Zone izolate, stabilite pe criteriul accesibilităţii rutiere 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
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Tabelul 27. Trasee care pornesc din municipiul Giurgiu și ajung în București, Constanța, 
Tulcea, Brașov, Călărași   
 

Obiectiv Drum de acces 

Ruinele Cetăţii Medievale, municipiul Giurgiu DN 5 (E 70/ E 85) 

Turnul Ceasornicului, municipiul Giurgiu DN 5 (E 70/ E 85) 

Teatrul Valah, municipiul Giurgiu DN 5 (E 70/ E 85) 

Fluviul Dunărea, municipiul Giurgiu DN 5 (E 70/ E 85) 

Mănăstirea Comana, comuna Comana DN 5,DJ 603 

Parcul Natural Comana, comuna Comana DN 5, DJ 411, DJ 603 

Muzeul Sătesc, comuna Frăteşti DN 5 (E 70/ E 85) 

Biserica din Frăteşti, comuna Frăteşti DN 5 (E 70/ E 85) 

Pavilionul administrativ ARCUDA, comuna Joiţa DJ 601A 

Monumentul de la Călugăreni, comuna Călugăreni DN 5 

Tabelul 28. Accesibilitatea rutieră a obiectivelor turistice din județul Giurgiu 

Giurgiu, 
port, punct 

vamal, 
tranzit 

Bulgaria 

Conexiuni externe 

Bucureşti 
transport auto,                                                                                             

cale ferată, 
aeroport 

Constanţa 
port, 

aeroport, 
accces litoral 

Tulcea 
transport auto,                                                                                             

cale ferată, 
aeroport 

Braşov 
acces turism 

montan 

Călăraşi 
acces 

Bulgaria 

Nr.  km 65 279 353 243 146 

Durată 
deplasare auto 

1h10’ 3h10’ 4h10’ 3h30’ 2h10’ 

Drum acces DN 5 DN 5, A 2 DN 5, A 2, DN 22A DN 5, E 70 DN 41, DN 31 

Acces transport 
public 

30 curse/zi, 6.15 - 
20 

via Bucureşti via Bucureşti via Bucureşti 1 cursă/ zi, 
14.00 

Giurgiu, 
port, punct 
vamal, tranzit 
Bulgaria 

 

 Conexiuni interne  

Comana, 
rezervaţie 
naturală, 
mănăstire 

Călugăreni, 
monument, 
muzeu 

Frăteşti, 
Muzeu sătesc 

Joiţa, 
monument 
arhitectonic 

Nr. km 43 33 11 81 

Durata 
deplasare auto 

50’ 35’ 10’ 1h 

Drum acces 
DN 5, DJ 411, 
DJ 603 

DN 5 DN 5 DJ 601A 

Starea drumului Bună Foarte bună Foarte bună Bună 

Acces transport 3 curse/zi, 6 – 30 curse/ zi, curse pe rel. via Bucureşti 



 

 
 
 

 54 
  

Tabelul 29. Trasee care pornesc din municipiul Giurgiu și ajung în București, Constanța, 
Tulcea, Brașov, Călărași   
 
În ceea ce privește accesibilitatea obiectivelor de interes turistic, principalele obiective 
turistice ale judeţului constând în zonele de dumbravă şi ostroavele de pe cursul Dunării (din 
apropierea oraşului Giurgiu), Parcul Natural Comana, Mănăstirea Comana şi Complexul 
Muzeal de la Călugăreni, sunt uşor accesibile prin intermediul DN5 şi al operatorilor de 
turism fluvial din zona portului Giurgiu. 
Zona Comana – Călugăreni cuprinde câteva obiective de mare importanţă istorică şi naturală 
şi beneficiază de o structură turistică bună. Zona este localizată la o distanţă mică faţă de 
Bucureşti, aproximativ 35 – 40 km, având caracterul unei locații pentru turismul de 
weekend. Localitatea Comana este aşezată la o distanţă de 38 km de Bucureşti şi 43 km de 
Giurgiu, o distanţă favorabilă care atrage turişti din ambele oraşe. Comuna se află la o 
distanţă de 15 km de şoseaua Bucureşti – Giurgiu (DN 5), pe DJ 411.  
În localitatea Călugăreni, la mijlocul distanţei dintre Giurgiu şi Bucureşti pe DN 5, mai precis 
la 33 km de reşedinţa de judeţ, se poate vizita complexul muzeal dedicat bătăliei de la 1595, 
condusă de Mihai Viteazul împotriva lui Sinan Pasa, format de muzeul dedicat bătăliei, 
statuia lui Mihai Viteazul, crucea de piatră care marchează locul bătăliei.  
Pentru a ajunge la Călugăreni sau Comana există numeroase curse de transport auto directe 
sau indirecte, care pornesc din bariera Bucureşti şi au ca destinaţie finală localitatea Vlad 
Ţepeş (cele directe) sau municipiul Giurgiu (cele indirecte). 
Între Bucureşti – Giurgiu s-a dezvoltat un trafic intens mai ales datorită tranzitului pe care îl 
asigură podul Giurgiu – Ruse şi calităţii de punct vamal şi port la Dunăre pe care o are oraşul. 
Pe lângă turismul de tranzit există şi atracţii turistice de tip natural, reprezentate mai ales de 
ostroavele fluviului, unele dintre ele sălbatice şi populate de specii rare de păsări. Accesul la 
acestea se face cu ambarcaţiuni care execută scurte plimbări de plăcere pe Dunăre, cu 
plecare din zona portului. Portul Giurgiu reprezintă şi un punct de escală, pentru marile vase 
de croazieră, şi de transbordare a pasagerilor, pentru scurte excursii în teritoriu. Reţeaua 
rutieră care leagă municipiul de restul ţării este densă, pornind radial către oraşele din jur, 
DN 5 fiind principala arteră a judeţului, în timp ce reţeaua feroviară este slab dezvoltată. 
 

Obiectivele turistice pot fi vizitate de un număr limitat de turişti din cauza lipsei unui circuit 
turistic adecvat care să le pună în valoare. Pentru o conectare mai bună cu orașul-pereche 
de pe celălalt mal al Dunării, se recomandă reînfiinţarea unei curse regulate de microbuz 
care să lege oraşul Giurgiu de corespondentul lui bulgar, Ruse, un oraș mare și atractiv, 
precum şi o linie de feriboat. 
 
Analiza SWOT a județului Giurgiu – Infrastructura de transport 
 

SWOT –  Infrastructura de transport 

Puncte tari Puncte slabe 

- Localizare bună pe coridorul de Transport 
Pan-European VII - Dunăre.  

- Multimodalitate: rutier, naval şi feroviar. 

- Navigaţia pe Dunăre a vaselor mari este 
limitată de adâncimea şi lăţimea 
canalelor şi râurilor. Închiderea 

public 14.15’ pe rel. 
Bucureşti 

Bucureşti 
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- Dunărea navigabilă ca rută importantă 
pentru transportul naval intern, precum şi 
pentru comerţ internaţional.  

- Porturile din Giurgiu şi Ruse oferă spaţiu 
suficient pentru o extindere ulterioară 
pentru  a putea găzdui vasele cele mai 
mari şi pentru serviciile internaţionale 
portuare aferente.  

- Porturi cu o importantă capacitate de 
încărcare.  

- Resursele importante de transport naval 

sunt adecvate pentru transportul ieftin de 

mărfuri vrac cu valori scăzute. 

- Drum european E 70, şosea rapidă, la 
numai 65 km faţă de Bucureşti. 

- Operatori privaţi de servicii de transport 
rutier de marfă şi călători sunt disponibili 
în majoritatea locaţiilor principale. 

- Sistemul  portuar are acces la 4 drumuri 
naţionale şi două drumuri judeţene, 
respectiv la sistemul de cale ferată. 

- Municipiul Giurgiu cuprinde 2 staţii 
specializate pentru deservirea 
transpotului de pasageri şi 2 grupuri de 
marfă pentru deservirea unităţilor 
industriale giurgiuvene. 

 

feriboturilor pentru tranzitul mijloacelor 
de transport rutier creează o barieră 
naturală în calea accesibilităţii şi 
mobilităţii. 

- Lipsa investiţiilor în managementul şi 
serviciile fluviale reduce valoarea 
potenţială a căilor navigabile, cu 
pierderea traficului în favoarea altor 
moduri. 

- Reţelele de drumuri sunt slab dezvoltate 
şi prost întreţinute în toată zona, 
determinând o siguranţă redusă şi riscuri 
ridicate de accidente. 

- Reţeaua de drumuri şi poduri din judeţul 
Giurgiu necesită reparaţii, modernizări, 
respectiv reabilitări, cea mai gravă 
situaţie fiind podul CF peste râul Argeş 
prăbuşit în 2008. 

- În județul Giurgiu funcționează servicii de 
transport public numai în municipiul 
Giurgiu. 

- Acces redus la drumurile principale; 
drumurile secundare şi terţiare sunt 
insuficient dezvoltate sau de calitate 
slabă şi deservesc slab aşezările rurale. 

- Serviciile private de transport rutier de 
mărfuri şi pasageri nu operează în 
majoritatea localităţilor rurale. 

- Numai 50% din calea ferată este 
electrificată. 

Oportunități Amenințări 

- Mobilitatea sporită în Europa va genera 
un potenţial de creştere economică în 
regiunea transfrontalieră. 

- Finalizarea reţelei rutiere TEN‐T centrală 
în România până la finalul anului 2030. 

- Dezvoltarea unei politici coordonate 
privind infrastructura integrată de 
transport din regiune care să ţină cont de 
creşterea previzionată a traficului de 
mărfuri şi pasageri, vizând îmbunătăţirea 
eficienţei punctelor de trecere a frontierei 
cu feribotul, îmbunătăţirea sistemelor de 
transport public, exploatarea 
potenţialului Dunării ca şi coridor de 

- Întârzieri în implementarea proiectelor 
mari de transport. 

- Costuri ridicate de transport datorită 
subdezvoltării infrastructurii de transport. 

- Lipsa infrastructurii va încuraja 
transportatorii de mărfuri să utilizeze alte 
rute pentru a evita zona datorită traficului 
aglomerat. 
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transport în interiorul UE. 

- Stabilirea unei cooperări transfrontaliere 
privind identificarea şi exploatarea 
surselor regenerabile de energie. 

 

Infrastructura tehnico-edilitară 
 
În ceea ce priveşte dotarea hidro-edilitară din judeţul Giurgiu, Master Planul pentru 
infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu, revizuit în luna decembrie 2013, relevă 
următoarea situaţie: 
 

Nr. 
crt
. 

UAT 

Alimentare cu apă, inclusiv tratarea apei Canalizare, inclusiv epurarea apei 

Sisteme 
existente 

În 
execuţie 

Lucrări noi 
nedemarate 

Priorităţi 
MASTER 

PLAN 
etapa  
a II-a 

Sisteme 
existente 

În 
execuţie 

Lucrări noi 
nedemarate 

Priorităţi 
MASTER 

PLAN 
etapa  
a II-a 

1 Giurgiu Da     Extindere Da     Extindere 

2 
Bolintin 
Vale 

Da       Da Extindere     

3 Mihăileşti Da       Da       

4 
Adunaţii 
Copăceni 

Da     
Staţie de 
tratare 

    Da Da 

5 Băneasa                 

6 
Bolintin 
Deal 

Da         Da     

7 Bucşani Da     Extindere       Da 

8 Bulbucata Da   Extindere       Da   

9 Buturugeni Da Extindere             

10 Călugăreni       Da       Da 

11 Clejani Da       Da       

12 Colibaşi   Da         Da   

13 Comana Da         Da     

14 Cosoba       Da       Da 

15 
Crevedia 
Mare 

  Da   Extindere       Da 

16 Daia   Da             

17 
Floreşti-
Stoeneşti 

                

18 Frăteşti Da             Da 

19 Găiseni                 

20 Găujani                 

21 Ghimpaţi Da         Da     

22 Gogoşari Da   Extindere       Da   

23 Gostinari   Da           Da 

24 Gostinu       Da       Da 

25 Grădinari Da           Da Da 

26 Greaca     Da           

27 Hotarele   Da         Da Da 

28 Herăşti                 

29 Iepureşti   Da             
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30 Isvoarele   Da             

31 Izvoarele Da             Da 

32 Joiţa   Da         Da   

33 
Letca 
Nouă 

    Da           

34 Malu Da           Da   

35 Mârşa Da             Da 

36 
Mihai 
Bravu 

  Da             

37 Ogrezeni   Da           Da 

38 Oinacu Da               

39 Prundu Da       Da       

40 Putineiu   Da             

41 Răsuceni                 

42 
Roata de 
Jos 

Da     Extindere Da     Extindere 

43 Săbăreni       Da       Da 

44 Schitu                 

45 Singureni       Da       Da 

46 Slobozia Da       Da       

47 Stăneşti                 

48 Stoeneşti                 

49 Toporu   Da         Da   

50 Ulmi     Da Da     Da Da 

51 
Valea 
Dragului 

    Da Extindere     Da Da 

52 Vărăşti   Da             

53 
Vânătorii 
Mici 

  Da   Extindere       Da 

54 Vedea Da         Da     

  TOTAL 22 15 6 13 7 5 11 20 

Tabelul 30. Infrastructura hidro-edilitară în judeţul Giurgiu, conform Master Planului pentru 
infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu, revizuit în luna decembrie 2013 
Sursa: CJ Giurgiu 

 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din Giurgiu, care au ca obiect de activitate 
îmbunătățirea infrastructurii sunt: Asociaţia „Management eficient pentru un judeţ curat” 
(50 asociaţi + Consiliul Judeţean Giurgiu), Asociația „Iluminat Public Eficient” (47 asociați + 
Consiliul Județean Giurgiu),  Asociația „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” (CJ Giurgiu 
municipiul Giurgiu, orașul Bolintin Vale, orașul Mihăilești, comuna Bolintin Deal şi comuna 
Slobozia) și Asociația „Balta Comana - Pilon de Dezvoltare Durabilă” (CJ Giurgiu, comuna 
Călugăreni, comuna Comana, comuna Mihai Bravu, asociați care să lucreze împreună pentru 
proiecte din domeniile infrastructurii de transport, economic, servicii sociale, de sănătate, 
mediu). 
 
Municipiul Giurgiu și orașul Bolintin-Vale sunt singurele localități din județ care beneficiază 
de alimentare cu energie termică, pe când în regiunea Sud-Muntenia sunt deservite chiar și 
4   UAT-uri în Călărași, pe când în Ialomița nicio localitate nu este alimentată cu energie 
termică. 



 

 
 
 

 58 
  

În județul Giurgiu se distribuie gaze naturale în toate cele 3 UAT-uri urbane și în comuna 
Florești-Stoenești. Lungimea conductelor de distribuție din județ însumează 156,90 km: 45 
km pentru municipiul Giurgiu, 57,20 km în Bolintin-Vale, 31,30 km în Mihăilești și 23,40 km 
în comuna Florești-Stoenești. Media de lungime a conductelor de gaze naturale pe județ 
este, în regiunea Muntenia-Sud, de 5 ori mai mare decât valoarea înregistrată pentru 
județul Giurgiu. 
 
Iluminatul public este prezent în toate UAT-urile giurgiuvene, mai puțin în comuna Colibași.  
Serviciile de salubrizare sunt oferite la momentul actual, în județul Giurgiu, în numai 26 
UAT-uri, respectiv numai în 48% din localități, numai în județul Călărași fiind mai puține 
localități care beneficiază de servicii de salubritate (40%), pe când în Dâmbovița toate 
primăriile localităților oferă aceste servicii publice.    
În 2011, la nivel naţional, numai 9 municipii declară un procent al colectării selective a 
deșeurilor mai mare de 5%, printre care şi Giurgiu (15,3%). Din regiunea Sud-Muntenia, pe 
lângă Teleorman şi Călăraşi, nici judeţul Giurgiu nu beneficia de un depozit ecologic, acesta 
fiind în construţie. Construirea depozitului s-a finalizat în anul 2012, urmând ca operarea 
acestuia să înceapă în anul 2014, odată cu atribuirea contractelor de delegarea a serviciului 
de colectare şi transport al deşeurilor.  
 
Conform rezultatelor aplicării chestionarului pentru administrațiile publice locale9, 
următoarele UAT-uri au definit problemele de dotare edilitară și circulații: 

UAT 
Care sunt problemele de infrastructură pentru care nu găsiți rezolvare (circulații, 
infrastructura hidro-edilitară, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze 
etc)? 

MUNICIPIUL GIURGIU Infrastructura rutieră 

COMUNA BOLINTIN DEAL Infrastructura hidro-edilitară, alimentarea cu energie electrică 

COMUNA BUTURUGENI Alimentarea cu gaze, asfaltarea străzilor 

COMUNA COMANA Alimentarea cu gaze 

COMUNA CREVEDIA 
MARE 

Alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea 

COMUNA GOGOȘARI Drumul județean 504 A, drumurile comunale 

COMUNA GOSTINARI 
Asfaltarea DN5H către satul Mironeşti, alimentarea cu apă potabilă în satul 
Mironeşti 

COMUNA GOSTINU Alimentarea cu apă 

COMUNA HERĂȘTI Amenajarea drumurilor comunale 

COMUNA IZVOARELE Alimentarea cu gaze, canalizarea și stația de epurare 

COMUNA MÂRȘA Canalizarea şi epurarea apelor uzate, rețeaua de gaze, drumurile comunale                                                                  

COMUNA OINACU Alimentarea cu gaze 

COMUNA RĂSUCENI Circulațiile rutiere,  infrastrcutura hidro-edilitară - alimentarea cu apă, salubritatea                                                                                                                                                   

COMUNA SINGURENI Reteaua de alimentare cu apă 

                                                                 
9 Octombrie – Decembrie 2013 
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COMUNA ULMI Infrastructura hidro-edilitară, alimentarea cu energie electrică 

COMUNA VĂRĂŞTI Drumurile comunale 

 
Problema cea mai des invocată din punctul de vedere al infrastructurii tehnico-edilitare este 
cea a sistemului de dotări hidro-edilitare, urmată de problema sistemului de drumuri 
comunale, alimentarea cu gaze și alimentarea cu energie electrică.  
 
Administrațiile publice care au răspuns întrebării referitoare la managementul deșeurilor au 
arătat că situația colectării selective a deșeurilor și a transportului către centre specializate 
este într-o stare incipientă. În următorul Tabelul sunt enumerate situațiile de management a 
deșeurilor prezentate de un număr de administrații de la nivel local: 
 

UAT 
Cum sunt manageriate deșeurile în orașul/ comuna Dvs? Există centre de colectare 
selectivă (1)/ colectare neselectivă (2) pe raza teritoriului, respectiv centre de colectare 
ecologice (3) ? Daca nu, unde ajung aceste deșeuri (4) ? 

MUNICIPIUL 
GIURGIU 

1. colectare selectivă                                                                        
4. destinație deșeuri - depozite conforme din alte județe                

BOLITIN DEAL 4. destinație deșeuri - groapa Glina, contract concesiune REBU S.A. 

BUTURUGENI 
2. colectare neselectivă                                                                          
4. destinație deșeuri - groapa Glina 

COMANA 2. colectare neselectivă 

CREVEDIA 
MARE 

2. colectare neselectivă                                                                
4. destinație deșeuri - groapa de gunoi Chiajna. 

GOGOȘARI 2. colectare neselectivă    

GOSTINARI 
2. colectare neselectivă                                                           
4. destinație deșeuri - groapa Glina, judeţul Ilfov 

GOSTINU 1. colectare selectivă      

HERĂȘTI 
2. colectare neselectivă                                                                        
4. destinație deșeuri groapa de gunoi Glina sau Vidra.                 

MÂRȘA 4. destinație deșeuri - groapa Glina, judeţul Ilfov 

OINACU 2. colectare neselectivă         

PUTINEIU 1. colectare selectivă     

RĂSUCENI 2. colectare neselectivă    

SĂBĂRENI 4. destinație deșeuri: preluate de SC Urban SA 

SINGURENI 2. colectare neselectivă       

ULMI 2. colectare neselectivă      

VĂRĂSTI 1. colectare selectivă    

 
Din păcate, în majoritatea răspunsurilor este indicată colectarea neselectivă a deșeurilor, iar 
cel mai des este menționată ca destinație a deșeurilor groapa de gunoi de la Glina, județul 
Ilfov.  
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Conform răspunsurilor la chestionarul aplicat pentru UAT-urile giurgiuvene, au fost 
implementate sau sunt în curs de realizare proiecte care să utilizeze surse de generare a 
energiei alternative (solară, eoliană, utilizarea de biomasă etc) în comuna Gogoșari sub 
forma a 4 proiecte în proprietate privată, cu obiect de activitate în producerea energiei verzi 
utilizând energia solară, proiecte cu suprafața totală de aprox. 50 ha. 
În comuna Izvoarele sunt definite 3 proiecte cu aceeași destinație: un parc fotovoltaic de 
43,80 ha și două centrale electrice fotovoltaice de 76,15 ha și 18,09 ha. Pentru comuna 
Răsuceni a fost menționat un parc fotovoltaic de 27,30 ha, în comuna Singureni există o 
centrală fotovoltaică de 2,70 ha, iar în comuna Ulmi funcționează un proiect care utilizează 
panouri fotovoltaice având o suprafață de 12 ha.  
Conform Consiliului Judeţean Giurgiu, şi în comuna Bucşani funcţionează un parc 
fotovoltaic. 
 
Analiza SWOT a județului Giurgiu – Infrastructura tehnico-edilitară  
 

SWOT – Infrastructura tehnico-edilitară 

Puncte tari Puncte slabe 

- Municipiul Giurgiu și orașul Bolintin-Vale 
beneficiază de alimentare cu energie 
termică. 

- Iluminatul public este prezent în toate 
UAT-urile giurgiuvene, mai puțin în 
comuna Colibași. 

- Judeţul Giurgiu declară un procent de 
15,3% aferent colectării selective a 
deșeurilor. 

- Numai în municipiul Giurgiu, în orașul 
Mihăilești și 15 comune funcţionează 
sistemul de alimentare cu apă şi staţiile 
de tratare a apei. 

- La nivel de regiune de dezvoltare, județul 
Giurgiu are cele mai multe UAT-uri fără 
servicii de alimentare cu apă (27 de 
localități, 50% din totalul UAT-urilor). 

- Din totalul de 51 de comune, în 22 de 
UAT-uri rurale nu există dotări hidro-
edilitare. 

- Sistemul centralizat de canalizare în 
județul Giurgiu este funcțional numai în 
municipiul Giurgiu (204 km), acoperind 
numai zona rezidenţială, iar starea fiind 
precară.  

- Judeţul Giurgiu nu beneficiază încă de un 
depozit conform de colectare a 
deşeurilor. 

- Serviciile de salubrizare sunt oferite la 
momentul actual, în județul Giurgiu, în 
numai 26 UAT-uri, respectiv numai în 
48% din localități.  

- În județul Giurgiu se distribuie gaze 
naturale numai în toate cele 3 UAT-uri 
urbane și în comuna Florești-Stoenești. 

Oportunități Amenințări 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Management eficient pentru un judeţ 

- Menţinerea unei situaţii deficitare a 
dotării hidro-edilitare va scădea calitatea 
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curat” - 50 asociaţi şi judeţul Giurgiu, a 
fost înfiinţată pentru asigurarea serviciilor 
de colectare, transport, prelucrare şi 
depozitare a 
deşeurilor.                                            

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sănătate Asigurată prin Apă Curată” (CJ 
Giurgiu, municipiul Giurgiu, orașul Bolintin 
Vale, orașul Mihăilești, comuna Bolintin 
Deal şi comuna Slobozia) a fost înfiinţată 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii hidro-
edilitare. 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Balta Comana-Pilon de Dezvoltare 
Durabilă” (CJ Giurgiu, comuna Călugăreni, 
comuna Comana, comuna Mihai Bravu) 
speră ca asociaţii săi să lucreze împreună 
pentru proiecte din domeniile 
infrastructurii de transport, economic, 
servicii sociale, de sănătate, mediu. 

- Asociația „Iluminat Public Eficient” (47 
asociați + Consiliul Județean Giurgiu) a fost 
înfiinţată pentru dezvoltarea iluminatului 
public în judeţ. 

- Municipalităţile pot dezvolta proiecte 
pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare, 
pe cont propriu sau ADI, din fonduri 
comunitare.  

vieţii pentru locuitori şi va respinge 
invetiţiile în zonă. 

 

Legături transfrontaliere 
 
Cooperarea transfrontalieră între România şi Bulgaria este reglementată de Tratatul de 
prietenie, colaborare şi bună vecinătate dintre cele două ţări ratificat de România prin Legea 
nr. 74/1992. În art. 16 din acest tratat se arată că părţile contractante „vor acorda o atenţie 
specială extinderii contactelor între parlamentele celor două state, precum şi între organele 
locale, îndeosebi în zonele de frontieră”.  
 
Un alt document cu privire la cooperarea frontalieră între România şi Bulgaria este Acordul 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autorităţile 
de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004 şi ratificat de România prin Legea nr. 
172/2005. Acest acord se referă însă numai la cooperarea autorităţilor centrale  ale celor două 
state pentru a combate criminalitatea transfrontalieră în zona de frontieră, precum şi pentru a 
asigura supravegherea şi controlul frontierei de stat comune, nefiind implicate şi autorităţile 
locale.  
Cele două țări partenere și-au exprimat dorința de a coopera în cadrul Obiectivului Cooperare 
Teritorială Europeană, în ianuarie 2006, prin scrisori oficiale de declarare a acordului bilateral. 
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Memorandumul de Înţelegere între cele două state, în care au fost stabilite modalitățile de 
implementare a Programului de Cooperare Teritorială Europeană Transfrontalieră, reprezintă 
demararea  primului program care se adresează zonei de graniță dintre România și Bulgaria ca 
frontieră internă a UE, după aderarea acestor state la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. 
Este primul program elaborat pe baza principiilor și cerințelor Fondurilor Structurale, 
deoarece aria transfrontalieră a devenit eligibilă pentru a primi asistență financiară din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională. De asemenea, este primul program care tratează 
regiunea transfrontalieră ca un întreg, fără a distinge apartenența la una din cele două țări 
vecine, conform studiilor de fundamentare a SDTR 2014-2020. 

Fluviul Dunărea are o importanţă mai redusă în economia transporturilor din regiune decât ar 
fi de aşteptat, axa de transport fluvial interior Rin/Meuse-Main-Dunăre (Axa prioritară TEN-T 
nr. 18) fiind o rută majoră de transport de mărfuri ce conectează portul Rotterdam de la 
Marea Nordului cu Marea Neagră (mai ales Constanţa şi porturile bulgare), precum şi porturile 
fluviale situate pe cele două mari căi navigabile.  
 
Portul Constanţa este principalul port al României şi este cel mai mare port la Marea Neagră. 
Portul Constanţa are o suprafaţă de 1.313 ha teritoriu portuar, 65 km de cheuri şi permite 
operarea navelor de până la 250.000 tdw. Portul Constanţa pune la dispoziţia utilizatorilor o 
gamă foarte largă de servicii cum ar fi: sistemul de urmărire şi dirijare a traficului, pilotaj, 
remorcaj, legarea/dezlegarea navelor, furnizarea de curent electric şi apă potabilă, preluarea 
reziduurilor, stingerea incendiilor, depoluare. Canalul Dunăre - Marea Neagră se află în 
proprietatea statului român şi este administrat de Compania Naţională pentru Administrarea 
Canalelor Navigabile, localizată în Constanţa.  
 
Sectorul comun româno–bulgar al Dunării are o lungime de 470,5 km (de la km 845,5 – gura 
de vărsare a râului Timok până la km 375 – Călăraşi). Între România şi Bulgaria există un acord 
bilateral, semnat la Sofia în anul 1955, privind întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
navigaţie pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării. Conform acestui acord, România este 
responsabilă de întreţinerea şenalului navigabil, inclusiv dragarea şi semnalizarea plutitoare pe 
secţiunea fluviului cuprinsă între km 845,5 şi km 610, iar autorităţile din Bulgaria sunt 
responsabile de sectorul cuprins între km 610 şi km 375.  
  
Cele 15 porturi de la Dunăre (Orşova, Drobeta-Turnu Severin, Turnu Măgurele, Giurgiu, 
Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă, Vidin, Lom, Oriahovo, Ruse, Svishtov, Somovit, Tutrakan şi 
Silistra) sunt importante pentru transportul naval intern în zona de graniță. Administraţiile 
porturilor sunt responsabile de întreţinerea infrastructurii portuare, mai ales a pontoanelor. 
Lipsa fondurilor a condus la o deteriorare semnificativă a acestora, câteodată până la un punct 
la care o parte din acestea nu mai pot fi operate deloc. 20% dintre cheiurile porturilor fluviale 
de pe partea română (ce sunt responsabilitatea Companiei Naţionale de Administraţie 
Portuară a Fluviului Dunărea din Giurgiu) au mai mult de 60 de ani vechime şi au nevoie 
urgentă de reconstrucţie; alte 65% din aceste cheiuri sunt într-o stare fizică precară datorită 
lipsei finanţării pentru întreţinere şi reparaţii. Operaţiunile la terminale sunt adeseori 
concesionate companiilor private.  
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Traficul cu barja este permanent pe cursul Dunării în perioada navigabilă, în condiţiile în care 
adâncimea canalului rămâne peste 2,8 metri. Dragarea continuă şi alte proiecte de construcţie 
sunt necesare pentru menţinerea stării de navigabilitate a apei.  
Principalele programe de dezvoltare şi modernizare implementate din 2000 până în 2013 s-au 
concentrat pe lucrările de protecţie a malurilor şi de control al inundaţiilor atât pe sectorul 
Dunăre - Marea Neagră, cât şi pe Canalele Poarta Albă – Midia - Năvodari.  
 
România a implementat anumite lucrări în vederea îmbunătăţirii navigabilităţii şi a solicitat 
asistenţă tehnică de la Uniunea Europeană pentru a pregăti un studiu comprehensiv privind 
proiectele de pe teritoriul său, 75% finanţat prin ISPA. De asemenea, România a programat o 
serie de lucrări cu finanţare ISPA, ce au termen de finalizare până la sfârşitul lui 2009. Lucrările 
au ca scop asigurarea, prin redistribuirea fluxurilor de apă, a unor condiţii de navigaţie sigură şi 
eficientă, cu o adâncime suficientă a apei în cea mai mare parte a anului, precum şi eliminarea 
blocajelor de navigaţie de pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (în trei puncte critice: 
Bala/Caragheorghe, Lebăda/Epuraşul şi Ostruvo Lupu).  
 
Programele Operaţionale Sectoriale de Transport (2007-2013) din România şi Bulgaria se 
concentrează în special pe modernizarea şi pe dezvoltarea infrastructurii de transport pe apele 
interne de-a lungul Dunării (Axa prioritară TEN-T nr. 18), precum şi pe construirea şi 
modernizarea serviciilor de sprijin pentru navigaţie, îmbunătăţirea albiei şi malurilor fluviului, 
dezvoltarea facilităţilor de recepţie portuară pentru deşeurile generate de nave şi a staţiilor de 
tratare a deşeurilor. În orice caz, câteva probleme critice se ridică referitor la folosirea Dunării 
ca arteră principală pentru transportul intern în zona de graniță.  
Fluviul este departe de cele mai multe centre industriale; malurile sale mlăştinoase şi 
inundaţiile continue împiedică navigaţia în anumite zone; deşi traficul cu barje şi bacuri este 
important, densitatea variază în funcţie de sezon. În prezent, traversarea râului ia o perioadă 
mare de timp şi condiţiile sunt destul de precare. Bacurile existente sunt destinate mai mult 
traversării cu vehiculele decât traficului pietonal. În plus, se pare că nu prea există conceptul 
de „servicii” pentru clienţi (persoane sau firme), întrucât nu există program fix pentru bacuri. 
În plus, traficul este oprit în totalitate în perioade de îngheţ din iarnă. Aceste aspecte 
reprezintă bariere pentru implementarea eficientă a iniţiativelor de dezvoltare 
transfrontalieră.  
Opţiunile pe termen scurt, cum ar fi introducerea navelor pe pernă de aer, sunt esenţiale 
pentru îmbunătăţirea timpului de călătorie. Pe termen lung, va fi nevoie de mai multe poduri, 
considerând că numai două poduri între România-Bulgaria (Podul Prieteniei de la Giurgiu şi 
podul de la Vidin-Calafat) nu ar trebui să fie singurele opţiuni de comunicaţie rutieră şi 
feroviară. 
De-a lungul celor 470 km ai fluviului Dunărea, există două poduri (rutier şi feroviar - ce leagă 
România de Bulgaria) şi şase bacuri:  
- Vidin - Calafat (Pod rutier şi de cale ferată)  
- Lom - Rast (bac)  
- Oriahovo - Bechet (bac)  
- Nicopole/Somovit - Turnu Măgurele (bac)  
- Svishtov - Zimnicea (bac)  
- Ruse - Giurgiu (pod rutier şi de cale ferată)  
- Tutrakan - Olteniţa (bac)  
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- Silistra - Călăraşi (bac).  
Puncte de trecere terestre se găsesc lângă coasta Mării Negre:  
- Kardam - Negru Vodă 
- Durankulak - Vama Veche, precum şi la Sud de Dunăre, între Silistra şi Ostrov. 
Și în zona de graniţă România-Bulgaria, performanţa economică a ariei programului este 
foarte slabă comparativ cu media celor 27 de State Membre ale Uniunii Europene. Regiunea 
poate fi descrisă ca o zonă cu PIB (Produs Intern Brut la preţurile de piaţă) scăzut, investiţii 
limitate, zonă unde sectorul agricol joacă un rol important. PIB-ul pe cap de locuitor în 
regiunea de graniţă a României, este 4.882,57 Euro, mai mare decât cel al regiunii de graniţă a 
Bulgariei, care era 3.671 Euro în anul 2011, ceea ce înseamnă că diferenţele economice dintre 
cele două ţări sunt foarte mici, însă sunt foarte mari în comparaţie cu regiunile similare din UE 
sau cu media de 24.635 Euro din ţările UE. Nucleul economic al regiunii de graniţă este 
reprezentat de judeţul Constanţa pe partea românească, respectiv de regiunea Nord-Est pe 
partea bulgărească, în timp ce judeţul Teleorman şi Mehedinţi şi regiunea Nord-Vest au cel 
mai scăzut PIB din regiune. La nivelul graniței cu Bulgaria, datele statistice ale anului 2011 
indică o activitate investițională în regiune pentru partea României (95,6 milioane Euro), mai 
mare decât volumul investiţiilor înregistrat de Bulgaria în 2011 (1 milioane Euro). De 
asemenea, în conformitate cu ultimele date statistice oficiale despre ISD, investiţia străină a 
crescut mai mult în România decât în Bulgaria, în ultimii 2 ani. 
 

Analiza capacităţii administrative în judeţul Giurgiu 
 
Acest capitol se referă la o serie de caracteristici ale administrației publice locale de la 
nivelul UAT-urilor de pe teritoriul județului Giurgiu. Aceste caracterisitici sunt considerate 
definitorii pentru capacitatea autorităților publice locale de tipul primăriilor de a gestiona 
nevoile de politici publice ale comunităților pe care le deservesc. Capacitatea administrativă 
este o temă foarte importantă pentru identificarea gradului de dezvoltare a comunităților. 
Identificarea și soluționarea eficientă a problemelor, gestionarea corespunzătoare a 
diferitelor proiecte derulate, relația cu autoritățile publice de la nivelul administrativ 
superior, calitatea serviciilor publice, reprezintă câteva dintre aspectele care sunt 
influențate de capacitatea administrativă. De obicei, capacitatea administrativă este strâns 
legată de nivelul de dezvoltare socio-economică, dar în acele zone unde această dezvoltare 
stagnează sau este în regres capacitatea autorităților de a formula și implementa planuri 
strategice de dezvoltare este importantă pentru evoluția socio-economică a comunităților 
căror li se aplică.  
Analizarea capacității administrative are, așadar, rolul de a identifica acele aspecte care 
necesită o intervenție asupra instrumentelor pe care autoritățile publice le au la dispoziție 
pentru a-și îndeplini atribuțiile la standardele înalte de calitate.  
Acest capitol are ca scop analiza capacității administrației publice locale, identificarea 
principalelor probleme cu care se confruntă aceasta în cadrul județului, precum și 
formularea unor posibile direcții de acțiune viitoare pentru creșterea calității acesteia. În 
acest demers va fi utilizată, pe baza cercetării realizate în celelalte capitole, mai multe zone 
specifice în cadrul județului în care, din punct de vedere administrativ, autoritățile publice 
de la nivelul UAT-urilor prezintă trăsături comune. Aceste zone sunt:  
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Zona de Nord și parte de Sud-Vest apropiate zonei metropolitane București – în aceste zone 
capacitatea administrativă este influențată de apropierea de Capitală.   
Zona de Sud – aflată sub influența Municipiului Giurgiu. UAT-urile din această zonă cunosc o 
dezvotare specială datorită acestei influențe.  
Zonele de centru, Est și Vest – zone mai puțin dezvoltate, preponderent rurale. Profilul 
capacității administrative este influențat de specificul dezvoltării socio-economice a 
unităților administrativ teritoriale din aceste zone. 
 
Analiza realizată urmărește o serie de elemente considerate definitorii pentru identificarea 
capacității administrative ale UAT-urilor din cadrul județului:  
- Independența financiară față de nivelul administrativ superior – în contextul 
descentralizării, capacitatea administrativă a autorităților publice locale este foarte 
importantă pentru asigurarea unui nivel ridicat al calității guvernării la nivel local. Aceasta 
include și capacitatea financiară de a furniza serviciile publice descentralizate. După cum 
vom arăta în cadrul analizei există  corelație directă între această capacitate și nivelul de 
dezvoltare a comunității. Pentru a trata această temă vor fi luați în considerare două tipuri 
de indicatori: ponderea veniturilor proprii din veniturile totale și situația arieratelor.  
Distribuția teritorială a acestor indicatori este considerată definitorie pentru stabilirea 
gradului de independență financiară a unităților administrativ teritroriale. Concluziile 
formulate în acest punct al analizei vor fi coroborate cu cele formulate după analizarea 
celorlalte aspecte legate de capacitatea administrativă; 
- Capacitatea de furnizare a serviciilor publice – în contextul descentralizării și 
deconcentrării serviciilor publice, problema calității acestora este un element important 
pentru stabilirea nivelului de eficiență a autorităților publice locale. În analiza acestui aspect 
sunt luați în considerare indicatori precum nivelul cheltuielilor cu personalul la nivel de UAT, 
respectiv cel al cheltuielilor cu servicii publice; 
- Capacitatea de asociere la nivel de UAT – pentru o dezvoltare durabilă soluția asocierii 
între diferite UAT-uri poate creea premisele unei evoluții pozitive. Considerarea capacității 
de asociere la nivel de UAT este legată pe de-o parte de disponibilitatea autorităților publice 
locale de a folosi un instrument de atragere de fonduri cum este programul LEADER iar pe 
de altă parte de capacitatea acestora de a identifica interese comune care să permită 
adoptarea unei strategii eficiente pentru rezolvarea lor. Pentru analiza acestui aspect au fost 
luate în considerare profilul și distribuția teritorială a asocierilor între diferite UAT-uri la 
nivelul județului (Grupurile de Acțiune Locală și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară;   
- Capacitatea de accesare și gestionare a fondurilor structurale – un caz particular al 
dezvoltării capacității administrative este dat de capacitatea de accesare și gestionare a 
fondurilor structurale – această temă este relevantă pentru identificarea calității pregătirii 
resurselor umane disponibile la nivel local. Acest aspect este corelat cu cel al independenței 
financiare față de bugetul de stat.    
 
Datele utilizate în acest capitol au fost preluate din baza de date a Institutului Național de 
Statistică, respectiv pe baza răspunsurilor la chestionarele distribuite primăriilor de pe 
teritoriul județului. Au fost analizate 19 chestionare din totalul de 53 distribuite. 
Răspunsurile au fost centralizate pe baza criteriilor menționate.   
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Independența financiară față de nivelul administrativ superior  
 
După cum am arătat și mai sus, independența financiară este foarte importantă pentru 
potențialul de dezvoltare a comunităților de la nivelul diferitelor UAT-uri de pe teritoriul 
județului Giurgiu. Conform figurii de mai jos se constată faptul că, la nivelul acestui județ, 
există o variație în ceea ce privește ponderea veniturilor proprii din veniturile totale la nivel 
de UAT. Astfel, în intervalul 2011 -2012 se poate constata o creștere a acestei ponderi 
înregistrată îndeosebi în unitățile administrativ teritoriale din jurul Municipiului Giurgiu dar 
și în UAT-urile din zona metropolitană București. 
Cea mai accentuată creștere se constată în UAT-urile din jurul Bucureștiului (zona de Nord), 
ponderea depășind în unele cazuri 50%. În zonele din centru, est și vest variația este diferită 
în perioada 2011-2012.  
Astfel, zona centrală cunoaște o creștere a acestei ponderi în timp ce zona de Nord-Vest 
ponderea scade. Chiar și în condițiile unei creșteri a acestei ponderi la nivel de județ, 
valoarea acesteia nu depășeşte 50% ceea ce arată existența unei dependențe semnificative 
față de bugetul central.  
Efectele acestei situații pentru capacitatea administrativă este semnificativ. Dependența 
față de bugetul central poate avea mai multe explicații. Printre acestea enumerăm: 
capacitate scăzută de colectare a taxelor locale, politici de taxare neadecvate, bazin de 
taxare redus (care poate fi asociat cu dezvoltarea economică redusă). 
 

 
Harta 17. Ponderea veniturilor proprii din veniturile totale (UAT)10 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

În oricare dintre cazuri, asigurarea cadrului de dezvoltare este redus: posibilitate redusă de 
investiții de anvergură, implicarea în diverse proiecte cu cofinanțare redusă, calitatea 
guvernării în general este redusă. Această situație este verificată prin profilul răspunsurilor 

                                                                 
10 Hărțile și datele prezentate în acest capitol sunt selecții din hărți realizate în cadrul studiului ”Statutul și 
funcțiile administrației publice în România” (în curs de apariție), elaborat în cadrul unei activități de 
consultanță desfășurată pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea 
fundamentării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 2014-2035.   
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la întrebarea chestionarului distribuit la nivelul primăriilor din județul Giurgiu. Astfel 
majoritatea acestora consideră că principala problemă care stă în calea dezvoltării 
comunităților este legată de problema finanțărilor.    
Un alt aspect care întărește concluzia referitoare la situația financiară a UAT-urilor este 
reprezentat de arierate. La nivelul județului, deși nu sunt numeroase, unele UAT-uri se află 
în această situație, având un nivel al datoriilor destul de ridicat, în special în nordul și în estul 
județului.  
 

 
Harta 18. Situația plăților restante, mai mari de 90 de zile, înregistrate la nivelul bugetului 
general al UAT la data de 30.09.2013 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

Din datele analizate, se poate constata că la nivelul județului există o dependență financiară 
semnificativă față de bugetul de stat al unităților administrativ teritoriale care afectează 
capacitatea de dezvoltare a comunităților, respectiv a condițiilor necesare furnizării 
serviciilor publice la standarde ridicate. Zonele mai puțin afectate sunt cele din Nordul 
județului, acestea beneficiind de apropierea de zona metropolitană București dar și în jurul 
Municipiului Giurgiu.  
 
Fiind un județ predominant rural (doar trei orașe), independența financiară nu poate fi 
asigurată decât prin inițierea de către administrația publică de programe de politici publice 
adecvate, care să creeze premisele dezvoltării comunităților pe care le deservește.  
 
Capacitatea de furnizare a serviciilor publice  
 
Conform rapoartelor formulate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice11 datele statistice arată o creștere generală a nivelului cheltuielilor cu serviciile 
publice generale la nivelul tuturor UAT-urilor de pe teritoriul țării. Nici județul Giurgiu nu 

                                                                 
11 Datele au fost preluate din Analiza socio-economică a domeniului administrație publică realizată în cadrul 
Comitetului Consultativ Tematic Administrație și Bună Guvernanță - Grupul de lucru pentru administrație 
publică octombrie 2012, citate de pe site-ul Institutului Național de Statistică.   
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face excepție, cifrele puse la dispoziție de Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale 

din cadrul aceleiași instituții arată o creștere constantă a acestora.  
 
După cum se poate observa și din figura de mai jos, în perioada 2006-2012, nivelul 
cheltuielilor cu serviciile publice generale a cunoscut la nivelul județului Giurgiu o evoluție 
crescătoare. Se constată că valoare acestora a crescut îndeosebi în unitățile administrativ 
teritoriale din nordul, estul și centrul județului, o valoare relativ constantă fiind înregistrată 
în municipiul Giurgiu. Acesta din urmă înregistrează în același timp un nivel al cheltuielilor cu 
personalul mai mari decât toate celelalte UAT-uri din județ dar și un nivel al cheltuielilor cu 
asistență socială mai ridicat, conform răspunsurilor la chestionarele distribuite în cadrul 
cercetării. Distribuția teritorială a valorilor acestor indicatori poate fi corelată cu cea a 
indicatorilor analizați în capitolul anterior. Astfel se constată faptul că zonele care 
înregistreză o pondere mare a veniturilor proprii din veniturile totale sunt și cele în care 
nivelul cheltuielilor a crescut. Această situație este ilustrativă pentru nivelul de eficiență al 
administrației publice în asigurarea unui echilibru între cheltuieli și venituri.  
 
Situația financiară a unităților administrativ teritoriale, nevoia de satisfacere a unor nevoi de 
servicii la acest nivel se reflectă și în modul de furnizare a serviciilor publice deconcentrate 
care, chiar dacă nu intră sub incidența autorității publice locale, au ca grup țintă cetățeni pe 
care acestea le deservesc. În ceea ce privește aceste servicii se constată, în urma analizei 
răspunsurilor oferite la chestionare, faptul că 9 din cele 19 răspunsuri sunt negative în ceea 
ce privește aria de acoperire pentru serviciile publice deconcentrate.  
 

 
Harta 19. Cheltuieli de personal la nivel de UAT, 2010-2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
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Harta 20. Valoarea cheltuielilor cu serviciile publice generale pe UAT 2006 și 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

Din analiza capacității de furnizare a serviciilor publice pot fi formulate următoarele 
concluzii:  
- Nivel în creștere la nivelul județului în ceea ce privește cheltuielile cu serviciile publice 

generale;  
- Necesitatea unei mai bune coordonări la nivel administrativ în ceea ce privește furnizarea 

serviciilor descentralizate, respectiv deconcentrate în vederea îmbunătățirii ariei de 
acoperire.  

 
Capacitatea de asociere la nivel local  
 

Capacitatea de asociere la nivel local reprezintă una din precondițiile pentru asigurarea unui 
cadru de dezvoltare adecvat pentru comunitățile din cadrul diferitelor UAT-uri de pe 
teritoriul județului. În această analiză ne referim la asociere ca fiind dezvoltată între 
autoritățile publice din cadrul diferitelor UAT-uri în vederea realizării unor proiecte în folosul 
comunității.  
Aceste tipuri de asocieri, a căror formare a fost indusă de la centru prin stabilirea unui set 
predeterminat de precondiții, se referă la Asociațiile pentru Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI), respectiv Grupurile  de Acțiune Locală (GAL).  
 
 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară  
La nivelul județului Giurgiu a fost dezvoltat un număr redus de ADI-uri comparativ cu alte 
județe ale țării. Astfel, la data realizării acestui studiu erau înființate un număr de 6 ADI-uri. 
Asociațiile înființate derulează proiecte pe teme precum:  
 
Infrastructură 

- „Management eficient pentru un judeţ curat” - 51 asociaţi ( 50 UAT-uri şi judeţul 
Giurgiu: având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea,  monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de colectare, 
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transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor din judeţul Giurgiu pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor în condiţiile unor tarife acceptabile pentru 
populaţie, precum şi de creştere a capacităţii de atragere a fondurilor externe 
nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare privind aceste 
servicii.                                             

- „Iluminat public  eficient” - 48 asociați (47 UAT -uri și Consiliul Județean Giurgiu): cu 
scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în 
comun a serviciului de  iluminat public pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării a sistemelor de utilităţi publice aferente; 

- „Sănătate asigurată prin apă curată” - 6 asociați: Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, 
oraşul Bolintin Vale, oraşul Mihăileşti, comuna Bolintin Deal, comuna Slobozia. Are 
ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente 
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la 
nivelul judeţului Giurgiu şi furnizarea în comun a serviciilor sub autoritatea fiecărui 
UAT, prin delegarea unei părţi către un operator comun unic S.C. APA SERVICE S.A.; 

-  „Balta Comana - pilon de dezvoltare durabilă” – 4 asociați: Judeţul Giugriu, comuna 
Călugăreni, comuna Comana şi comuna Mihai Bravu. Are ca scop  pregătirea, 
promovarea şi implementarea de  proiecte pentru dezvoltarea zonală  durabilă , de 
interes comun pentru părţile asociate, în domeniile infrastructurii de transport, 
economic, servicii sociale, de sănătate,  mediu, şi de a obţine finanţări interne şi 
externe necesare derulării acestora. 

Situațiile de urgență 
- „Situații de urgență Sud Muntenia” – 7 asociați din regiunea de dezvoltare Sud - 

Muntenia, județele: Argeş, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și 
Teleorman: este constituită în cadrul unui proiect care are printre activități achiziția 
de echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de 
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență  
și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia, finanțat în cadrul 
Programului Operaţional Regional.  

Administrație publică 
- „Managementul teritoriului – Județul Giurgiu” -  43 asociați (42 UAT -uri și Consiliul 

Județean Giurgiu): asociaţia se constituie în scopul dezvoltării în comun a proiectului 
de interes judeţean privitor la cadastrul sistematic şi cărţii funciare a judeţului 
Giurgiu, respectiv pentru înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a cadastrului sistematic şi cărţii 
funciare a judeţului Giurgiu. 

 
Există, așadar, un număr redus de ADI-uri înființate la nivelul județului, iar cele care au fost 
înființate au ca lider Consiliul Județean Giurgiu, singurul care pare a avea capacitatea de a 
gestiona proiectele corespunzătoare din fonduri structurale. De altfel, constituirea ADI-
urilor a avut inițial scopul de a atrage fonduri structurale urmărind politici publice (servicii 
dar și infrastructură) de care să beneficieze mai multe UAT-uri.  
Experiența implementării acestei soluții instituționale se dovedește a nu fi de natură să 
încurajeze la nivelul preconizat demersurile de asociere inițiate.  
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Există în continuare o capacitate redusă la nivelul UAT-urile de a iniția proiecte finanțate din 
fonduri structurale, fapt confirmat și de disponibilitatea financiară redusă dovedită prin 
ponderea scăzută a veniturilor proprii din veniturile totale. Tema capacității administrative 
pentru atragerea și gestionarea fondurilor structurale va fi analizată în continuare într-una 
dintre secțiunile următoare ale acestui capitol.  
 
 Grupurile de Acțiune Locală  
În ceea ce privește asocierea la nivelul UAT-urilor, un alt instrument, asemănător ADI-urilor, 
este reprezentat de grupurile de acțiune locală (GAL-urile) finanţate din Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală şi grupurile locale finanţate din Programul Operaţional de Pescuit. În 
harta de mai jos se poate observa răspândirea acestora la nivel de județ. Există un număr de 
4 GAL-uri şi 1 GL înființate pe teritoriul județului Giurgiu:  
- GAL-ul Prundu - Comana – 2 UAT-uri din judeţul Giurgiu, respectiv comuna Prundu şi 

comuna Comana (notat cu 40, conform figurii de mai jos) – realizarea de parteneriate 
public privat care să pună în aplicare măsurile de dezvoltare locală. Acest GAL încearcă să 
pună în valoare potențialul turistic existent în această parte a județului.  

- GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu – 11 UAT-uri din judeţul Giurgiu, respectiv 
comuna Călugăreni, comuna Gogoşari, comuna Izvoarele, comuna Malu, comuna Mihai 
Bravu, comuna Putineiu, comuna Schitu, comuna Singureni, comuna Stăneşti, comuna 
Stoeneşti şi comuna Vedea, şi 1 UAT din judeţul Teleorman, respectiv comuna Cervenia 
(38, conform figurii de mai jos). Are în componență și Consiliul Județean Giurgiu. Printre 
activitățile centrului se numără identificarea principalelor trăsături definitorii ale zonei 
cuprinse. Au fost realizate studii ale zonei ale căror rezultate au scos în relief principalele 
probleme și avantaje specifice, precum și terenurile arabile, propice agriculturii, un 
patrimoniu cultural și natural bogat, însă și importante probleme de ordin economic, 
social și demografic.  

- GAL „Inima Giurgiului - Țara Neajlovului şi a Câlniştei" – 8 UAT-uri din judeţul Giurgiu, 
respectiv comuna Bulbucata, comuna Bucşani, comuna Crevedia Mare, comuna Clejani, 
comuna Găiseni, comuna Ghimpaţi, comuna Letca Nouă şi comuna Vânătorii Mici, şi 1 
UAT din judeţul Teleorman, respectiv comuna Mereni (37, conform figurii de mai jos) – 
promovează Planul de Dezvoltare Locală, prin intermediul partenerilor săi, încurajează şi 
promovează realizarea investiţiilor în cadrul abordării LEADER, un rol important în 
această direcţie avându-l informările cu diverse grupuri din teritoriu, promovarea directă 
de către grup sau prin partenerii săi. 

- O altă activitate promovată în cadrul GAL-ului a fost de orientare a implementării 
abordării LEADER spre cele mai bune investiţii care să contribuie la dezvoltarea 
teritoriului, conform Planului de Dezvoltare Locală. 

- GAL Berceni – Vărăşti – Colibaşi – 2 UAT-uri din judeţul Giurgiu, respectiv comuna 
Colibaşi şi comuna Vărăşti şi 1 UAT din judeţul Ilfov, respectiv comuna Berceni  (39, 
conform figurii de mai jos) – promovează Planul de Dezvoltare Locală, prin intermediul 
partenerilor săi, încurajează şi promovează realizarea investiţiilor în cadrul abordării 
LEADER, un rol important în această direcţie avându-l informările cu diverse grupuri din 
teritoriu, promovarea directă de către grup sau prin partenerii săi. O altă activitate 
promovată în cadrul GAL-ului a fost de orientare a implementării abordării LEADER spre 
cele mai bune investiţii care să contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de 
Dezvoltare Locală. 

http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/0/1BE779BBDC55D18CC225779E002184B5/$FILE/Comunicat%20presa%20Gal.doc
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- Grup Local „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean” – 17 UAT-uri din judeţul Giurgiu, 
respectiv municipiul Giurgiu (doar o parte a municipiului), comuna Găujani, comuna 
Gogoşari, comuna Gostinu, comuna Greaca, comuna Herăşti, comuna Hotarele, comuna 
Izvoarele, comuna Malu, comuna Oinacu, comuna Prundu, comuna Putineiu, comuna 
Răsuceni, comuna Slobozia, comuna Stăneşti, comuna Toporu şi comuna Vedea – are ca 
scop elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să urmărească dezvoltarea 
economică şi socială durabilă a zonei şi să creeze un sector piscicol competitiv, modern şi 
dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, având în considerare toate 
aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică. 
Principalul obiectiv al Planului de dezvoltare locală al FLAG este dezvoltarea durabilă a 
zonelor pescăreşti pentru a minimiza declinul sectorului pescăresc şi de a sprijini 
reconversia zonelor afectate de schimbările din acest sector.  

 
În afară de acestea, comuna Găujani este membră a GAL-ului „Dunărea de Sud”, iar comuna 
Răsuceni este membră a GAL-ului „Câmpia Burnazului” înființate în judeţul Teleorman (71 și 
72, conform hărții de mai jos). 
 
În ceea ce privește capacitatea de asociere la nivel de UAT în județul Giurgiu pot fi formulate 
următoarele concluzii:  

- Există o acoperire relativ bună a GAL-urilor la nivelul județului Giurgiu – continuarea 
acțiunilor propuse în cadrul GAL-urilor;  

- Majoritatea ADI-urilor sunt dezvoltate la nivelul Municipiului Giurgiu – încurajarea 
utilizării acestui instrument de asociere și la nivelul altor orașe din cadrul județului. 

 

 
Harta 21. Grupurile de Acțiune Locală selectate de MDRAP 2013 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

Capacitatea de a accesa și gestiona proiecte finanțate din fonduri europene 
 
Conform datelor obținute în urma analizei răspunsurilor oferite reies următoarele aspecte în 
ceea ce privește capacitatea de a accesa și gestiona proiecte finanțate din fonduri europene:  
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La nivelul autorităților locale care au răspuns la chestionarul distribuit se constată faptul că 
9 din cele 19 autorități publice locale (primării) intervievate nu derulaseră niciun proiect 
finanțat din fonduri europene, 16 nu au un departament specializat în accesarea și 
gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, tot 16 fiind și numărul autorităților 
care nu au nicio persoană desemnată pentru scrierea și gestionarea de proiecte. 13 este 
numărul autorităților administrației publice locale care nu au desemnat nicio persoană care 
să fie însărcinată oficial cu evaluarea oportunităților de finanțare. Această situație denotă o 
capacitate redusă a administrației publice locale din județul Giurgiu de a accesa și gestiona 
proiecte finanțate fonduri europene.  
Se constată faptul că majoritatea proiectelor inițiate se află la Consiliul Judeţean Giurgiu, 
Primăria Giurgiu, la nivelul județului puține fiind acele primării care au inițiat proiecte în 
calitate de lideri de proiect. Motivele care au generat această situație sunt legate de 
existența unei capacități reduse a autorităților publice de a susține financiar aceste proiecte.  
Principalul motiv invocat de autoritățile publice pentru situația nefavorabilă privind 
depunerea proiectelor este lipsa banilor la bugetul local. Acest lucru este confirmat și de 
situația ponderii veniturilor proprii din veniturile totale ale UAT-urilor. Cu toate acestea, 
după cum se poate observa și din harta de mai jos, plățile către UAT-uri în proiecte finanțate 
din fonduri europene au crescut în perioada 2011-2012.  
Un alt motiv care poate fi invocat în ceea ce privește situația proiectelor finanțate din 
fonduri structurale este legat de inexistența, la nivelul majorității UAT-urilor, a unor strategii 
de dezvoltare a localității care să cuprindă obiectivele de dezvoltare care ulterior pot fi 
operaționalizate prin intermediul unor propuneri de proiecte care să permită atragerea de 
fonduri.   
 

 
Harta 22. Sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări pe 
UAT, 2011 și 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 
UAT-urile se confruntă cu un cerc vicios al finanțării care nu poate fi „rupt” decât în urma 
unei intervenții a unei autorități administrative superioare (de regulă Consiliul Județean). 
Lipsa finanțării de la bugetul local pentru asigurarea cotei de participare în cadrul 



 

 
 
 

 74 
  

proiectelor, lipsa unei strategii de dezvoltare locală generează un dezinteres pentru 
angajarea sau capacitarea personalului din cadrul autorităților publice de a identifica 
oportunități de finanțare, respectiv de a accesa fonduri europene.  
 
Din analiza capacității de accesare și gestionare a fondurilor europene pot fi formulate 
următoarele tipuri de concluzii:  
- Lipsa fondurilor pentru susținerea contribuției  
- Lipsa resurselor umane specializate 
- Lipsa unei abordări strategice care să se concretizeze cu un plan strategic de dezvoltare 

cu obiective operaționalizabile prin intermediul proiectelor finanțate din fonduri 
europene; 

 
Concluzii și recomandări (analiza SWOT) 

 

SWOT – Capacitate administrativă 

Puncte tari Puncte slabe 

- Acoperire relativ bună a asocierilor prin 
GAL; 

- Apropierea de București a UAT-urilor din 
Nordul județului;  

- Poziționarea favorabilă a Municipiului 
Giurgiu;  

- Dezvoltarea de parteneriate 
transfrontaliere pentru creșterea 
capacității de dezvoltare a UAT-ruilor 
aflate la granița cu Bulgaria. 

- Independență financiară relativ scăzută a 
UAT-urilor față de bugetul de stat;  

- Capacitate scăzută la nivel administrativ 
al UAT-urilor în ceea ce privește accesarea 
și gestionare proiectelor finanțate din 
fonduri europene;  

- Lipsa fondurilor pentru susținerea 
contribuției pentru derularea proiectelor 
finanțate din fonduri europene;  

- Lipsa strategiilor de dezvoltare pentru un 
număr mare de localități.  

Oportunități Amenințări 

- Finanțările prin programele operaționale 
în perioada 2014-2020;  

- Utilizarea instrumentului de asociere GAL 
și ADI pentru atragerea de proiecte 
finanțate din fonduri europene. 

 

- Riscul pierderii finanțărilor din fonduri 
structurale prin neparticiparea la sesiunile 
de finanțare;  

- Creșterea decalajelor între capacitatea 
administrativă din unitățile administrative 
din mediul rural și cel urban. 

 
Din punctul de vedere al capacității administrative situația existentă la nivelul autorităților 
publice locale cunoaște o dezvoltare care impune inițierea unor măsuri care să permită 
crearea unui cadru de dezvoltare pentru comunitățile pe care le deservesc.  
 
Din analiza datelor pot fi formulate mai multe concluzii:  
- Capacitatea financiară limitată – unitățile administrativ teritoriale din județul Giurgiu se 

confruntă cu un cerc vicios al dezvoltării întâlnit și în alte zone cu evoluții asemănătoare 
(în special în Nordul și Estul țării). În această zonă dezvoltarea socio-economică necesită 
investiții majore în infrastructură, servicii publice, dar și asigurarea unui cadru adecvat 
pentru dezvoltare. Fondurile structurale reprezintă o oportunitate de asigurare a 
finanțării pentru proiecte care să asigure condițiile pentru o evoluție pozitivă a nivelului 
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de dezvoltare a comunităților din județul Giurgiu. Accesarea lor este însă condiționată de 
existența posibilității de a cofinanța din bugetul propriu aceste proiecte. De cele mai 
multe ori, în special în cazul unităților administrative din zona rurală, această cofinanțare 
nu există datorită unui nivel scăzut al veniturilor proprii din veniturile totale. În această 
situație, singura posibilitate este de a apela la autorități publice de la un nivel superior 
(Consiliul Județean), sau la alte unități administrativ teritoriale mai dezvoltate (în cazul 
județului Giurgiu acestea sunt reprezentate de cele 3 orașe sau municipiul Giurgiu) care 
să asigure această cofinanțare.  
În consecință dezvoltarea socio-economică se desfășoară tot pe fondul unei dependențe 
financiare față de o autoritate administrativă superioară. În aceste condiții se impune 
inițierea unor programe de eficientizare administrativă, de identificare a unor 
oportunități de asociere, respectiv de finanțare care să permită inițierea unor proiecte 
care să contribuie la asigurarea unui trend pozitiv al dezvoltării socio-economice a 
comunităților din acest județ.  

- Capacitatea de asociere la nivel local – Un element important care poate contribui 
substanțial la crearea contextului unei dezvoltări durabile este dat de disponibilitatea 
pentru asocieri la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Giurgiu. În cazul 
finanțării din fonduri europene, unele dintre proiecte care pot primi finanțare sunt 
condiționate de existența unei astfel de asocieri (programul LEADER). Din analiză reiese 
că aceste asocieri sunt de cele mai multe ori constituite în jurul municipiului Giurgiu 
(ADI), fapt care denotă aceeași capacitate redusă de gestionare a proiectelor finanțate 
din fonduri europene constatată și în alte secțiuni ale analizei. Având în vedere aceste 
aspecte, se impune continuarea politicilor de încurajare a asocierilor în vederea creșterii 
șanselor de obținere a finanțărilor pentru proiectele depuse.    

- Dezvoltarea resurselor umane – problemei disponibilității financiare i se adaugă o altă 
problemă: ce a calității pregătirii resurselor umane. Existând o disponibilitate redusă de 
accesare a fondurilor structurale prin proiecte la nivelul UAT-urilor, nu există nici 
stimulente pentru dezvoltarea capacității necesare accesării și derulării proiectelor. 
Resursele umane sunt limitate iar cele care există nu au, mai ales în mediul rural, 
pregătirea necesară pentru a susține un demers de inițiere și derulare a proiectelor. Se 
impune dezvoltarea de programe (gestionate fie la nivelul primăriei, dar și la nivelul altor 
instituții cum ar fi Consiliul Județean) care să aibă ca scop îmbunătățirea calității pregătirii 
celor care ar urma să fie însărcinați cu scrierea și depunerea de proiecte finanțate din 
fonduri europene.  

 
Având în vedere aceste constatări pot fi formulate următoarele obiective strategice pentru 
următoarea perioadă:  
1) Creșterea calității managementului politicilor publice la nivelul administrației publice 

locale – îmbunătățirea participării cetățenilor la deciziile administrației publice, 
îmbunătățirea calității serviciilor publice;  

2) Valorificarea asociațiilor între diferite unități administrativ teritoriale – dezvoltarea de 
noi asociații (GAL și ADI) și de proiecte în cadrul celor existente; 

3) Îmbunătățirea capacității administrative de accesare a fondurilor europene – creșterea 
nivelului de pregătire a funcționarilor publici din cadrul administrației publice locale în 
ceea ce privește managementul și accesarea fondurilor structurale, înființarea de 
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departamente specializate în cadrul primăriilor, sistem de comunicare și bune practici 
gestionat de Consiliul Județean;  

4) Realizarea de strategii de dezvoltare la nivelul unităților administrativ teritoriale – 
strategii de dezvoltare comune pentru unitățile administrative din zona metropolitană 
Giurgiu și București.  
 
Posibile proiecte finanțate din fonduri structurale pentru fiecare dintre obiectivele 
identificate: 
1) Creșterea calității managementului politicilor publice la nivelul administrației publice 

locale 
- Dezvoltarea de sisteme integrate de management al documentelor dezvoltate în special 

la nivelul autorităților publice locale – acest tip de proiecte vizează creșterea eficienței 
managementului intern și sunt destinate în special primăriilor din oraşe sau municipiu; 

- Proiecte de îmbunătățirea participării cetățenilor la deciziile adminsitrației publice locale 
– proiecte de creștere a nivelului de transparență la nivelul administrației publice locale; 

- Îmbunătățirea calității serviciilor publice – dezvoltarea de standarde de calitate pentru 
serviciile publice din județul Giurgiu. 

2) Valorificarea asociațiilor între diferite unități administrativ teritoriale 
- Dezvoltarea de proiecte integrate conform obiectivelor identificate în strategiile de 

dezvoltare ale GAL-urilor înființate în perioada 2007-2013;  
- Înființarea de noi asociații intercomunitare și grupuri de acțiune locală – GAL. 
3) Îmbunătățirea capacității administrative de accesare a fondurilor europene 
- Dezvoltarea capacității de accesare și gestionare a proiectelor finanțate din fonduri 

europene: proiect destinat funcționarilor publici sau personalului contractual care 
activează în cadrul autorităților publice locale care ar putea fi implicați în depunerea și 
gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene; 

- Proiecte de înființare de departamente la nivelul primăriilor însărcinate cu accesare și 
gestionare proiectelor finanțate din fonduri structurale;  

- Proiecte de îmbunătățire a comunicării între Consiliul Județan și primării în ceea ce 
privește identificarea oportunităților de finanțare din fonduri structurale.  

4) Realizarea de strategii de dezvoltare 
- Realizarea de strategii de dezvoltare locală – strategiile sunt un instrument util pentru 
identificarea acelor inițiative care să permită asigurarea cadrului pentru dezvoltare la nivelul 
comunității dar și o modalitate prin care pot fi identificate proiecte concrete care ar putea fi 
finanțate;   
- Dezvoltarea de strategii de dezvoltare integrate la nivelul zonelor metropolitane Giurgiu și 
București. 
 
 

Dezvoltarea economică 
 
Gradul de dezvoltare economică a teritoriului este direct condiționat de gradul de 
dezvoltare socială și culturală, de existența unor tradiții economice și de existența unei 
comunități locale cu identitate proprie. Aceste elemente sunt în prezent disputate de noi 
variabile economice, care nu mai țin atât de mult seama de tradiție și identitate, ci de modul 
în care capitalurile circulă și cât de pregătite sunt instituțiile și actorii economici să le 
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faciliteze mobilitatea.  Analiza competitivității economice a județului Giurgiu se bazează pe o 
analiză macroeconomică la nivel de județ, analiză ce ne va oferi situația și dinamica 
principalilor indicatori economici și o analiză pe domenii corelată cu teritoriul, pentru a 
putea observa mai bine anumite aspecte microeconomice, nevoi și probleme punctuale, 
potențialuri ce ar trebui promovate și dezvoltate pentru îmbunătățirea competitivității 
județului Giurgiu. 
Analiza macroeconomică va fi realizată comparativ cu restul județelor din Regiunea Sud-
Muntenia și cu alte teritorii, atunci când este posibil, analiza urmând să cuprindă și 
comparații cu județele transfrontaliere din Bulgaria. 
Obiectivul analizei vizează stabilirea unor tendințe identificate ce vor sta la baza stabilirii 
unui cadru de referință a problemelor cu care se confruntă județul precum și pentru 
formularea unor propuneri de îmbunătățire a situației economice. 
 
Context economic 
 
Pentru ca dezvoltarea economică a unui teritoriu să poată fi realizată, este nevoie de 
concurența mai multor factori. Dintre aceștia, în contextul economiei globale în care firmele 
își desfășoară activitatea, sunt câțiva cu un rol decisiv: 
- Modul în care statul și administrația publică reglementează mediul de afaceri, prin 

intermediul taxelor, fiscalității și obligațiilor de conformare din legislație 
- Competitivitatea actorilor economici și deschiderea internațională a acestora 
- Nivelul de inovarea al actorilor menționați și activitatea mediului de Cercetare Dezvoltare 

Inovare 
- Gradul de echipare și dezvoltare al teritoriului: prin rețele de transport și infrastructură, 

utilități, energie electrică 
- Comunicarea între toți acești factori pentru definirea unui teritoriu competitiv, necesar 

dezvoltării competitivității generale 
 
Acești factori importanți nu sunt singurii care condiționează gradul de dezvoltare economică 
a teritoriului. Indicatorii de dezvoltare socială ne oferă încă un criteriu de corelație cu gradul 
de dezvoltare economică, gradul de urbanizare al unor zone și policentricitatea orașelor 
dezvoltate sunt la rândul lor indicatori ai dezvoltării. Impactul teritoriului asupra dezvoltării 
este unul la fel de important, într-un algoritm care trebuie să condiționeze dezvoltarea 
teritoriului de preferințele economice și sociale ale locuitorilor, dar și condiționarea inversă, 
atunci când  este cazul.  
În ultimii ani, trendurile de migrație socio-economică se realizează către acele teritorii care 
au deschidere suficientă și politici orientate pentru dezvoltarea anumitor sectoare 
economice, aceste teritorii având la dispoziție un inventar semnificativ de instrumente 
pentru a putea răspunde nevoii generate de piață. În acest sens, dezvoltarea de zone 
metropolitane sau zone funcționale urbane, nu reprezintă în sine un motor de dezvoltare în 
lipsa unei activități economice și unui interes al agenților economici de a dezvolta afaceri în 
arealul respectiv. Atfel, nevoia de a dezvolta aglomerări economice de tip cluster, indiferent 
de natura sectorului în care vor activa (agricultură, industrie, turism, piscicultură, etc) 
trebuie bazată pe potențialuri reale și pe o abordare pozitivă față de acestea, din partea 
agenților economici cu o capacitate existentă importantă. Un instrument al dezvoltării 
economice este sectorul educației, de cercetare și inovare, care să sprijinire dezvoltarea 
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economică, atât prin formarea de personal calificat pentru companiile locale cât și prin 
patente sau invenții ce pot atrage investitori interesați. 
 
Dezvoltarea economică a județului Giurgiu este un deziderat major al Consiliului Județean 
Giurgiu, mai ales datorită rolului instituției în coordonarea anumitor procese de dezvoltare 
județeană, rol oferit de cadrul legal, prin legislația privind finanțele publice, legislația privind 
descentralizarea, prezentă și viitoare, prin calitatea instituției de coordonator privind 
dezvoltarea Unităților Administrativ Teritoriale de la nivelul județului. În activitatea 
Consiliului Județean Giurgiu, un rol important îl au deciziile județene și alte procese de 
fundamentare privind dezvoltarea economică. Chiar dacă nu se referă direct la activitatea 
economică, impactul unor reglementări județene asupra domeniilor ce intră în 
responsabilitatea instituției, în parteneriat cu autoritățile locale, este vital pentru stimularea 
dezvoltării mediului de afaceri. Astfel, deciziile privind modernizarea sau crearea de rețele și 
infrastructuri noi, investiția în dezvoltarea sau modernizarea utilităților la nivel local, 
modernizarea unor structuri de sprijinire a afacerilor, sau chiar simplificarea unor proceduri 
administrative de tipul emiterii avizelor de urbanism, reprezintă demersuri cu un impact 
măsurabil asupra atragerii sau stabilizării companiilor la nivel județean și local.  
Rolul Consiliului Județean, mai ales în contextul prevederilor noului Acord de Parteneriat cu 
Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 și a noii perioade de programare financiară, 
este de a facilita accesul la infrastructură de calitate și de a sprijini dialogul și parteneriatul 
pentru dezvoltare. Procesul de descentralizare care se desfășoară în această perioadă, va 
conduce la creșterea importanței instituției la nivel județean, mai ales prin intermediul 
atribuțiilor referitoare la noi servicii publice oferite. 
 
Principalii indicatori economici 
 
Activitatea economică a cunoscut, în această parte a ţării, o puternică dezvoltare în epoca 
modernă a Țării Româneşti, aceasta fiind favorizată de existenţa Giurgiului la intersecția 
marilor drumuri europene, ca cel mai important port la Dunărea fluvială românească din 
acele timpuri. Prin portul Giurgiu se exportau, în acea vreme, mari cantități de cereale, vite 
şi petrol.  
Industria ca activitate economică a cunoscut o dezvoltare în perioada dintre cele două 
raăzboaie mondiale, constând în special în prelucrarea produselor agricole (morărit, 
fabricarea zahărului, uleiurilor vegetale, tăbăcitul pieilor, decorticatul orezului), tricotaje, 
fabricarea țiglei și a cărămizii, prelucrarea lemnului, reparatul ambarcațiunilor fluviale. 
În perioada interbelică, activitatea economică a constituit-o cu preponderență agricultura, 
prelucrarea produselor agricole vegetale și animale, comerțul cu cereale, vite și petrol, 
reparațiile ambarcaţiunilor fluviale. Procesul de restructurare început după decembrie 1989, 
a făcut ca economia județului să încerce să se așeze prin intermediul acelor sectoare 
economice care mai prezentau încă activitate. Imaginea economiei actuale este oferită de 
numărul și tipul agenților economici ce activează în prezent, la nivelul județului: 4 regii 
autonome, 5.132 societăți comerciale cu capital privat, 139 societăţi comerciale cu capital 
mixt român-străin, 208 societăți comerciale cu capital integral străin și 58 societăţi cu capital 
mixt de stat și privat. 
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Pentru a putea avea o imagine corectă și coerentă, starea economiei județului Giurgiu 
trebuie analizată în funcție de contextul de dezvoltare specific acestui teritoriu. Indicatorii 
de dezvoltare ai acestui județ au avut în ultimii 20 de ani   valori sub media indicatorilor din 
județele Regiunii Sud Muntenia. Odată cu realizarea procesului de regionalizare statistică în 
1998, această regiune de dezvoltare a cuprins județe foarte diferite ca dezvoltare 
economică, argumentele pentru regiune fiind proximitatea acestora și apartenența lor 
istorică la un areal geografic. Alți indicatori precum migrația socială și de muncă între 
județele regiunii au fost discutați în calculul fundamentării impactului, județul Giurgiu fiind 
un furnizor de forță de muncă pentru Municipiul București. A fost evident că județele din 
sudul Regiunii prezintă indicatori de dezvoltare mai precari decât cele din nord. Această 
realitate teritorială a dus la formularea unor concluzii referitoare la modalitatea de 
dezvoltare a economiei, generate din raportarea la economiile celorlalte județe mai 
dezvoltate. În realitate, indicatorii economici pot fi comparați la nivel interjudețean, dar 
analiza trebuie să fie adâncită prin realizarea unor fotografii cu privire la specificurile 
economice ale unor teritorii și a activității efective existente în prezent la nivel județean.  
 
Analizele recente la nivelul României, disting anumite zone tradiţionale, caracterizate printr-
o dezvoltare insuficientă, la nivelul  mai multor paliere: 
- rată înaltă a şomajului structural; 
- pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură; 
- o rată a mortalităţii infantile mai mare decât media pe ţară; 
- tendinţă semnificativă a emigrării, determinată de lipsa locurilor de muncă; 
- infrastructură de bază necorespunzătoare; 
- un nivel scăzut al investiţiilor directe pe locuitor în raport cu media pe ţară. 
Astfel de zone pot fi identificate în  judeţele Botoşani şi Vaslui (în cadrul regiunii de 
dezvoltare Nord-Est), Giurgiu şi Teleorman (regiunea Sud-Muntenia), Dolj şi Olt ( regiunea 
Sud-Vest Oltenia), Maramureş şi Bistriţa-Năsăud (regiunea Nord-Vest).  
Spre exemplu, cel mai mic procent al salariaţilor din industrie se înregistrează în judeţele 
Giurgiu (0,4%), Ialomiţa (0,7%), Mehedinţi (0,8%), Călăraşi (0,9%).  
Pe de altă parte, dacă analizăm o perioadă mai lungă de timp, putem observa că județul cu 
cea mai mare creștere în perioada 2002-2011 (peste 200%) este Sălaj, urmat apoi de 
Maramureş, Harghita, Giurgiu și București-Ilfov (peste 100%). 
Giurgiu este un județ cu potențial important, oferit mai ales de poziția sa nodală în 
infrastructura de transport dar și un teritoriu cu deficiențe importante din punct de vedere 
al capacității și competitivității economice. Din punct de vedere al performanței 
macroeconomice a teritoriului, Giurgiu are deficiențe importante, dar dinamica sa pozitivă 
din ultimii ani poate conduce la o creștere importantă de competitivitate în perioada 
următoare, suprapusă perioadei de programare europene pentru intervalul 2014-2020. 
Analiza nu poate suprinde încă suficient impactul pe care fondurile europene îl au asupra 
economiei județene, monitorizarea sa poate însă oferi aceste date, ce pot permite 
modificări ale obiectivelor de dezvoltare. 
 
Dintre indicatorii macroeconomici cu o mare importanță atât la nivel statistic, dar și atunci 
când se realizează analize ale gradului de disparitate regională, PIB-ul este poate cel mai 
utilizat în analiza economică, cu limitele sale atunci când este nevoie să reflecte starea de 
sărăcie a populației. În ceea ce privește PIB-ul județului Giurgiu, acesta a cunoscut o creștere 
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în perioada 2008-2010, depășind valorile PIB ale județului Ialomița. Această valoare reflectă 
faptul că județul Giurgiu, în termeni absoluți, a cunoscut o creștere mai mare decât a altor 
județe din regiune.  
Se observă că cel mai slab dezvoltate județe în mod tradițional, Giurgiu, Ialomița și Călărași, 
au cunoscut creșteri ale PIB, spre deosebire de județe fruntașe ale regiunii (Prahova și 
Argeș), care s-au confruntat cu o scădere a valorii PIB. Această scădere a venit și ca o 
consecință a scăderii volumului producției industriale și a exporturilor, domenii prioritare în 
cele 2 județe. 
 

 
Figura 1. PIB pe județele din Regiunea Sud-Muntenia 
Sursa: date INS 

 
Trebuie să remarcăm creșterea importantă a PIB-ului în județul Giurgiu pentru anul 2010, cu 
aproape 26% peste valoarea anului 2009. Creșterea s-a realizat însă pornind de la o cifră de 
referință foarte mică, explicația pentru aceasta fiind probabil atât valoarea adăugată a 
investițiilor realizate cu ajutorul fondurilor europene de autoritățile județene și locale, dar și 
atragerea de bani, fonduri UE sau investiții, în mediul privat. O serie de firme noi s-au 
localizat în județ sau și-au întărit poziția în economia locală. Un exemplu în acest sens este 
investiția realizată la nivelul municipiului Giurgiu de către compania austriacă Voestalpine. 
Bugetul investiției a fost de 14 mil lei, iar în 2013, doar o parte a investiției era finalizată și 
aproximativ 300 angajați erau integrați în activitatea de producție.  
 
Un indice foarte important pentru analiza competitivității teritoriului se referă la valoarea 
importurilor și exorturilor și gradul de acoperire al importurilor prin exporturi. În cazul 
județului Giurgiu, există un puternic deficit comercial, cauzat de acoperirea doar parțială a 
importurilor prin exporturi. Confom INS, în luna februarie 2013, agenții economici din 
Giurgiu au importat mărfuri în valoare de 19.247 mil Euro, și au exportat mărfuri în valoare 
de 16.515 mil Euro, cu un deficit de 15%. Acest raport se păstrează la nivelul ultimilor ani, 
reflectând o situație deficitară cronic, fapt ce indică absența unor strategii comerciale 
coerente.  
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Valoarea importurilor, județul Giurgiu 

luna Mii EURO 

ianuarie 2013 17.843 

februarie 2013 19.247 

Tabelul 31. Importuri pe județ (pe secţiuni/capitole ale Nomenclatorul Combinat (NC)) 
Sursa: INS 

 

Valoarea exporturilor, județul Giurgiu 

luna Mii EURO 

ianuarie 2013 12.115 

februarie 2013 16.515 

Tabelul 32. Exporturi pe județ (pe secţiuni/capitole ale Nomenclatorul Combinat (NC)) 
Sursa: INS 

 
Județul Giurgiu ocupă primul loc din Regiune la deficit comercial, în contextul în care 
deficitul nu este de fiecare dată corelat cu sărăcia sau PIB-ul. Deficitul poate doar să 
semnalizeze o situație defavorabilă economic, manifestată prin lipsa productivității și unui 
marketing corespunzător al produselor sau serviciilor oferite la nivelul localităților din județ, 
situație care trebuie remediată prin politici și măsuri specifice de creștere a competitivității. 
Analiza deficitului trebuie corelată cu valoarea adăugată brută a județelor, pentru a putea 
obține o imagine corectă a situației economice. O analiză din 2011 indică județul Giurgiu ca 
având cea mai mică valoare financiară a economiei la nivel național. Giurgiu și Covasna sunt 
județele cu cele mai mici valori, adică au cifre de afaceri anuale de sub 1 miliard de Euro 
anual.  
La nivelul Regiunii Sud Muntenia, Giurgiu are valori cu mult sub cele ale vecinilor săi. Judeţul 
Teleorman și judeţul Călărași, au valori scăzute la rândul lor. Județele sudice acestei regiuni, 
situate la granița non-UE, au o situație economică nu foarte bună, bazându-și economiile 
județene pe sectoare economice cu valoare adăugată scăzută.  
Agricultura este un sector agricol predominant cel puțin în Călărași și Giurgiu, dinamica 
economică depinzând în mod direct de situația culturilor agricole. Cu toate acestea, gradul 
de ocupare al salariaților pe domenii ale economiei, reflectă un număr scăzut de angajați în 
sectorul agricol. Astfel, se observă că cea mai mare pondere o au angajații din industrie, 
aflați în scădere de la 7.526 (2008) la 5.803 (2011), urmați de angajații din sectorul comerț, 
transporturi și depozitare, construcții.  În domeniul transporturi și depozitare putem 
observa și o tendință de creștere absolută, raportat la anul 2008, de la 2.483 de angajați în 
2008 la 2.744 în 2011. De asemenea, sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere raportat 
la anul 2008, atunci când criza economică a debutat. 
Creșterea din domeniul transporturi, la nivel județean, a crescut de la un număr de 3.347 de 
angajați în 2008 la 3.613 angajați în 2011. 
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Harta 23. Cele mai valoroase județe în 2011 (miliarde de lei) 
Sursa: econtext.ro 
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Figura 2. Efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activități ale economiei naționale la nivel 
de secțiune CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
Sursa: INS 

 
Sectorul agricol este privit ca un sector cheie pentru dezvoltarea județului Giurgiu. Cu toate 
acestea, modelele economice existente indică faptul că, cu cât este mai mare sectorul 
agricol, mai ales la indicatorul număr de angajați, cu atât mai puțin modernă este economia 
respectivului teritoriu. Pentru județul Giurgiu, agricultura și pescuitul, deși reprezintă 
potențialuri importante, nu au devenit încă motorul creșterii economice. Numărul de 
angajați din agricultură, silvicultură și pescuit a  crescut de exemplu din 2008 până în 2011, 
de la 1.664 de persoane la 1.783 de persoane. Creșterea numărului de angajați în sectorul 
agricol silvic și piscicol nu poate susține o creștere economică majoră, acest indicator fiind 
explicat de variabilitatea sectorului, expus condițiilor de climă și calitate a solului.  
Alt sector ce a cunoscut o creștere a numărului de angajați este sectorul sănătate și 
asistență socială, aici explicația fiind mai degrabă corelată cu creșterea nevoilor și numărului 
de persoane asistate, un aspect negativ și cu influențe importante în economie.  
În ceea ce privește numărul de firme active la nivel de județ, putem observa din graficul de 
mai jos că majoritatea firmelor județene se ocupă cu activități de comerț, parte dintre ele 
fiind închise în perioada 2008-2011. Putem remarca totuși o creștere a numărului de 
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companii din domeniul agricultură, silvicultură, pescuit, de la 244 în 2008 la 326 în 2011,  o 
explicație pentru această creștere fiind  procesul de accesare a fondurilor structurale. Tinerii 
fermieri au fost obligați să se constituie în persoane juridice, pentru a putea accesa proiecte 
pe de o parte; pe de altă parte, o serie de investiții mai importante în industria 
agroalimentară au fost realizate cu ajutorul fondurilor, investiția solicitând existența unor 
firme de proiect fără datorii și active nocive. 
 

 
Figura 3. Numărul întreprinderilor active pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN 
Sursa: INS 

 
 
Un număr important de firme aparțin domeniului comerț, aici intrând marea majoritate a 
microînteprinderilor la nivel rural, active în zona comerțului local. Deși importante pentru 
localitățile în care activează, foarte puține dintre acestea au capacitatea de a angrena 
investiții majore. În prezent, numărul agenților economici cu activitate industrială (inclusiv 
microîntreprinderi) se ridică la 1.335.  
 
La nivel regional, situația în ceea ce privește numărul firmelor active, plasează județul 
Giurgiu pe penultimul loc, județul reușind să devanseze Ialomița. Activitatea companiilor 
este un semnalment important al unei dinamici antreprenoriale, de natură să susțină 
dezvoltarea teritoriului. Datele de mai jos reflectă necesitatea îmbunătățirii acestei 
dinamici, prin măsuri directe sau indirecte de suport: infrastructură și utilități, stimularea 
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comasării, utilizarea mai bună a zonelor de suport pentru afaceri de tipul parcurilor 
industriale, zonelor libere. 
 

 
Figura 4. Firme active la nivel județean, comparație regională, Planul de Dezvoltare 
Regională  
Sursa: INS 

 
Pentru a putea observa corect impactul numărului de companii asupra economiei județene, 
se poate observa ponderea numărului de firme în populația județeană. Conform datelor 
analizate recent12, județul Giurgiu deține o rată bună de firme la o mie de locuitori, aflându-
se pe locul 4 la nivel regional, înaintea unor județe mai bogate. Cu un număr de 13,41 de 
firme active/1000 locuitori, Giurgiu este în proximitatea mediei regionale de 15,29 firme la o 
mie de locuitori.  

 

 
Tabelul 33. Cifra de afaceri a fimelor CAEN, 2006-2011 
Sursa: PDR Sud Muntenia, INS, Statistici Teritoriale 
 

Evoluția cifrei de afaceri reprezintă un semnalment important al dezvoltării economice. 
Astfel, cifra de afaceri a companiilor din județul Giurgiu a avut o constanță în ultimii ani, 
înregistrând în 2011 o scădere față de anul 2010, de la 5.381 mil lei la 5.137 mil lei. La 
nivelul UAT-urilor componente, situația este puțin diferită, în sensul în care, anumite 

                                                                 
12 PDR Sud Muntenia, pp 192 
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investiții private realizate în ultimii ani, au condus la creșteri ale cifrei de afaceri (Bolintin 
Deal sau Joița). 
 
Giurgiu are o pondere importantă în ceea ce privește companii de top la nivel regional. 
Conform statisticii, în 2011, 3 companii localizate în Giurgiu au fost în top 30 companii 
regionale, printre firmele reprezentative aflându-se: compania aeriană Blue Air, companii de 
construcții, companii din domeniul comerțului și logisticii. Potențialul este important 
datorită proximității unor localități față de Municipiul București, cu actori reprezentativi la 
nivel local pentru economia județului Giurgiu. 
 
La nivel comparativ regional, economiei județului Giurgiu îi lipsește o componentă cheie 
pentru dezvoltare, cercetare și inovare. La nivelul anilor 2010 și 2011, niciun angajat în 
domeniul CDI nu a fost raportat la nivelul județului Giurgiu. Faptul că activitatea de CDI a 
dispărut în totalitate este o consecință a dispariției institutelor publice de cercetare fondate 
înainte de anul 1989. Statistica indică un deficit în ceea ce privește apetitul de cercetare și 
inovare al companiilor private. Datorită concentrării pe domenii cu valoare adăugată mică, 
bazate pe comerț și agricultură, economia județului Giurgiu nu a reușit să dezvolte natural 
capacități de cercetare. Deși la nivelul anilor 2004 existau 34 de angajați CDI, în ultimii ani 
numărul acestora s-a redus până la 0. Pe de altă parte, în municipiul Giurgiu funcționează 
Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord, singurul parc tehnologic din regiune, care 
vizează și o componentă de cercetare dezvoltare. Parcul are o capacitate importantă de 
dezvoltare, numărând peste 32 de firme și peste 1.400 de angajați dar din informațiile 
existente nu dezvoltă în prezent activități de CDI.  
Deficiențele la nivelul sectorului de Cercetare Dezvoltare Inovare pentru județul Giurgiu 
sunt evidențiate și de faptul că, pentru 2010 și 2011, Giurgiu a raportat lipsa unor cheltuieli 
pentru această activitate, fiind singurul județ din regiune care nu are activitate în acest sens.    
 
Corelat direct cu dezvoltarea și productivitatea angajaților, câștigul salarial nominal net brut 
lunar reprezintă un indicator al dinamicii economice în general. Din graficul de mai jos 
putem observa faptul că anumite activități ale economiei naționale sunt remunerate 
insuficient în ultimii ani, reflectând o situație specială a acestor sectoare. Salariile din 
sectorul secundar au cunoscut o creștere în ultimii ani, la fel ca salariile angajaților din 
sectorul primar. De asemenea, salariile din domeniul energiei și termoficării au crescut în 
perioada 2008-2011. 
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Figura 5. Salariile conform activităţilor CAEN, 2008-2010 
Sursa: INS 
 

La nivel regional, Județul Giurgiu nu are o situație economică foarte bună, plasându-se în 
județele mai puțin dezvoltate ale regiunii Sud Muntenia. Cu toate acestea, pentru viitor, 
există potențialuri importante care pot fi dezvoltate, referindu-ne aici la Parcurile 
Industriale, Zona Liberă și potențialul oferit de fluviul Dunărea, apropierea de municipiul 
București în Nord, forța de muncă disponibilă și accesibilitatea întregului teritoriu. 
 
Analiza activității economice la nivel de teritoriu 
 
Economia județului Giurgiu este structurată pe câteva domenii cheie de dezvoltare. Aceste 
domenii reies din analiza prezenței firmelor la nivel de cod CAEN. Putem remarca o 
dinamică viguroasă a firmelor din sectorul de salubritate, apă, energie, comerț și transport și 
depozitare. Această tendință este confirmată de o prezență constantă a acestor firme de-al 
lungul perioadei analizate. Chiar dacă perioada a cunoscut diverse probleme economice, 
companiile din domeniu au rezistat în piață și și-au întărit prezența. De exemplu, operatori 
precum Kuehne &Nagel SRL din Joița sau Gebruder Weiss SRL din Bolintin Deal, sunt actori 
economici importanți, ale căror operațiuni globale îi plasează printre primele companii de 
profil la nivel mondial.  
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Figura 6. Număr de firme active la nivel de județ 
Sursa: INS 
 

Prezența companiilor de nivel de teritoriu este vizibilă prin activitatea acestora economică. 
Se observă o creștere a numărului de firme active în domeniul agriculturii, silviculturii și 
pescuitului, așa cum a fost evidențiat și anterior. De asemenea, a crescut numărul 
companiilor din sectorul exploatării/industriei prelucrătoare, ca urmare a unei ușoare 
creșteri a sectorului construcții, mai ales în subsectorul construcții edilitare.  

 

 
Figura 7. Numărul de firme active în anii 2008-2011, în județul Giurgiu, pentru activitățile 
economiei naționale CAEN rev. 2 – A, B, C  
Sursa: INS 

 
Evoluția principalelor sectoare de activitate în perioada 2008-2011 indică, pentru CAEN-urile 
A, B și C tendințe diferite. Astfel, creșterile de angajați din agricultură, silvicultură și pescuit 
sunt contrabalansate de scăderi în industria extractivă și scăderile de personal în industria 
prelucrătoare. Anul 2011 aduce cu sine o creștere modestă a numărului de angajați din 
sectorul industrial, un semn pozitiv ce indică o revenire a sectorului.  
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Figura 8. Numărul mediu de angajați în anii 2008-2011, în județul Giurgiu, pentru activitățile 
economiei naționale CAEN rev. 2 – A, B, C 
Sursa: INS 

 
Distribuția pe județe a numărului de firme din industrie și construcții este una neuniformă, 
înregistrându-se variații semnificative de la un județ la altul.  Județele cu cel mai mare număr 
de firme active în industrie sunt Argeș, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Prahova, Mureș, cu 
peste 1.500 de firme, la care se adaugă județe precum Alba, Arad, Bacău, Buzău, Sibiu, 
Suceava, Neamț, Ilfov, Maramureș, Harghita, Hunedoara cu peste 1.000 de firme. La polul 
opus se situează județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, unde se 
înregistrează puțin peste 300 de firme active în industrie. 
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Figura 9. Cifra de afaceri, dinamica 2008-2011  
Sursa: INS 

 
Dinamica cifrei de afaceri în județul Giurgiu pentru anii 2009-2011 indică o scădere generală 
a acesteia, la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, cu excepția notabilă a sectorului 
industriei prelucrătoare care se află în revenire după anul 2009, a sectorului de comerț și a 
sectorului public. Dacă în anul 2009 construcțiile aveau cea mai mare pondere în cifra de 
afaceri la nivelul companiilor din județul Giurgiu, această supremație se păstra și în 2011, cu 
o scădere ușoară. În ceea ce privește celelalte domenii din top, putem constata că locul 
secund este ocupat de activitatea de transport și depozitare, care a pierdut foarte mult din 
volum în ultimii 2 ani, cu o scădere de 50%, de la aproximativ 12 miliarde de lei în 2008 la 
aproape 7 miliarde în anul 2011.  Industria extractivă a pierdut la rândul său un volum 
important în ultimii ani, activitatea industrială scăzând de la o cifră de afaceri de 69.621.237 
mil lei în 2008 la 9.499.923 mil lei în 2011. Așa cum arătam mai sus, industria procesatoare a 
început să recupereze din valoare, urcând în 2011 față de 2010, de la 665.100.866 mil lei la 
733.224.497 mil lei. Sectorul este în dinamică pozitivă dar a suferit la rândul său o cădere 
importantă, de la 913.310.509 mil lei în 2008. 
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Sectorul primar restrâns (agricultura, silvicultura și pescuitul) a cunoscut o serie de dinamici, 
pozitive și negative în ultimii ani, semn al potențialului important constituit de fondul 
funciar și poziția favorabilă a județului Giurgiu, între Dunăre și București dar și semn al 
senzitivității producției raportat la condițiile climatice și de sol. Sectorul primar a crescut 
totuși ca volum al cifrei de afaceri, de la 747.460.193 mil lei în 2008, la 867.442.693 mil lei în 
2009, urmat de o cădere spectaculoasă de 449.505.395 mil lei în 2010 și o creștere de 
716.584.526 mil lei în 2011. 2013 a fost la rândul său un an agricol bun, cu un volum 
probabil mai mare decât al anilor anteriori. Este un potențial clar al sectorului, dar, așa cum 
vom arăta mai târziu, pentru a putea genera profituri mai mari, trebuie dezvoltate acele 
activități din agricultură și industria alimentară care generează o valoare adăugată mai 
mare. 
Cifra de afaceri asociată administrației publice a crescut la nivelul anului 2011, semn al 
creșterii cheltuielilor de capital/investiții, cel mai probabil influențate de absorbția 
fondurilor europene nerambursabile în proiecte publice de investiții, dezvoltate de Consiliul 
Județean și UAT-uri. Dinamica este clară având în vedere că în 2010-2011 au fost atrase 
primele sume în cadrul proiectelor de modernizare a infrastructurii publice: drumuri, mediu, 
utilități, turism și patrimoniu, etc. În același sens a crescut cifra de afaceri din învățământ, 
odată cu investițiile realizate la nivelul unităților școlare din învățământul preuniversitar. 
Comerțul reprezintă la rândul său un domeniu care a cunoscut o creștere continuă. Astfel, 
începând cu 2008, cifra de afaceri a firmelor a crescut de aproape 6 ori, de la un avans ce 
indică un potențial de dezvoltare care nu a fost atins încă. 
Companiile din comerț se aglomerează mai ales în centre urbane importante, cu potențial 
mare de creștere. Din acest punct de vedere, este interesant de văzut că, în topul UAT-urilor 
cu activitate de comerț ridicată, se regăsesc orașe care nu sunt integrate în categoria de poli 
de creștere, precum județele Giurgiu sau Ialomița.  
 

An CA comerţ 

2008 90.755.524 

2009 267.016.258 

2010 305.189.780 

2011 502.776.186 

2012 598.162.379 

Tabelul 34. Evoluția cifrei de afaceri din comerţ în județul Giurgiu 
Sursa: INS 
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CA/angajat in sector comert - valori medii 2008-2012

 
Figura 10. CA/angajat în sector comerț - valori medii 2008-2012 
Sursa: INS 

La o analiză națională, putem observa că cea mai ridicată productivitate este înregistrată în 
judeţele Ilfov, Giurgiu, Tulcea, Mehedinţi, Constanţa, în timp ce teritoriile cu cea mai scăzută 
productivitate sunt asociate judeţelor Gorj, Caraş Severin, Satu Mare, Botoşani, Hunedoara. 
Cu cea mai mare cifra de afaceri per angajat, Giurgiu ocupă un loc 2 la nivel național. 
 
În ceea ce priveşte clasamentul aferent cifrei de afaceri pe firmă, acesta este surprins în 
graficul următor. Pentru judeţele în care valoarea medie a CA/firmă este peste/sub nivelul 
mediu pe ţară reprezentarea grafică este cu albastru/verde. Acest indicator confirmă faptul că 
firmele din județul Giurgiu au volume importante în domeniul comerțului, element important 
în dezvoltarea viitoare a județului, asociat cu dezvoltarea sectoarelor productive (industrie, 
agricultură). 
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Figura 11. CA/firmă în sector comerț - valori medii 2008-2012 
Sursa: INS 
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În topul 5 al performanţelor privind rata de marjă se află judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, 
Buzău, Teleorman, cu performanţe medii de peste 1,35%, în timp ce judeţele Giurgiu, 
Municipiul Bucureşti,  Arad, Caraş -Severin, Covasna, cu rate medii de sub -2,17%.  În aceste 
judeţe trebuie analizați anumiți factorilor care frânează creşterea ratei de marjă (fie o prea 
scăzută cifră de afaceri care este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor variabile şi fixe, 
fie un nivel prea ridicat al cheltuielilor) şi aplicarea măsurilor de redresare.  

 
Figura 12. Cifra de afaceri în anii 2008-2011, în județul Giurgiu, pentru activitățile economiei 
naționale CAEN rev. 2 – A, B, C 
Sursa: INS 

 
Capacitatea industriei prelucrătoare nu este la un nivel care să genereze o evoluție 
importantă a județului. Sectorul este însă unul cheie și va trebui dezvoltat în următorii ani. 
Autoritățile publice pot susține prin investiții publice dezvoltarea infrastructurilor necesare 
acestei dezvoltări. Sectorul, la nivel național, este slab reprezentat în judeţul Giurgiu, 
comparativ cu nivelul din județele Ialomiţa, Teleorman, Calăraşi, Tulcea. De exemplu, în 
municipiul București, la nivelul anului 2011 au fost înregistrate peste 6.000 de firme active în 
industria prelucrătoare, devansând astfel de aproape patru ori celelalte județe. 
Caracterizate de cel mai mic număr de firme din industria prelucrătoare, județele Călărași, 
Giurgiu, Ialomița, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, au trecut în 2011 puțin peste  pragul de 
250 de firme.  
 
Subsectorul de furnizare a energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat, 
înregistrează în județele Giurgiu, Alba, Argeș, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Galați, Ialomița, 
Mehedinți, Neamț, Olt, Sălaj, Vâlcea, Vaslui, Vrancea cel mai redus număr de firme 
comparativ cu celelalte trei subsectoare, depășind în foarte puține cazuri 5 firme. 
Majoritatea firmelor din județ își desfășoară activitatea la nivelul mediului rural. Cele mai 
importante cifre de afaceri au fost realizate la acest nivel. După o scăderea în anii 2008-
2010, se observă însă, atât în rural cât și în urban, o creștere a activității. Scăderea, cum era 
de așteptat, a fost mai importantă la nivelul mediului rural, unde activitatea companiilor s-a 
redus într-un ritm mai dramatic decât în mediul uban. 
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Figura 13. Cifra de afaceri în anii 2008-2011, în județul Giurgiu, pentru activitățile economiei 
naționale CAEN rev. 2 – A, B, C 
Sursa: INS 

 
Cele mai multe firme din construcții sunt înregistrate în municipiul București și în județele 
Giurgiu și Satu-Mare, cu 41, 27 respectiv 11 puncte procentuale mai mult decât numărul de 
firme înregistrat în industrie pentru aceleași județe/municipiu.  
 
În privința activității industriale, județele cu un număr mare de angajați (peste 20.000) sunt: 
Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Prahova, Sibiu, Timiș, Vâlcea. Cel mai 
mic număr de salariaţi în industrie se înregistrează în judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi și 
Călăraşi. Județul Giurgiu face parte din partea sudică a regiunii Sud   Muntenia (judeţele 
Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman) fiind o zonă tradiţional mai puțin dezvoltată, dar cu 
întinse suprafeţe agicole, care pot sta la baza dezvoltării unei agriculturi specializate pe 
anumite tipuri de culturi, corespunzătoare condiţiilor pedologice din regiune. Vechea 
structură a economiei regiunii, care a cunoscut o dezvoltare industrială masivă în anii '70, şi-
a pus amprenta pe profilul regiunii, încă dominat de industrie şi agricultură şi cu un sector 
terţiar cu o evoluţie ascendentă. O parte dintre activităţile industriale au supravieţuit şi sunt 
motorul creşterii economice, o altă parte nu a avut şanse de restructurare şi a Iăsat fără 
viitor mai multe oraşe mici. Restructurarea industrială a avut efecte majore  în oraşele mici 
şi mijlocii, monoindustriale, a căror industrie era dependentă de marile întreprinderi din 
centrele polarizatoare, un exemplu în acest sens fiind localitatea, Bolintin Vale. 
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Figura 14. Firme din sectorul secundar (industrie şi construcţii) la 1.000 locuitori 
Sursa: Prelucrare pe baza datelor INS 

 
Dezvoltarea teritoriului este extrem de importantă pentru județul Giurgiu. O activitate a 
firmelor în teritoriu, influențează și dezvoltarea locală precum și un mediu comunitar mai 
bun, bazat pe participare. Distribuția firmelor la nivelul teritoriului județului Giurgiu reflectă 
situația economică a UAT-urilor. Din harta de mai jos observăm că doar un număr limitat de 
UAT-uri reușesc să aglomereze activitate comercială cu valoare adăugată mare, celelalte 
având mai degrabă un profil economic limitat la comerț sau mici antreprenori locali. 
Agricultura a constituit una din cele mai vechi îndeletniciri ale locuitorilor din această parte 
a ţării, ramură a economiei cu potenţial crescut de dezvoltare în viitor, pentru care este 
asigurată forţa de muncă calificată. 
Fondul funciar al judeţului în profil teritorial în suprafaţa de 352.602 ha, cuprinde 277.135 
ha teren agricol (din care 99% în sectorul privat) şi 75.467 ha teren neagricol. Suprafaţa 
arabilă este de 260.676 ha din care 99% în domeniul privat, patrimoniul viticol 4.194 ha din 
care 93% în sectorul privat, patrimoniul pomicol 696 ha din care 99% în sectorul privat. 
În prezent pe teritoriul judetului Giurgiu funcţionează 772 de exploataţii agricole, din care: 
213 exploataţii cu personalitate juridică, 86 exploataţii de tip comercial fără personalitate 
juridică şi 473 exploataţii de tip familial. 
Terenul neagricol reprezintă 21,4 % din suprafaţa totală a judeţului, din care 38.106 ha 
păduri, 15.078 ha ape, 6.950 ha drumuri, 14.102 ha curţi-construcţii şi 1.231 ha teren 
neproductiv. Suprafaţa arabilă amenajată pentru irigat este 156.206 ha, reprezentând 59,9% 
din suprafaţa agricolă. 
Sub aspectul suprafeţelor cât şi al producţiilor obţinute predomină culturile de grâu, 
porumb şi floarea soarelui. Alte plante cultivate: orz, orzoaică, soia, rapiţă. În ceea ce 
privește oportunitatea dezvoltării agriculturii în județul Giurgiu, acest obiectiv rămâne o 
constantă pentru dezvoltarea în perioada următoare. Potențialul județului este deosebit, 
mai ales datorită fondului funciar de calitate și cu întindere mare și situării județului într-un 
nod de comunicații și transport.  
Deficiențele sunt cele care afectează sectorul agricol peste tot, mai ales cele privind 
comasarea proprietăților, asigurarea input-urilor pentru culturi (irigații, îngrășăminte), dar și 
nivelul scăzut de asociere a comunelor (GAL) sau fermierilor (cooperative, grupuri de 
producători).  
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Giurgiu se află printre județele care dispun de terenuri întinse (de peste 220.000 ha) ce 
constituie totodată o proporție importantă din suprafața totală a județului (peste 40%). 
Giurgiu intră în această categorie alături de: Timiș, Arad, Satu Mare, Bihor în vest, Dolj și Olt 
în sud-vest, Ialomița, Călărași, Teleorman, Buzău în sud, Constanța, Brăila, Galați în Est și 
Botoșani, Vaslui, Iași în Nord-Est. 
Ponderi mari ale suprafețelor ocupate de ape și bălți se regăsesc în județele situate pe 
cursul Dunării (Tulcea cu 40% din teritoriu ocupat de ape și județele: Brăila, Constanța, 
Călărași, Giurgiu, Mehedinți, Olt, Galați, Ialomița, Dolj cu mai mult de 2,8% ape și bălți). 
Pentru porcine și păsări, efectivele cele mai mari se regăsesc la nivelul județelor ce 
gravitează în jurul polului de creștere Timișoara, urmat de polul de creștere București, 
precum și de  Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău. Aceste județe au efective 
importante de animale care se distribuie facil datorită oportunităților logistice pe care 
municipiul București le oferă. 
Capacități de procesare și depozitare pentru porcine și păsări sunt identificate și pot fi 
dezvoltate în viitor în  Giurgiu, județ care, împreună cu alte județe din Sud   precum 
Teleorman, Călărași, Ialomița, poate susține apariția unui cluster de agro-food.  
 

 
Figura 15. Indicii producției vegetale  
Sursa: INS 

 
În acest sens, producția vegetală are o dinamică pozitivă, mai ales după 2010. Anul 2013 va 
aduce o producție importantă, care va sprijini o dezvoltare pe viitor a acestui sector și o 
coagulare a actorilor importanți pentru obținerea unor produse cu valoare adăugată mai 
mare. 
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Figura 16. Indicii producției animale  
Sursa: INS 

 
În ceea ce privește producția animală, se constată o evoluție stabilă, cu un impact probabil 
al proiectelor finanțate cu ajutorul fondurilor structurale, la nivelul anilor 2012-2013. Astfel, 
o serie de proiecte vizând crearea unor capacități de procesare și ferme au fost dezvoltate în 
ultimii ani, cu rol în creșterea valorii adăugate brute a activelor din agricultură.  
 
În sectorul zootehnic, la nivelul judeţului Giurgiu, reprezentative sunt efectivele de bovine, 
porcine, ovine şi păsări. 
 
Pescuitul, ca meserie şi agrement, este facilitat de existenţa unui fond piscicol impresionant 
şi divers (crap, caras, somn, şalău, ştiucă etc) întins pe o suprafaţă de 77 ha. Aceasta permite 
înfiinţarea unor unităţi de prelucrare a peştelui în judeţ.  
Exista o tradiţie multiseculară în cultivarea şi prelucrarea viţei de vie în comuna Greaca, 
zonă care beneficiază de un cadru natural favorabil acestei culturi, ceea ce a determinat 
cercetarea  viti-vinicolă  şi specializarea în producerea strugurilor de masă, cu posibilitatea 
obţinerii de soiuri nobile recunoscute pe plan internaţional. 
 
Dezvoltarea rurală este strâns legată de dezoltarea economică. Din studiile recente 
efectuate asupra teritoriului naţional cu referire la spaţiul rural au rezultat o serie de 
probleme specifice care persistă şi reduc şansele de dezvoltare ale localităţilor rurale. 
O parte din aceste probleme sunt caracteristice spaţiilor rurale şi constituie pricipalul lor 
handicap în atragerea investiţiilor, altele sunt probleme specifice ruralului românesc şi sunt 
consecinţe ale evoluţiei socio-economice din ultimele decenii. Nerezolvarea acestor 
probleme conduce la accentuarea disparităţilor regionale, a celor dintre mediul urban şi cel 
rural, utilizarea ineficientă a potenţialului naţional specific în competiţia de atragere a 
investiţiilor atât în plan naţional cât şi european. 
Purtând „amprenta” modului în care decolectivizarea şi dezetatizarea au avut loc, 
majoritatea exploataţiile individuale îndeplinesc, o funcţie socială. Această situaţie implică 
faptul că ele nu generează, în general, venituri care să fie potenţial investite, iar viabilitatea 
lor ca parteneri comerciali pare să fie limitată din această cauză. În general, sunt lipsite de 
mijloace de producţie şi resurse băneşti, ceea ce le face vulnerabile la presiunile pieţei şi le 
oferă şanse reduse de a se capitaliza şi moderniza.  
Autoconsumul atinge ponderi ridicate din totalul producţiei obţinute: exploataţia individuală 
se prezintă azi ca un agent pasiv, orientat cu precădere spre satisfacerea nevoilor proprii de 
consum. Lipsa posibilităţilor de capitalizare, productivitatea scăzută  şi vârsta înaintată a 
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majorităţii proprietarilor explică, în parte, practicarea strategiilor de subzistenţă şi 
semisubzistenţă, fără preocupări majore privind dezvoltarea gospodăriei în viitor.  
Probleme referitoare la forţa de muncă sunt o consecinţă atât a structurii demografice din 
rural precum şi a specificului activităţilor economice. Datele cu privire la ocuparea forţei de 
muncă din rural nu sunt suficient de relevante, practic orice persoană în vârstă este activă. 
Astfel structură demografică pe grupe de vârstă este cel mai relevant indiciu al situaţiei 
forţei de muncă. 
Problemele demografice sunt îmbătrânirea populaţiei, migraţia tinerilor - semnalează 
problemele forţei de muncă: îmbătrânirea forţei de muncă, gradul redus de instruire şi 
perfecţionare a forţei de muncă, fluctuaţii ale forţei de muncă, inerţia faţă de schimbare. 
Pentru susţinerea dezvoltării agro-turismului în judeţ sunt necesare lucrări de modernizare 
şi investiţii noi în domeniul infrastructurii, pe baza unor proiecte de relevanţă regională 
(reţele de apă, canalizare, gaze naturale). 
 

 
Harta 24. Numărul de firme active aferent UAT, 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 

Orașul Giurgiu și reședință de județ deține cel mai mare număr de firme active la nivelul 
anului 2012, în intervalul 404-800 de firme. După orașul Giurgiu, putem menționa orașul 
Bolintin Vale și comuna Bolintin Deal, cu peste 81 de firme. Comuna Adunații Copăceni se 
situează tot în intervalul de 81-100 firme, aici fiind localizate cîteva firme importante ca cifră 
de afaceri. În jur de 17 localități, situate mai ales în partea de centru și vest a județului 
Giurgiu, au o prezență antreprenorială redusă, de până la 10 firme, fapt ce conduce la o 
insuficientă dezvoltare locală.  
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Harta 25. UAT după cifra de afaceri a firmelor active, 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Un al doilea indicator important pentru a observa activitatea economică la nivel de teritoriu 
este cifra de afaceri a firmelor active. Există o oarecare uniformitate la nivelul UAT-urilor. 
Cele mai mici cifre de afaceri se înregistrează la nivelul UAT-urilor Gostinu şi Clejani, cu cifre 
de afaceri în jurul sumei de 100 milioane lei. Acestea sunt urmate de UAT-uri ca Toporu, 
Herăști, Valea Dragului cu o cifră de afaceri în intervalul 500 milioane de lei. Mare parte a 
UAT-urilor sunt plasate în intervalul 5 - 20 de miliarde de lei, cu un număr de aproximativ 18 
localități, mai ales din sud, centru și nord. 
Sunt urmate de un număr de UAT-uri cu performanțe de peste 20 – 50 miliarde de lei, care 
includ Mihăilești, Prundu, Gogoșari etc.  
Cele mai importante UAT-uri în ceea ce privește volumul cifrei de afaceri a firmelor sunt 
orașul Giurgiu, comuna Frătești, comuna Colibași, comuna Bolintin Deal, orașul Bolintin Vale 
și comuna Joița, cu cifre de afaceri peste 100 miliarde de lei. La nivelul acestora sunt 
localizați mai mulți agenți economici importanți. 
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Harta 26. Cifra de afaceri raportată la populație, 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Deși trebuie explicată prin analize de tip studiu de caz, indicatorul de cifră de afaceri 
raportată la populație, oferă o fotografie a situației la anul 2012 și ne permite să observăm 
impactul real al mediului de afaceri asupra populației și veniturilor acesteia. Putem observa 
astfel că volumele cifrei de afaceri sunt destul de mici la nivelul județului. Așa cum era de 
așteptat, comunele cu populații mici și cu cifre de afaceri mari au cel mai bun raport, printre 
acestea putând menționa: UAT Gogoșari, UAT Frătești, UAT Colibași, UAT Bolintin Deal sau 
UAT Joița, cu 10 - 20 mil lei pe locuitor. Ele sunt urmate de orașul Giurgiu și Greaca cu 5-7 
mii lei cifră de afaceri pe locuitor. O serie de UAT-uri din centrul județului și est, precum 
Vărăști, Singureni, Călugăreni și Adunații Copăceni, au o cifră de afaceri pe locuitor între 7 și 
10 milioane de lei. Băneasa, Prundu, Mihai Bravu, Izvoarele, Mihăilești, Iepurești, au cifre de 
afaceri pe locuitor de 5-7 miliarde. Printre cele mai proaste ponderi identificăm în zona de 
vest și Nord vest a județului, precum și o parte a zonei de Sud   vest. 
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Harta 27. Numărul de firme active aferent UAT pe sectoare de activitate, 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 

 
Dezvoltarea economică a teritoriului din perspectiva dezvoltării unor sectoarelor de 
activitate are o relevanță majoră raportată la competitivitate. Existența unii sector terțiar 
(servicii și comerț) dezvoltat în corelare cu un sector direct productiv (secundar sau primar) 
reprezintă o premisă a dezvoltării. Harta de mai sus indică o serie de specificuri locale, în 
funcție de prezența firmelor active în sectoarele de activitate la nivelul UAT-urilor din 
județul Giurgiu. Astfel, o pondere mare a activităților din sectorul terțiar, indicator al unei 
specializări mai inteligente, se regăsește la nivelul UAT Slobozia, Comana, Stoenești, 
Bulbucata, Mârşa, Săbăreni. Un profil mixt, terțiar și secundar (industrial), găsim în orașul 
Giurgiu, partea de Nord est a județului, mai ales în Zona Metropolitană București, aici 
statistica arată și unele dintre cele mai importante niveluri de dezvoltare la nivel de județ. 
Preponderența sectorului primar și terțiar poate fi găsită mai ales la nivelul comunelor din 
Sud   est, Putineiu, Gogoșari, Izvoarele. O combinație de sectoare terțiar-primar-secundar 
găsim în Sud   est și centru: Prundu, Ghimpați, Băneasa, Gostinu etc.    
 
Analiza sectorului preponderent, după cifra de afaceri, modifică însă puțin harta județului. 
Astfel, se observă un mai mare impact al activităților de tip primar, mai ales în Sud   vest și o 
parte a zonei de Sud est (3 localități). Sectoarele secundar și terțiar pot fi regăsite în 
apropiere de București și în orașul Giurgiu (proximitatea acestuia). După profilul terțiar-
primar-secundar, avem localitățile din centrul județului, reprezentative fiind Ghimpați, 
Bulbucata. În partea de nord, în apropiere de București, sectoarele majore ca cifră de afaceri 
sunt sectorul secundar și terțiar, în diferite proporții. De exemplu, Bolintin Deal și Bolintin 
Vale au un mix de terțiar și secundar, în timp de Joița are un mix secundar-terțiar.  
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Harta 28. Profilul economic al UAT după cifra de afaceri aferentă sectoarelor economice, 
2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

Din cifrele de mai sus putem remarca o anumită specializare funcțională a localităților, 
observăm că sectoarele sunt reprezentate destul de echilibrat la nivel de județ, acest mix 
putând asigura nevoia de dezvoltare economică într-un mod coerent. Pentru ca economia să 
se dezvolte și să fie competitivă, un mix de producție și servicii este necesar, lipsa unui 
sector terțiar dezvoltat putând scurta lanțul de producție-piață într-un mod dramatic. 
Modul în care produsele ajung în piață sau sunt exportate este deosebit de important 
pentru teritoriu. 
 
Specializarea strictă generează și un risc de piață, atunci când sectorul respectiv cunoaște un 
declin. Din acest punct de vedere, majoritatea UAT-urilor din județul Giurgiu sunt 
polifuncționale, cu ponderi ale cifrei de afaceri de peste 20%, în 2 sectoare economice. Mare 
parte a localităților au deci o prezență echilibrată a diferitelor sectoare economice la nivel 
local, putând face față astfel unor crize economice.  
Pentru o analiză mai detaliată a profilului și specializării economice a localităților, datele de 
mai mai jos, bazate pe o analiză a performanței la nivelul anului 2012, oferă o imagine mai 
bună a competitivității economice locale. 
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Harta 29. Profilul economic al UAT-urilor monofuncţionale după cifra de afaceri aferentă 
sectoarelor economice, 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014–2020 
 

DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

 
Firma Localitate CA (mii lei) Nr. angajați 

Silvicultură/ 
Exploatare 
forestieră 

SC Explo Lemn SRL Gostinu 
125.434 (anul 
2012) 

 

Stejarul din Pădure SRL Prundu 
108.231 (anul 
2011) 

 

SC Hortimex Liylan Agro SRL/ 
arbuști 

Greaca 3.279.343 (2012)  

Extracția pietrei, 
nisip, argilă 

SC Valina Ferm SRL Mihăilești 
4.300.825 (2012) 
2.791.441 (2011) 

13 

SC Ecostar SRL Colibași 
5.210.597 (2012) 
5.899.371 (2011) 
3.713.535 (2010) 

24 
21 
14 

SC Bigvap Trans SRL Colibași 
5.496.932 (2012) 
3.179.310 (2010) 

2 

SC Oel Company SRL Giurgiu 
166.990 (2012) 
376.975 (2010) 

7 
3 

SC Terra Construct 2007 SRL Giurgiu 187.700 (2012) 2 

Industria 
alimentară 

M Food Industries SRL Remuș 
1.570.313 (2012) 
649.555 (2008) 

1 
1 

SC Avanti SRL/ înghețată Giurgiu 
5.285.358 (2012) 
3.692.237 (2008) 

42 

SC Franzela SRL/ morărit și 
panificație 

Uzunu 799.906 (2012) 15 

SC Pan David Sim SRL/ morărit și 
panificație 

Mihăilești 
13.758.462 
(2012) 

193 

SC Pan David JCL SRL/ morărit și 
panificație 

Bolintin-Vale 6.996.048 (2012) 90 

SC Vlador SRL Bolintin-Deal 543.122 (2012) 10 

SC Yuksel Impex SR / ciocolată, Mihăilești 2.458.031 (2012) 21 
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cacao, zahăr 

SC Tano Prod Impex SRL Remuș 
11.064.453 
(2012) 

34 

Distilarea, 
rafinarea și 
mixarea 
băuturilor 
alcoolice 

SC Vinalcool SA Giurgiu 3.141.485 (2012) 8 

Industria textilă 
UCO Țesătura SRL Giurgiu 

51.931.126 
(2012) 

168 

SC Epau Nova Com SRL Giurgiu 3.377.368 (2012)  

Industria lemnului 

SC Centrowood SRL Giurgiu 1.008.029 (2012) 15 

M Tobbaco Production and 
Trading SRL 

Giurgiu 6.698.868 (2012) 71 

Petrol Delta Gas SRL Giurgiu 5.742.996 (2012) 24 

Construcții 

SC Milca SRL/ construcții 
metalice 

Comana  

32.076.506 
(2012) 
189.246.003 
(2010) 

108 
75 

SC Umwelttechnik Romania SRL/ 
beton pt construcții 

Vânătorii Mici 

42.717.942 
(2012) 
52.346.349 
(2010) 

110 
174 

SC Shipyard ATG SRL/ contrucții 
de nave și structuri plutitoare 

Giurgiu 

46.834.185 
(2012) 
37.752.002 
(2010) 

301 
222 

SC Gecor SRL  Călugăreni 
44.045.172 
(2012) 

195 

SC Consig SA Giurgiu 

13.238.851 
(2012) 
17.138.484 
(2008) 

73 
171 

Producție energie 
electrică 

Sun Garden Colibași SRL Gostinu 2.702.601 (2012)  

Producție gaze SC Panebo Gaz SRL Giurgiu 
14.507.072 
(2012) 

69 

Agricultură/ 
Piscicultură/ 
Pescuit 

SC Agrozootehnica SA/ cultură 
cereale, legume, semințe  

Adunații 
Copăceni 

11.268.804 
(2012) 
15.709.913 
(2011) 

69 
71 

SC Romvelia Prod COM SRL Frățești 
22.615.284 
(2012) 

18 

SC Pescarul Hobaia SRL Hobaia 248.801 (2012)  

Creșterea 
Animalelor 

SC Golden Chicken SRL/ păsări Mihăilești 
43.156.473 
(2012) 

36 

SC Inter Motocross/ porci Giurgiu 5.034.417  

SC Prestagro Total SRL Prundu 5.580.360  

Navigație 
SCAEP Giurgiu Port SA Giurgiu 5.455.006 68 

Sea Danube SRL Giurgiu 1.376.599  

Depozitări 

Prologis Joița Romania Joița 24.019.588  

Gebruder Weiss SRL Bolintin Deal 154.861.224 162 

KLG Europe Logistics Bolintin Deal 
93.433.112 
(2012) 

315 
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57.307.532 
(2010) 

Kuehne Nagel SRL  Joița 165.071.567 186 

Compania Națională 
Administrația Porturilor Dunării 
FLuviale 

 20.021.441 188 

Comerț 
SC Mondo Land International 
Giurgiu SRL 

Giurgiu 22.932.338  

SC Caravelle Impex SRL Giurgiu 62.326.801 5 

Agenții Turism 
Emerald Travel  Giurgiu   

SC Porta Via SRL Giurgiu   

Tabelul 35. Principalii agenți comerciali la nivelul judeţului Giurgiu, calcule proprii bazate pe 
datele CCIG 
 

Datele de mai sus confirmă analizele teritoriale anterioare, în sensul specializării anumitor 
localități pe sectoare. Astfel, putem constata că localitățile din proximitatea Bucureștiului au 
funcțiuni de servicii, transport și depozitare, cu preeminență; orașul Giurgiu este 
multispecializat, producând în domeniul industrial, naval și de servicii; zootehnia poate fi 
regăsită la nivelul a mai multor localități din județ; activitatea de construcții și industria 
extractivă se localizează în Mihăilești, Colibași, Gostinu etc.  
 
Ca număr de angajați, cele mai competitive localități sunt: orașul Giurgiu, Bolintin Deal,  
Bolintin Vale, Mihăilești, Adunații Copăceni, Colibași, Joița, Călugăreni. 
 
Putem observa astfel că județul Giurgiu este un județ echilibrat ca prezență a tuturor 
sectoarelor de activitate. Pentru a îmbunătăți competitivitatea, este necesară dezvoltarea 
corelată a acestora, mai ales cu ajutorul sectorului terțiar: servicii, comerț, cercetare 
dezvoltare, investiții publice. În acest cadru, sectorul terțiar este prezent mai degrabă la 
nivelul comerțului, transportului şi depozitării, și mai puțin la nivelul unei oferte de servicii 
financiare sau de CDI. Acest deficit conduce la o mai slabă capacitate de dezvoltare a 
companiilor atât în ceea ce privește accesarea oportunităților de investiții cât și în 
identificarea resursei umane specializate și productive. Absența activității de cercetare 
reprezintă o problemă ce trebuie remediată, cel puțin prin intensificarea investițiilor publice 
ce dețin componente de CDI și a proiectelor de cercetare în parteneriat cu universități din 
centrul universitar București, de exemplu. 

   

Structuri suport pentru afaceri în județul Giurgiu 
 

 Structurile de afaceri 
 

Un loc important în cadrul structurilor de afaceri îl au parcurile industriale. Rolul parcurilor 
industriale este de a stimula dezvoltarea economică, realiza transferul tehnologic, atrage 
investiţii şi valorifica resursele umane ale zonei. Dezvoltarea parcurilor industriale a început 
din 2001, când Guvernul, printr-un act legislativ (Legea nr. 490, 2002), a acordat o serie de 
facilităţi pentru investitorii doritori să se concentreze în anumite locaţii cu o infrastructură 
adecvată pentru activitate industrială. În general, parcurile industriale de tip „brownfield”, 
au preluat părţi din vechile platforme industriale, care sunt tot mai mult căutate de firme 
pentru a-şi relocaliza activitatea din zonele centrale ale oraşelor. Parcurile de tip 
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„greenfield” nu au căpătat o mare amploare, cele mai multe dintre ele aflându-se în 
construcţie. 
 
În județul Giurgiu funcționează Parcul Tehnologic  şi  Industrial  Giurgiu  Nord unde îşi 
desfăşoară activitatea 6 societăţi comerciale cu cca. 1.500 salariaţi cu posibilităţi de 
extindere de până la 3.500 salariaţi. Investiţiile străine însumează 23 mil USD, iar în viitor se 
preconizează creşterea acestora la 50 mil. USD. Parcul colaborează cu Centrul European 
Interuniversitar Româno Bulgar (BRIE), Incubatorul de Afaceri Giurgiu şi Centrul de 
Excelenţă. 
 
Parcul Industrial Bolintin Deal, unde proprietar este SC „UNIVERSAL PROPERTY” SRL are o 
suprafață de 143 ha. La nivelul acestui parc, activitatea se concentrează pe următoarele 
ramuri:  
-  industria prelucrătoare 
-  industria extractivă 
-  producerea energiei electrice şi termice, gaze şi apă 
-  industria textilă şi a confecţiilor textile 
 
O structură de o importanță majoră pentru dezvoltarea în perioada 2014-2020 a județului 
este Zona Liberă Giurgiu. Situarea la fluviul Dunărea, conferă o legătură naturală cu toate 
porturile dunărene până la ieşirea în Marea Neagră, prin portul maritim Constanţa. De 
asemenea, fluviul Dunărea asigură portului Giurgiu legături fluviale cu cele 8 ţări riverane 
Dunării, din Europa de Est şi Centrală, iar prin Canalul Rhin-Main-Dunăre, cu ţările din Vestul 
Europei, cu ieşire la Marea Nordului prin Portul Rotterdam.  
 
Oportunitățile oferite de Zona Liberă Giurgiu sunt atractive pentru firmele care doresc să 
desfășoare activități de producție, stocare și comercializare a mărfurilor, având în vedere că 
pe lângă facilitățile vamale oferite firmelor care aduc mărfuri din spaţiul extracomunitar, 
Zona Liberă Giurgiu oferă o multitudine de servicii legate de operarea și transportul 
mărfurilor către municipiul Bucureşti, principalul centru comercial al țării. 
 
S.C. Administraţia Zonei Libere S.A. Giurgiu a fost înfiinţată,  în temeiul Legii nr.84/1992 
privind  
Regimul Zonelor Libere în data de 15.11.1996. Scopul înfiinţării Zonei Libere Giurgiu (HG 
nr.788/1996 ) a fost acela  de a favoriza dezvoltarea economică prin atragerea de investiţii 
cu capital străin şi autohton, promovarea schimburilor internaţionale, sporirea posibilităţilor 
de folosire a resurselor locale şi naţionale în zona fluvială Giurgiu. 
Până în 2004, Zona Liberă Giurgiu a funcţionat sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
ca Regie Autonomă. Din anul 2004, Administraţia Zonei Libere a fost reorganizată, prin 
hotarârea Consiliului Judeţean Giurgiu, din regie autonomă în societate comercială pe 
acţiuni cu unic acţionar Consiliului Judeţean Giurgiu, iar din august 2008 prin cesionarea 
acţiunilor, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a devenit acţionar unic. 
Capitalul social al societăţii este de 3.374.820 lei, format din 337.482 acţiuni, valoarea unei 
acţiuni este de 10 lei, nemodificat de la data înfiinţării. 
S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu este unica zonă liberă care are pe teritoriul său 
unităţi de producţie (din cele şase zone libere din ţară).  
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Aici se oferă pentru exploatare terenuri ce pot fi închiriate sau concesionate pe o perioadă 
de maxim 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă 20 ani, potrivit legislaţiei în 
vigoare.  
Terenurile din interiorul Zonei Libere Giurgiu pot fi atribuite în folosinţă prin licitaţie publică, 
persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, pentru realizarea obiectivelor de 
producţie, depozitare, prestări servicii. De asemenea, S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu 
S.A. deţine în proprietate spaţii pentru depozitare, hale acoperite, platforme betonate, 
birouri şi containere, care pot fi închiriate pe o perioadă de minim o lună până la maxim 5 
ani, conform procedurii aprobate prin HG 1669/2004 privind închirierea în zonele libere. 
Oportunităţile oferite de Zona Liberă Giurgiu sunt atractive pentru firmele care 
intenţionează să desfăşoare activităţi de producţie, stocare şi comercializare a mărfurilor, 
deoarece regimul suspensiv, din punct de vedere vamal, sub care sunt plasate mărfurile cât 
timp acestea staţionează în perimetrul zonei libere, permite crearea unor stocuri mari de 
mărfuri, fără a exista obligaţia de plată a drepturilor vamale de import. 
Activităţile de prestări servicii sunt compuse din operaţiuni portuare, respectiv de 
încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave fluviale şi transport rutier de mărfuri intern şi 
internaţional. 
În terminalul de mărfuri generale din Zona Liberă Giurgiu se pot efectua următoarele tipuri 
de operaţiuni: 
- transbord direct (navă – mijloc de transport terestru);  

- transbord indirect (navă – platformă – mijloc de transport terestru);  

- operatiuni de încărcare/descărcare cu motostivuitorul; 

- transbord direct de mărfuri în big-bags;  

- depozitare în spaţii închise/deschise; cântărire; manipulări mărfuri generale paletate, 

produse siderurgice, utilaje agabaritice.  

 
Zona Liberă Giurgiu 
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Având în vedere dezvoltarea şi diversificarea accentuată a traficului ce se înregistrează în 
ultimii ani, nu doar de containere ci şi de ciment, îngraşăminte, profile laminate, piese 
agabaritice etc, perspectivele de creştere, precum şi fluxurile de containere ce se transportă 
pe apă din ţările riverane Dunării, există premisele operării unui număr cât mai mare de 
containere prin terminalul din Zona Liberă Giurgiu.  
Prin specificul activităţii sale, Zona Liberă Giurgiu are o arie geografică de atracţie de mari 
dimensiuni: ţările membre ale Uniunii Europene cu preponderenţă cele riverane Dunării, 
precum şi ţări extracomunitare: Serbia, Turcia, Israel, Republica Moldova şi, în perspectiva 
apropiată, China. 
Principalii clienţi ai S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. sunt: 
- S.C. BORELIA L.A.T. – import îngrăşăminte chimice; 

- S.C. OMA  Romania S.R.L. (Officina Metalmeccanica Angelucci): producţie de confecţii 

metalice; 

- S.C. ATG MARINA S.R.L: construcţie, reparaţie şi întreţinere nave fluviale şi maritime; 

- S.C. IMSAT S.A.: producţie de containere de  10”, 20” şi 40”; 

- S.C. Altius Fotovoltaic S.R.L. – producţie panouri solare 

- S.C. Melspring România S.R.L: producţie şi depozitare de produse chimice; 

- S.C. Transporter S.R.L.: terminal de cereale; 

- S.C. Sea S.R.L.: import; 

- S.C. Romarftrans Group S.R.L. : import ciment; 

- S.C. Rhenus Logistics SRL : import role de tablă, cereale şi îngrăşăminte chimice; 

- S.C. ILR Logistica Romania SRL : import role tablă; 

- S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM S.R.L. – depozitare produse petroliere 

- S.C. VIXON GAS S.R.L. – depozitare produse GPL 

- S.C. METALURICA CAVATORTA S.R.L.  – producţie plase sudate. 

 
Cifra de afaceri a societăţii a fost influenţată de aderarea României la Comunitatea 
Europeană, dat fiind faptul că de la această dată au fost anulate mare parte din facilităţile 
fiscale acordate în anii anteriori. Astfel, în perioada 2009 – 2013, cifra de afaceri se prezintă 
astfel: 2009 – 6.819,567 mii lei, 2010 – 6.186,017 mii lei, 2011 – 6.154,988 mii lei, 2012 – 
7.311,450 mii lei, 2013 – 6.489,88 mii lei).  
 
Obiectivele strategiei Zonei Libere Giurgiu sunt: 
1. Accesarea fondurilor structurale europene prin Programul Operaţional Regional, pentru 

care societatea este eligibilă, respectiv Axa Prioritară 4 – Consolidarea mediului de 
afaceri regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie -  4.1. – Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală  şi pentru care 
cofinanţarea POR este 85%, iar finanţarea naţională de 15 %. 

2. Continuarea demersurilor de colaborare cu Ambasada Chinei şi Casa Româno-Chineză 
iniţiate la Expoziţia Mondială de la Shanghai, unde a participat Primăria Giurgiu şi au fost 
prezentate o serie de oportunităţi de investiţii în Municipiul Giurgiu, printre care şi 
oportunităţi de dezvoltare a unor afaceri în Zona Liberă Giurgiu, vizând în primă etapă 
activităţi de depozitare containere, iar în etapele viitoare, dezvoltare de unităţi 
productive. 
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În analiza socio-economică a Regiunii Sud-Muntenia, realizată de Agenţia de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia cu scopul elaborării Programului de dezvoltare regională, în 
perioada 2014-2020,  judeţul Giurgiu este prezentat ca un caz special datorită existenţei 
Zonei Libere Giurgiu, acest fapt fiind considerat un punct tare şi la nivelul întregii regiuni.  
În exerciţiul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regional – perioada de finanţare 2014 – 
2020, Zona Liberă Giurgiu este prezentă cu 3 proiecte integrate, şi anume:  
1. Amenajarea unui Terminal de Containere în zona Cheului vertical Bazin Veriga-Giurgiu 
2. Amenajare cheuri la malul dintre canalul Smârda şi Dana de Balast Bazinul Plantelor – 

Giurgiu 
3. Reabilitare integrată a infrastructurii în cadrul Zonei Libere Giurgiu (sau Giurgiu port cu 

terminal container). 
 
 Aglomerări economice potențiale în Giurgiu 
 
Analiza clusterelor sugerează faptul că România are un număr de sectoare care sunt 
dispersate la nivel naţional şi unde există dovada  unei specializări semnificative la scară 
europeană, în special: 
- industria textilă 

- agricultură şi creşterea animalelor 

- încălţăminte 

- mobilă 

- petrol şi gaze 

- textile 

- tutun.  

Aceste sectoare ar putea reprezenta punctul de interes, în contextul specializării inteligente 
la nivel european (smart specialization). Specializarea inteligentă la nivel regional este un 
concept recent promovat de CE odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a 
justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin politica 
de coeziune a UE. 
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Harta 30. Aglomerări economice în Regiunea Sud-Muntenia 
Sursa: PDR Sud   Muntenia 

 
Județul Giurgiu este integrat în analize economice recente în aglomerările potențiale din 
sudul regiunii Sud   Muntenia. Specializarea poate fi agricolă datorită specificului zonei. Va fi 
foarte important pentru Giurgiu să nu se poziționeze strict ca furnizor de produse agricole 
primare ci și ca nod de servicii, depozitare și logistică. Cu localitățile din apropierea orașului 
București, acest deziderat este realizabil, mai ales datorită faptului că, în prezent, peste 6 
depozite logistice și frigorifice au fost dezvoltate în județ.  
 
Analiza SWOT a județului Giurgiu – Economie 
 

SWOT – Economie 

Puncte tari Puncte slabe 

- Specializare polifuncțională la nivel de 
teritoriu 

- Fond funciar întins și de calitate 
- Nod de transport și rețea 
- Proximitatea față de București 
- Deschiderea autorităților locale pentru 

colaborarea cu mediul privat 
- Specializarea orașului Giurgiu și a 

localităților din Nord est, la granița cu 
Bucureștiul 

- VAB scăzut la nivel județean 
- Profitabilitatea scăzută a fimelor 
- Activitatea redusă în parcurile industriale 
- Forța de muncă slab calificată 
- Migrația către județele vecine 
- Lipsa unei strategii de atragere a 

investițiilor 
- Slaba coordonare a instituțiilor publice în 

contextul atragerii investitorilor 
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- Acces la Dunărea fluvială 
- Existența unui teminal fluvial în Giurgiu 

 

Oportunități Amenințări 

- Realizarea unei strategii coordonate de 
atragere a investițiilor 

- Realizarea infrastructurii și rețelelor 
pentru atragerea de noi afaceri 

- Stabilizarea cadrului pentru investiții la 
nivelul Zonei Libere Giurgiu 

- Proiecte publice de CDI în parteneriat cu 
firme private din Giurgiu 

- Dezvoltarea parteneriatelor economice 
Giurgiu – parteneri din Bulgaria  

- Comunicarea mai bună a oportunităților 
oferite de fonduri europene 

- Identificarea oportunităților de afaceri 
prin Parteneriate public-privat 

- Pierderea oportunităților de finanțare 
europeană 

- Absența capacității de CDI 
- Previzibilitatea cadrului fiscal 
- Migrația firmelor către alte județe 
- Creșterea deficitului de forță de muncă, 

datorită apropierii de București 
(navetism) 

- Îmbătrânirea demografică 
- Criza economică/ efectele ei pe termen 

lung 
 

 
 

Turism 
 

Infrastructura turistică pe palier local și județean 
 

Turismul este un sector important de dezvoltare, corelat strâns cu gradul de accesibilitate și 
cu politicile de patrimoniu și marketing. Județul Giurgiu deține o serie de avantaje turistice 
teritoriale, care trebuie însă deservite de o infrastructură adecvată de cazare și deservire. 
Conform informațiilor existente, pe teritoriul judeţului sunt în prezent 11 unităţi de cazare 
turistică, din care: 3 hoteluri, un hostel, 4 moteluri, o pensiune turistică urbană şi 2 
motonave.  

Punctele de interes turistic major din municipiul Giurgiu sunt reprezentate de partea veche 
a oraşului cu clădiri de patrimoniu (pe str. Filomelei, de exemplu, şi alte străzi pe care 
plimbându-te poţi admira arhitectura valoroasă şi de bun gust de acum un secol), zona 
centrală unde se înalţă şi simbolul oraşului, Turnul cu Ceasornic, alături - Teatrul Valah, la 
câteva zeci de metri piaţa oraşului, pornind tot de la Turn începe o promenadă frumos 
amenajată, cu bănci şi arbuşti, mărginită de case cu arhitectură deosebită, care leagă centrul 
de Parcul Alei. Celelalte parcuri ale oraşului – Parcul Elevului, Parcul Mihai Viteazu, prezintă 
mai puţin interes turistic din cauza amplasării şi a arhitecturii peisagere oferite, în schimb 
Parcul Alei este pus în valoare de situarea în apropierea Canalului Plantelor, a vestigiilor 
cetăţii medievale şi prin accesul asigurat de promenada către Turn. Ceea ce lipseşte 
întregului ansamblu este lipsa accesului către zona portului şi lipsa unor amenajări 
urbanistice pe această distanţă (aproximativ 1,5 km).  

Parcul Alei este practic înconjurat de un gard înalt, fără porţi de acces care blochează 
trecerea spre port, respectiv Dunăre, spre cetatea medievală, practic spre cele mai 
importante obiective turistice ale oraşului. Spre diferenţă de alte oraşe dunărene, Giurgiu 
beneficiază de amenajări şi spaţii de consum în zona portului, terase şi restaurante cu 
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prestigiu (Perla – cu specific pescăresc), iar faleza portului este un punct de plimbare, 
socializare şi întâlnire obişnuit printre tinerii oraşului care vin aici pe jos sau cu maşina în 
număr mare. Din port sunt asigurate de către firme specializate plimbări pe Dunăre spre 
principalele obiective turistice din zona Giurgiu: Insula Mocanu (aval), braţul Ara, Insula 
Cormoran (amonte 25 km), Insula Lungu (aval 25 km). Firma Kilometrul 493 mai asigură 
consultanţă pentru alegerea locurilor de pescuit, transport cu barca rapidă către locuri de 
pescuit sau observat păsări, închiriază unelte pentru pescuit şi camping. Opţiunile de cazare 
din municipiu sunt numeroase, mai ales datorită turismului de tranzit asigurat de podul 
peste Dunăre – Hotel Sud***, Hotel Cosmo**, Hotel Vlaşca**, Hotel Steaua Dunării**, 
Motel Prietenia. 

Ceea ce este insuficient exploatat turistic este tocmai vecinătatea cu oraşul Ruse. Din 
Giurgiu este practic imposibil să ajungi în oraşul de peste Dunăre, în lipsa unui automobil 
personal, accesul pe pod este interzis pietonilor, distanţa de parcurs este oricum prea mare, 
iar curse de microbuz nu există.  

Este greu de crezut că la doar 30 de minute distanţă de mers cu maşina din cel mai 
urbanizat oraş al ţării poţi găsi faună şi floră specifică celor mai sălbatice regiuni alături de 
vestigii legate de numele cu cea mai mare rezonanţă din istoria noastră.  

Zona Comana – Călugăreni cuprinde câteva obiective de mare importanţă istorică şi 
naturală şi beneficiază de o structură turistică de o bună calitate. Cel mai important aspect 
este tocmai distanţa mică faţă de Bucuresti, aproximativ 35 – 40 km şi accesul facil la ceea 
ce poate reprezenta o excelentă aventură de week-end. Parcul Natural Comana este format 
din rezervaţiile Pădurea Comana, Pădurea Oloaga – Grădinari, Pădurea Padina Tătarului, 
Balta Comana. 

Acestea constituie habitatul mai multor specii de faună şi floră, unele dintre ele rare sau 
chiar endemice, cum ar fi: trifoiaşul de baltă, pestisoara, bujorul românesc, stânjenelul de 
baltă, ghimpele; păsări (212 specii, din care 78 protejate internaţional) – erete de stuf, şoim 
călător, raţă roşie, pescăruş albastru, lisiţă, stârc cenuşiu; peşti (13 specii, 5 protejate 
naţional) – clean, ţigănuş, ţipar, guvizi; mamifere (31 specii, din care 5 protejate 
internaţional) – vidra, pisica sălbatică; reptile (8 specii, din care 5 protejate internaţional) – 
şarpe de apă, şarpele de sticlă; pădurea conţine specii de stejar, frasin, ulm, carpen. 
Identificarea tuturor speciilor de plante şi animale nu a fost încă finalizată.  

Pe lângă atracţiile naturale pot fi vizitate şi obiective culturale sau istorice. Mănăstirea 
Comana, atestată documentar la 1461, unde, în urma descoperirii unui trup decapitat în 
mormântul ctitorului, se consideră că poate fi locul de odihnă a voievodului Vlad Ţepeş. 
Mănăstirea are viaţă de obste şi a redevenit din momentul reînfiinţării ei în 1991, destinaţia 
de pelerinaj a multor credincioși, mai ales la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 
august. Atelierul-muzeu Moara de hârtie din Comana, gestionat de Asociaţia Moara de 
hârtie (înregistrată de Judecătoria Giurgiu în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 
5/2012) este un alt obiectiv care merită să fie cunoscut de turiști. 

La Călugăreni poate fi vizitat complexul muzeal dedicat bătăliei de la 1595, condusă de 
Mihai Viteazul împotriva lui Sinan Paşa, format de muzeul dedicat bătăliei, statuia lui Mihai 
Viteazul, crucea de piatră care marchează locul bătăliei.  
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Turiștii se pot caza la Hanul Călugărenilor, aflat la mijlocul distanţei Bucureşti – Giurgiu, în 
comuna Călugăreni sau la Resortul „Casa Comana”, din comuna Comana. Ambele unităţi de 
cazare oferă servicii de bună calitate, resortul „Casa Comana” deţine mai multe 
amplasamente – Hotel „Casa Comana” (unitate de cazare – 50 locuri), Casa Pescarilor, Vila 
Cătălina, Salonul din Pădure (amenajat pentru evenimente festive), restaurant şi cramă. Tot 
aici există un Parc de aventură,  iaz pentru pescuit, manej pentru călărie, loc de joacă pentru 
copii. Vizitatorii au acces la trasee de bicicletă, trasee de echitaţie, plimbări cu sania sau 
trăsura, plimbări cu barca, bălţi pentru pescuit şi fonduri de vânătoare. 

Transportul judeţean de pasageri este asigurat de un număr de 32 de firme acreditate, 
acoperind 92% din teritoriul judeţului. Comerţul reprezintă una dintre ocupațiile principale 
ale locuitorilor acestei zone, fiind favorizat de existența Giurgiului ca vechi vad comercial la 
Dunăre.  Reţeaua comercială existentă în județ cuprinde un număr de 5.604 agenţi 
economici. Deşi o regiune tipic de câmpie, care s-ar părea că nu este înzestrată din punct de 
vedere turistic, județul Giurgiu dispune totuși de un potențial turistic important și variat.  

Pe teritoriul județului sunt în prezent 13 unităţi de cazare turistică, din care: 3 hoteluri, 5 
moteluri, 1 pensiune urbana, 1 pensiune rurală, 3 nave cu spaţii de cazare. Capacitatea de 
cazare a județului se ridică la 939 locuri, din care 328 locuri în hoteluri, 172 locuri în 
moteluri, 13 locuri în pensiuni urbane şi rurale,  426 locuri  în spaţiile  de  cazare  pe  nave.   

O altă categorie importantă de turişti sunt grupurile de biciclişti, de multe ori străini, care 
fac trasee prin întreaga regiune dobrogeană şi care atrage atenţia asupra acestui tip de 
turism (de aventură) din ce în ce mai răspândit. La fel de special este şi tipul de turism 
practicat în judeţul Giurgiu, mai ales în zona Comana – Călugăreni. Acesta este un turism de 
week-end, influenţat pozitiv de proximitatea faţă de capitală şi promovarea din mass-media.  

Riscurile cu care se confruntă constau în tendinţa de transformare a destinaţiei în locaţie 
exclusivistă sau inundarea cu turişti a unei locaţii fără o suficientă bază de primire şi 
angrenare în activităţi conexe turismului. În general vorbind, turismul dunărean poate fi 
considerat slab dezvoltat, insuficient promovat şi, acolo unde există, standardizat şi lipsit de 
personalitate locală. 

Indicatori turistici 
 
Comparând numărul de cazări și înnoptări turistice din anul 2012 cu anul curent 2013, poate 
fi observată o creștere ușoară a numărului de accesări a zonelor de cazare, indicator al 
nivelului de tranzit în județul Giurgiu, între zona de graniță a Dunării și București.  
Trendul de creștere exprimă o vizibilă extindere a nevoii de acces între cele două repere 
menționate și, implicit, un semnal clar privitor la importanța implementării unei strategii de 
dezvoltare care să cuprindă stimuli de sporire a interesului pentru o zonă cu intense 
activități economice de transport.  
 
În acest sens, sporirea gradului de interes pentru construirea în județul Giurgiu a unei 
infrastructuri moderne dedicată activităților economice de transport și livrare de marfă între 
București și zonele de peste graniță va putea fi percepută, în același timp, drept o ocazie 
potrivită pentru punerea în valoare a potențialului turistic al județului, creând astfel o 
extindere a gradului de interes pentru această zonă și, astfel, crearea de noi oportunități 
pentru dezvoltarea economică în regiune. 
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Tipuri de structuri de 
primire turistică 

2012 2013 

mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai 

Total judeţ 2791 2545 2681 3399 2932 2450 1651 1381 1101 1150 1330 1897 2917 

din care:              

Hoteluri 669 656 511 718 682 810 847 669 456 516 561 557 1112 

Moteluri 1030 1198 1364 1345 891 774 718 643 604 593 700 732 823 

Vile turistice - - - - - - - - - - - - - 

Cabane turistice - - - - - - - - - - - - - 

Pensiuni turistice  - - - - - - - - - - - - - 

Pensiuni agroturistice  - - - - - - - - - - - - - 

Tabelul 36. Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 
pe tipuri de structuri de primire turistică 
 

Tipuri de structuri 
de primire 
turistică 

2012 2013 

mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai 

Total judeţ 11946 9567 10162 13021 13307 10539 4278 3138 2424 2640 2729 7766 10980 

din care:              

Hoteluri 1673 1616 979 1589 1264 1324 1298 1155 894 980 928 1324 1585 

Moteluri 1904 2012 2241 2025 2138 2019 2463 1627 1457 1564 1559 1573 1931 

Vile turistice - - - - - - - - - - - - - 

Cabane 
turistice 

- - - - - - - - - - - - - 

Pensiuni 
turistice  

- - - - - - - - - - - - - 

Pensiuni 
agroturistice  

- - - - - - - - - - - - - 

Tabelul 37. Înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică 
  

 
2012 2013 

mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai 

Total judeţ 44,1 36,5 37,5 48,1 50,8 38,9 27,3 19,4 15,0 16,5 15,4 28,2 38,7 

Tabelul 38. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare 
 
Crearea unei identități și promovarea unui turism ecologic 
 

Turismul poate reprezenta un domeniu de importanță maximă în strategia de dezvoltare a 
unui județ. Dezavantajul unei regiuni de câmpie, cunoscută în special ca loc de tranzit între 
două puncte importante din punct de vedere economic, graniță și Capitală, poate 
reprezenta obiectul unei proiectări eficiente din punctul de vedere al promovării turismului. 
În acest fel, s-ar putea crea noi oportunități de creștere a numărului locurilor de muncă, 
susținând totodată economia și diversitatea județului. Prin specificul locativ pe care județul 
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Giurgiu îl oferă, anume apropierea de București și de Dunăre, se vor putea identifica și 
încuraja exact acele  domenii ale turismului care pot aduce eficiență maximă din punctul de 
vedere al economiei locale: turismul de weekend, turismul ecumenic și turismul de 
agrement.  

Astăzi provocarea este ca acest sector să continue să susțină o creștere economică 
sănătoasă și să diminueze impactul negativ pe care îl poate avea asupra teritoriului și 
mediului înconjurător.  

Astfel, prioritățile de investiții vor trebui axate în special asupra creării unei infrastructuri 
turistice dezvoltate (drumuri naționale, asigurarea de locuri de cazare care  să integreze  
respectul față de mediul înconjurător în activitățile lor cotidiene), dar și asupra creării unei 
identități turistice potrivite cu specificul geografic și istoric al județului: loc de tranzit între 
Dunăre și Capitală. În acest sens, judeţul Giurgiu deţine atribute incontestabile ce pot aduce 
o valoare adăugată sporită imaginii turistice a judeţului. În prezent, nu exista un „brand” 
judeţean privind turismul, deşi judeţul are o zestre naturală importantă: rezervații naturale, 
lacuri şi zone de agrement sportiv, fluviul Dunărea cu un potenţial turistic major,  
monumente istorice. Pe de altă parte, exploatarea poziţionării judeţului Giurgiu între două 
puncte de interes (capitala României şi unul dintre oraşele importante ale Bulgariei) creează 
un avantaj care va fi valorificat în corelare cu perioada de implementare a strategiei. De 
altfel, există un interes crescut al locuitorilor din Bulgaria, rezidenți în zona orașului Ruse, 
pentru transportul aerian și accesul la Aeroportul Henri Coandă printr-o legătură feroviară 
performantă pe relația Giurgiu-București. 

Nu în ultimul rând, conectarea la spațiul European și extern al UE prin cele zece coridoare 
pan‐europene: IV (Arad – Bucureşti – Constanţa/Craiova), VII (Fluviul Dunărea) şi IX (Iaşi – 
Bucureşti – Giurgiu), toate traversând zona de sud, est şi vest, reprezintă contextul prioritar 
în care dezvoltarea infrastructurii turismului va trebui implementată în județul Giurgiu.  

Analiza SWOT a Județului Giurgiu – Turism, cultură 
  

SWOT – Turism, cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

- Existența unor arii protejate, cum ar fi 
Parcul Natural Comana. 

- Zone de o frumuseţe naturală deosebită, 
nealterată, peisaje diversificate şi un 
mediu natural atractiv ce conţine 
resurse bogate de floră şi faună care 
oferă condiţii favorabile pentru un 
turism variat (Parcul Natural Comana şi 
Parcul Rusenski Lom) 

- Moştenire culturală bogată şi diversă 
(istorie, arhitectură, tradiţii şi folclor) de 
interes regional şi internaţional.  

- Zone rurale ce păstrează tradiţiile şi 
moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi.  

- Turism parţial dezvoltat.  

- Infrastructură şi servicii de turism slab 
dezvoltate, mai puţin în districtul Ruse; 
mari discrepanţe de calitate între 
facilităţile vechi şi noi.   

- Potenţialii vizitatori nu cunosc în prezent 
potenţialul cultural şi  turistic al zonei (ex: 
turism tematic: ecumenic, moştenirea 
istorică, etc.).  

- Absenţa politicilor şi programelor coerente 
de dezvoltare a turismului transfrontalier. 

- Lipsa pachetelor integrate de informare 
culturală,  turistică şi programe atractive 
pentru clienţi.  

- Lipsa iniţiativelor locale sau 
transfrontaliere de schimburi turistice, 
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- Capacitate de cazare disponibilă, mai 
ales în districtul Ruse. 

lipsa organizaţiilor dezvoltate de turism 
transfrontalier.  

- Infrastructură pentru timpul liber 
insuficient dezvoltată. 

Oportunități Amenințări 

- Turismul ecumenic, turismul de 
weekend, potențial de cazare pentru 
activitățile economice de transport. 

- Potenţialul turistic nefolosit al zonei 
oferă multiple oportunităţi de 
dezvoltare pe termen lung. În mod 
special „pieţele de nişă” cum ar fi 
sănătatea şi eco-turismul, vacanţele de 
acţiune şi aventură. 

- Axată pe Dunăre, crearea unui turism 
fluvial pe mai multe niveluri combinând 
moştenirea naturală, istorică şi culturală 
pentru creşterea şi dezvoltarea durabilă 
a imaginii regiunii.  

- Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor 
turistice ca produse transfrontaliere.  

- Existenţa unui patrimoniu cultural  şi 
arheologic bogat.  

- Măsuri pentru valorificarea potențialului 
turistic  al mediului rural: campanii de 
promovare, depunerea de proiecte în 
domeniul turismului. 

- Siturile culturale şi istorice prost 
întreţinute şi lipsa serviciilor şi 
infrastructurii aferente pot împiedica 
dezvoltarea durabilă a  turismului cultural 
şi ecumenic.   

- Mediul natural instabil al zonei Dunării, ex. 
riscul de inundaţii, drumurile 
impracticabile, vremea extremă, reprezintă 
o ameninţare pentru dezvoltarea 
turismului în zonă. 

 
 

Cultură și Patrimoniu 
 

Judeţul Giurgiu este înscris în Patrimoniul Cultural Naţional cu 542 de monumente istorice, 

iar în Repertoriul Arheologic Naţional cu un număr de 109 situri din totalul de 8.863 înscrise 

în acest document. Cultura a cunoscut o înflorire încă din deceniul patru al secolului XX. La 

acea vreme, în Giurgiu fiinţa Fundaţia Culturală Regală “Principele Carol”, Ateneul Român 

“Nicolae Bălănescu”, Societatea muzicală “Cântarea României”, Societatea corală “Lira” şi 

două cinematografe. 

În prezent, principalele instituţii culturale care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Giurgiu 
sunt: 
-    Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” (cu profil de arheologie, istorie şi istoria culturii – 

foto dreapta), care are şi o secţie de etnografie şi arte în Giurgiu şi Casa memorială „Petre 
Ghelmez” de la Gogoşari; 

-    Muzeul Sătesc Frăteşti; 
-    Muzeul Ţăranului Român secţia Herăşti 
-    Teatrul Tudor Vianu; 
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-    Biblioteca Judeţeană „I. A. Basarabescu”; 
-    2 biblioteci orăşeneşti; 
-    47 biblioteci comunale. 
Sub tutela Consiliului Local Giurgiu, activează „Centrul Cultural Local Ion Vinea”. În cadrul 
acestui centru se desfăşoară activităţi de coregrafie, dans modern, dansuri populare şi 
funcţionează cercuri de pictură, folk, teatru şi canto. 
Toate aceste instituţii urmăresc cu consecvenţă integrarea actului cultural în viaţa fiecărei 
localităţi, cultivarea gustului artistic al cetăţeanului, racordarea la cultura naţională şi 
europeană. 
În prezent, activitatea culturală a judeţului Giurgiu se desfăşoară în următoarele instituţii 
culturale: 
- Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”  

- Teatrul Valah Giurgiu  

- Centrul Cultural Local  „Ion Vinea”  

- Şcoala de Arte şi Muzică „Victor Karpis” Giurgiu  

- Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Culturale 

- Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu”  

- În cele 165 biblioteci (din care 32  în mediul urban şi 133 în mediul rural) din care 107 

biblioteci şcolare şi 50 de biblioteci publice 

- În cele 30 cămine culturale. 

În ceea ce priveşte reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice care a funcţionat în anul 2011 
aceasta a avut o suprafaţă totală de expunere de  1.418  m2. Muzeele înregistrate de către 
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Giurgiu sunt:  
- Muzeul Judeţean „Teoharie Antonescu”- cu secţii de: arheologie, etnografie, artă 

plastică, numismatică şi istorie memorialistică, carte rară şi bunuri bibliofile;  
- Complexul muzeal Călugăreni;  

- Muzeul Nichifor Crainic, comuna Bulbucata, cu specific memorialistic şi literal;  

- Muzeul Poliţiei de Frontieră, cu specific de istorie militară. 

- Muzeul şcolar Mihai Eminescu, cu specific istorie locală;  

- Muzeul şcolar Dacia, fără personalitate juridică., loc. Frăteşti – cu specific arheologic, 

etnografic şi numismatic;  

- Muzeul şcolar Iepureşti, cu specific etnografic. 

Pe lângă atracţiile naturale pot fi vizitate şi obiective culturale sau istorice, mănăstirea 
Comana reprezintă un centru turistic foarte frecventat, fiind atestată documentar în anul 
1461 şi unde se consideră că poate fi locul de odihnă a voievodului Vlad Ţepeş. Mănăstirea 
are viaţă de obşte şi a redevenit din momentul reînfiinţării ei în 1991, destinaţia de pelerinaj 
a multor credincioşi, mai ales la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august.  
 
Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Giurgiu a fost construită între anii 
1847 - 1851, pe locul unei foste biserici semi-îngropate din timpul stapânirii otomane. 
Construită în stil bizantin, are uşile din stejar masiv, sculptate în stil brâncovenesc. Rangul de 
catedrală a fost dobândit în anul 1999.  
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Biserica Schitului Sfântul Nicolae din municipiul Giurgiu avea iniţial o formă pătrată, iar în 
anul 1830 i s-a adaugat altarul în formă de absidă şi pridvor, lăcaşul fiind acoperit cu o boltă 
cilindrică şi cu turlă din lemn. Biserica Schitului Sfantul Nicolae a fost bombardată în 1877 de 
turci şi în 1944 de germani, iar în anul 2006 Biserica Sfântul Nicolae a fost transformată în 
schit. 
 

 Situri arheologice  (nr.)               Monumente istorice (nr.)            Muzee (nr.) Biserici (nr.) 

JUDEŢUL 
GIURGIU 

228 313 6 112 

Tabelul 39. Numărul de situri arheologice, monumente istorice, muzee și biserici din județul 
Giurgiu 
 
Analiza SWOT a Județului Giurgiu – Patrimoniu 
 

SWOT – Patrimoniu 

Puncte tari Puncte slabe 

- Unicitatea ariilor protejate şi a 
rezervaţiilor din pădurea Comana şi 
pădurea Manafu 

- Situl istoric de la Călugăreni  
- Ruinele cetăţii medievale Giurgiu 
- Numărul mare de monumente istorice 
- Prezenţa turiştilor străini 

- Lipsa unei structuri locale de promovare 
turistică  

- Numărul scăzut de sosiri ale turiştilor 
- Infrastructura de acces la obiectivele 

turistice deficitară  
- Activitatea culturală modestă  
- Puternică sezonalitatea estivală 

Oportunități Amenințări 

- Prezenţa turiştilor străini 
- Numărul important al locurilor de cazare 

pe motonave 
- Proximitatea de Municipiul Bucureşti 
- Realizarea aeroportului de la Adunaţii 

Copăceni 
- Reabilitarea numeroaselor obiective 

turistice 

- Starea avansată de deteriorare a 
anumitor obictive turistice  

- Neinteresul faţă de promovare turistică a 
judeţului 

- Transformarea judeţului Giurgiu într-o 
regiune turistică de tranzit 

 

Învăţământ 
 
Marea majoritate a studiilor privind educaţia în România au scos în evidenţă performanţele 
slabe ale sistemului: rezultate mediocre obţinute în cadrul testărilor internaţionale sau al 
celor naţionale standardizate şi capabilităţi limitate în ceea ce priveşte ocuparea pe piaţa 
muncii13. Este demonstrat prin multiple analize caracterul polarizat al sistemului, ca urmare 
a stimulării performanţelor la nivelul unui segment redus al elevilor, în timp ce restul 
sistemului ajunge să funcţioneze în mediocritate. Dacă o cauză generală a performanţelor 
educaţionale este reprezentată de tipurile de capital de care copilul beneficiază în cadrul 

                                                                 
13 Raport privind starea învăţământului pre-universitar din România, 2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
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familiei (nivelul de educaţie al părinţilor, existenţa în cadrul locuinţei a facilităţilor pentru 
învăţare etc), în cazul României, se adaugă efectul inegalitar pe care organizarea şi modul de 
distribuire a resurselor din sistem le au la nivel teritorial. 
Totuşi,  la nivel teritorial există disparităţi mari. În afară de Bucureşti, pe judeţe, cea mai 
bună situaţie este întâlnită în Cluj, Iaşi şi Constanţa. Cea mai slabă acoperire cu licee este 
întâlnită în Mehedinţi, Caraş, Covasna, Tulcea şi Giurgiu.  
 
O altă problemă cu care se confruntă sistemul este reprezentată de părăsirea sistemului  de 
către personalul didactic: aproape 25.000 de cadre didactice între 2006 şi 2010 (10%)14. 
Reducerea   personalului   a   avut   loc   în   toate   judeţele   ţării,   cu excepţia judeţului 
Giurgiu. Cele mai mari valori negative  sunt înregistrate în Bucureşti şi judeţele   care   oferă   
cele   mai   multe   oportunităţi   de   muncă   pentru   persoane   cu   studii superioare:   
Timiş,   Iaşi,   Dolj,   Teleorman   (atragerea   forţei   de   muncă   educate   de   către 
capitală), Braşov etc.  
Calitatea şi gradul de acoperire al serviciilor educaţionale reprezintă două condiţii esenţiale 
pentru asigurarea unui nivel ridicat de pregătire a resurselor umane în contextul unui 
demers de dezvoltare sustenabilă a judeţului. Acţiunile propuse în acest sens se referă pe 
de-o parte la îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi pe de altă parte la dezvoltarea de 
programe de atragere şi menţinere a elevilor în instituţiile de învăţământ, în special în 
mediul rural. În afară de acestea, existenţa unei disproporţii evidente între numărul de elevi 
înscrişi în şcolile profesionale şi numărul de cadre didactice care activează în cadrul acestora 
reprezintă una dintre problemele specifice cu care se confruntă judeţul Giurgiu. Dezvoltarea 
de programe de facilitare a încadrării absolvenţilor din şcolile profesionale pe piaţa muncii 
reprezintă o modalitate prin care această situaţie ar putea fi simţitor îmbunătăţită. 
O abordare   recentă   în   focalizarea   teritorială   a   programelor   de   educaţie   în   
România în scopul remedierii discrepanţelor teritoriale este sistemul ZEP (Zone de educaţie 
prioritară). În acest program au fost incluse şcoli care au următoarele caracteristici:  
  sunt amplasate în comunităţi defavorizate socio-economic; 

  au o populaţie ridicată de etnie romă la nivelul şcolilor şi al comunităţilor respective; 

  au un număr ridicat de elevi nescolarizaţi, în situaţie de abandon şcolar sau care 

absentează. 

 
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:  

 1. Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare,  
 2. Primar, cuprinzând: clasa 0, clasele I-IV;  
 3. Secundar, care cuprinde:  

-învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, 

clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;  

-învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, 

după caz, de anul de completare; 
 4. Postliceal. 
  

                                                                 
14 Conform unui studiu Econtext http://www.econtext.ro/dosar--2/analiza/dezastru-în-educatie-circa-25000-
de-cadre-didactice-au-parasit-sistemul-de-invatamant-în-ultimii-ani-vezi-situatia-din-fiecare-judet.html 
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Structura învăţământului preuniversitar 
 
Învăţământul  a  cunoscut  în această  parte  a  țării o  intensă dezvoltare,  în special în 
perioada interbelică. Astfel, în anul 1934 în fostul judeţ Vlașca populația școlară se ridica la 
273 persoane la mia de locuitori. Numai în municipiul Giurgiu existau la acea vreme un liceu 
de băieți, două licee de fete, un liceu comercial de băieți, un liceu industrial de baieți, o 
școală industrială de băieți, o școală profesională de fete, o școală de piscicultură și 
marinărie. De asemenea, în comunele fostului județ Vlașca mai existau: o școală de arte și 
meserii la Clejani, două școli de menaj și industrie casnică, una la Comana și alta la Zădăriciu, 
o școală de agricultură la Drăgănești Vlașca, 228 școli primare și 7 grădinițe. 
În municipiul Giurgiu a funcţionat o secție de învăţământ superior a Academiei de Studii 
Economice Bucureşti și un Centru Teritorial ID al Universităţii  Spiru  Haret  cu  durata  de  4  
ani. 

DENUMIRE LOCALITATE Unităţi învăţământ   (nr.) Elevi înscrişi (nr.) 

JUDEŢUL GIURGIU 79 30.753 

MUNICIPIUL GIURGIU 18 9.511 

ORAŞ BOLINTIN-VALE 3 2.751 

ORAŞ MIHĂILEŞTI 1 1.019 

ADUNAŢII-COPĂCENI 1 519 

BĂNEASA 1 422 

BOLINTIN-DEAL 1 474 

BUCŞANI 1 393 

BULBUCATA 1 122 

BUTURUGENI 1 341 

CĂLUGĂRENI 2 908 

CLEJANI 1 450 

COLIBAŞI 1 275 

COMANA 1 577 

COSOBA 1 246 

CREVEDIA MARE 1 547 

DAIA 1 172 

FLOREŞTI-STOENEŞTI 2 830 

FRĂTEŞTI 1 341 

GĂISENI 1 553 

GĂUJANI 1 245 

GHIMPAŢI 1 554 

GOGOŞARI 1 186 

GOSTINARI 1 231 

GOSTINU 1 132 

GRĂDINARI 1 274 

GREACA 1 164 

HERĂŞTI 1 171 

HOTARELE 1 815 
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IEPURESTI 1 139 

ISVOARELE 1 131 

IZVOARELE 2 253 

JOIŢA 1 306 

LETCA NOUĂ 1 373 

MALU 1 134 

MÂRŞA 1 267 

MIHAI BRAVU 1 223 

OGREZENI 1 433 

OINACU 1 186 

PRUNDU 2 469 

PUTINEIU 1 166 

RĂSUCENI 1 215 

ROATA DE JOS 2 762 

SĂBĂRENI 1 227 

SCHITU 1 134 

SINGURENI 1 274 

SLOBOZIA 1 172 

STĂNEŞTI 1 186 

STOENEŞTI 1 185 

TOPORU 1 170 

ULMI 2 702 

VALEA DRAGULUI 1 232 

VÂNĂTORII MICI 1 485 

VĂRĂŞTI 1 481 

VEDEA 1 225 

Tabelul 40. Unități de învățământ și elevii înscriși 
 
Învățământ primar, gimnazial și liceal 
 

LOCALITATE 

UNITĂȚI ELEVI ÎNSCRIȘI PERSONAL DIDACTIC 

Învățămân
t primar și 
gimnazial 

Învățămân
t liceal 

Învățămân
t primar și 
gimnazial 

Învățămân
t liceal 

Învățămân
t primar și 
gimnazial 

Învățămân
t liceal 

TOTAL JUDEȚ 66 13 23049 7704 1759 447 

MUNICIPIUL 
GIURGIU 

10 8 4721 4790 360 307 

ORAŞ BOLINTI
N VALE 

2 1 1172 1579 65 78 

ORAŞ  
MIHĂILEŞTI 

- 1 744 275 61 8 

ADUNAŢII-
COPĂCENI 

1 - 519 - 41 - 

BĂNEASA 1 - 422 - 33 - 

BOLINTIN DEAL 1 - 474 - 33 - 

BUCŞANI 1 - 393 - 40 - 
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BULBUCATA 1 - 122 - 10 - 

BUTURUGENI 1 - 341 - 22 - 

CĂLUGĂRENI 1 1 499 409 37 29 

CLEJANI 1 - 450 - 34 - 

COLIBAŞI 1 - 275 - 22 - 

COMANA 1 - 577 - 41 - 

COSOBA 1 - 246 - 21 - 

CREVEDIA  
MARE 

1 - 547 - 33 - 

DAIA 1 - 172 - 10 - 

FLOREŞTI-
STOENEŞTI 

2 - 830 - 46 - 

FRĂTEŞTI 1 - 341 - 31 - 

GĂISENI 1 - 553 - 44 - 

GĂUJANI 1 - 245 - 17 - 

GHIMPAŢI 1 - 554 - 46 - 

GOGOŞARI 1 - 186 - 17 - 

GOSTINARI 1 - 231 - 16 - 

GOSTINU 1 - 132 - 12 - 

GRĂDINARI 1 - 274 - 19 - 

GREACA 1 - 164 - 16 - 

HERĂŞTI 1 - 171 - 13 - 

HOTARELE - 1 226 589 24 22 

IEPUREŞTI 1 - 139 - 11 - 

ISVOARELE 1 - 131 - 14 - 

IZVOARELE 2 - 253 - 17 - 

JOIŢA 1 - 306 - 32 - 

LETCA NOUĂ 1 - 373 - 43 - 

MALU 1 - 134 - 13 - 

MÂRŞA 1 - 267 - 18 - 

MIHAI BRAVU 1 - 223 - 17 - 

OGREZENI 1 - 433 - 28 - 

OINACU 1 - 186 - 13 - 

PRUNDU 1 - 407 - 21 3 

PUTINEIU 1 - 166 - 15 - 

RĂSUCENI 1 - 215 - 25 - 

ROATA DE JOS 1 - 762 - 59 - 

SĂBĂRENI 1 - 227 - 18 - 

SCHITU 1 - 134 - 18 - 

SINGURENI 1 - 274 - 20 - 

SLOBOZIA 1 - 172 - 14 - 

STĂNEŞTI 1 - 186 - 9 - 

STOENEŞTI 1 - 185 - 14 - 

TOPORU 1 - 170 - 16 - 

ULMI 1 - 702 - 44 - 

VALEA  
DRAGULUI 

1 - 232 - 18 - 

VÂNĂTORII  
MICI 

1 - 485 - 39 - 
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VĂRĂŞTI 1 - 481 - 40 - 

VEDEA 1 - 225 - 19 - 

Tabelul 41. Învățământ primar, gimnazial și liceal (învățământ de zi, seral și fără frecvență), 
în anul școlar 2011/2012 
 
Conform datelor înregistrate la ultimul recensământ, stocul educaţional al cohortei de 30-34 
ani variază  semnificativ la nivelul judeţelor ţării. Dacă Bucureştiul deţine în proporţie de 
aproximativ 55% studii superioare, la polul opus se află Călăraşi, Botoşani, Giurgiu, unde mai 
puţin de 13 % dintre persoanele de 30-34 ani au atins nivelul superior de educaţie.   

În condiţiile în care propensiunea celor din rural pentru educaţie superioară este cu mult mai 
scăzută decât în rândul celor din urban, este evident faptul că, din punctul de vedere al 
indicatorului analizat,  vor fi avantajate judeţele în care populaţia din urban cântăreşte mai 
mult. Rezidează în rural 71 % din locuitorii judeţului Giurgiu, 64 % dintre locuitorii judeţului 
Călăraşi şi 59 % dintre botoşăneni. La nivelul judeţelor Cluj, Timiş, Braşov - care urmează 
Bucureştiului, rurarul deţine mai puţin de 35% din populaţia totală a judeţului. Excepţie de la 
această regulă face Ilfovul, care cu aproape 60% din populaţie în rural, beneficiază de un stoc 
educaţional crescut, cu aproape o treime dintre rezidenţii de vârsta amintită absolvenţi de 
studii superioare. 

Analiza SWOT a județului Giurgiu - Educație  

SWOT – Educație 

Puncte tari Puncte slabe 

- Sisteme de educaţie primară şi secundară 
bine dezvoltate. 

- Forţa de muncă relativ flexibilă şi 
calificată. 

- Tradiţii multiculturale şi diversitate 
etnică, minorităţi de diverse naţionalităţi 
ce trăiesc de-a lungul graniţei, interesate 
în dezvoltarea sprijinului şi cooperării. 
 

- Comunicarea dificilă între români şi 
bulgari - bariere legate de limbă şi 
alfabet. Numai un număr relativ limitat 
de oameni au cunoştinţele necesare de 
limbaj şi comunicare. 

- Exodul de inteligenţă şi migraţia 
persoanelor calificate datorită lipsei 
locurilor de muncă. 

- Rata mare a şomajului în zonele rurale, cu 
un procent mare de şomeri format din 
femei şi persoane cu un nivel de educaţie 
şi aptitudini redus. Majoritatea locurilor 
de muncă existente necesită un nivel 
scăzut de educaţie. Există puţine 
oportunităţi de angajare pentru 
persoanele cu studii superioare, precum 
şi pentru cele fără calificare. 

- Nivelul scăzut de facilităţi de educare 
continuă. 

- Mediul academic şi cel de afaceri - 
insuficient conectate. 

- Productivitatea scăzută reduce forţa 
competiţională şi permite niveluri scăzute 
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de inovaţie. 
- Lipsa strategiilor de dezvoltare a pieţei 

muncii în zona transfrontalieră (ex: 
monitorizarea,  cooperarea instituţiilor) 

- Insuficienta cooperare transfrontalieră în 
domeniul serviciilor de educaţie. 

Oportunități Amenințări 

- Regulile UE privind munca permit libera 
circulaţie a lucrătorilor peste graniţă.  
Oportunităţi pentru centru/centre 
comune de informare privind locurile de 
muncă. 

- Crearea de noi instituţii transfrontaliere 
pentru a întări cooperarea în educaţie şi 
afaceri. 

- Începerea introducerii tehnologiei 
informaţiilor bilingve în domeniul 
educaţiei. 

- Dezvoltarea oportunităţilor egale pentru 
femei şi bărbaţi, mai ales în zona rurală. 

- Dezvoltarea educaţiei vocaţionale, 
continue. 

- Crearea de evenimente culturale 
transfrontaliere noi, bazate pe relaţiile 
istorice şi etnice. 

- Emigrarea tinerilor şi a persoanelor bine 
calificate. Migraţia lucrătorilor cu 
educaţie superioară. 

- Scăderea nivelului de calificare 
profesională a specialiştilor în industrie. 

- Trenduri demografice nefavorabile 
(îmbătrânirea populaţiei, declinul 
populaţiei). 

 
 

Sănătate  
 

Evoluția sănătății populației în județul Giurgiu necesită nu doar analiza indicatorilor privind 
serviciile de sănătate, dar și seria de factori care includ infrastructura, mijloacele de 
furnizare, calitatea și aria de cuprindere a acestora. Cu alte cuvinte, finalitatea oricăror 
investiții inițiate, proiecte de dezvoltare sau implementări de măsuri cu efecte sociale 
concrete asupra acestui sector trebuie să determine strategii coerente de îmbunătățire a 
stării generale de sănătate a populației.  
 
Indicatorii urmăriți vor fi: 

- Accesul populației  

- Accesul populaţiei la serviciile de sănătate (infrastructura unităţilor medicale cu accent pe 

mediile urban/rural);  

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

- Direcţiile de investiţii iniţiate şi gradul de corelare a acestora cu nevoile de servicii de 

sănătate ale populaţiei în funcţie de distribuţia pe medii de rezidenţă.  
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Ca apreciere generală, în judeţului Giurgiu se constată o tendinţă de diminuare a calităţii 
furnizării serviciilor de sănătate relevată prin indicatorul speranţă de viaţă care în acest 
judeţ este de 70,50 ani comparativ cu 71,76 cât se înregistrează la nivelul întregii ţări.  

Aflându-se sub media pe ţară, judeţul Giurgiu se numără printre judeţele cu speranţa de 
viaţă cea mai scăzută, fapt care poate fi determinat de evoluţia unei serii de factori sociali şi 
economici. În cele ce urmează, sunt analizate valorile unor indicatori în raport cu direcţiile 
de analiză menţionate. 

LOCALITATE Medici Stomatologi Farmaciști 
Personal sanitar 

mediu 
Nr. locuitori ce revin 

la un medic 

TOTAL JUDEȚ 12 29 109 826 980 

MUNICIPIUL GIURGIU 9 16 39 480 468 

ORAŞ BOLINTIN-VALE 2 - 6 40 789 

ORAŞ MIHĂILEŞTI - 1 4 4 1.869 

ADUNAŢII-COPĂCENI - 1 3 25 1.102 

BĂNEASA - 1 6 3 2.578 

BOLINTIN-DEAL - 1 3 66 230 

BUCŞANI - 1 6 21 616 

BUTURUGENI - - 3 2 3.954 

CĂLUGĂRENI - - - 4 3.075 

CLEJANI - 1 1 2 1.699 

COLIBAŞI - - 2 3 1.723 

COMANA - - 2 4 2.446 

COSOBA - - 2 - - 

CREVEDIA MARE - - 2 3 2.508 

FLOREŞTI-STOENEŞTI - - 3 7 2.927 

GĂISENI - 1 2 9 5.528 

GHIMPAŢI - - 2 9 1.856 

GRĂDINARI - - 1 18 1.663 

HOTARELE - 1 5 2 1.162 

IEPUREŞTI - - 1 1 1.838 

ISVOARELE - - 1 1 1.967 

IZVOARELE - - 2 3 1.905 

JOIŢA - 1 2 1 3.345 

LETCA NOUĂ - - 2 2 3.387 

MALU - - 1 2 2.477 

MIHAI BRAVU - - 1 1 2.473 

OGREZENI - - 1 1 4.581 

OINACU - 1 1 3 1.770 

PRUNDU - - 2 3 2.164 

ROATA DE JOS - - 3 4 2.737 

SĂBĂRENI - - 1 2 1.301 

SINGURENI - - 1 18 379 

ULMI 1 2 - 4 2.553 

VALEA DRAGULUI - 1 1 1 2.977 

VĂRĂŞTI - - 2 1 5.836 

VEDEA - - 1 3 2.833 

Tabelul 42. Personalul sanitar din sectorul public, la sfârșitul anului 2011 
 
Indiferent de nivelul de răspândire pe localități, cei 12 medici și 30 de stomatologi existenți 
la nivelul întregului județ reprezintă o cifră mai mult decât relevantă pentru identificarea 
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situației din domeniul sănătății. Dincolo de majoritatea copleșitoare de localități unde 
prezența acestui tip de personal este, practic, inexistentă, efectul final al situației serviciilor 
de sănătate este cel al furnizării zero de asistență medicală în regim de urgență în localitățile 
cu inacces la sistemul medical de bază, o situație alarmantă pentru o țară europeană a 
secolului XXI. Situația precară a infrastructurii din sectorul medical este corelată și cu 
subdezvoltarea masivă a sistemului sanitar elementar, canalizare, respectiv distribuția apei 
potabile.  
 

LOCALITATE Spitale 
Paturi în 
spitale 

Cabinete 
medicale 

Cabinete 
stomatologice 

Farmacii 
Puncte 

farmaceutice 

TOTAL JUDEȚ 4 817 - 25 72 - 

MUNICIPIUL  
GIURGIU 

1 404 - 15 19 - 

ORAŞ BOLINTIN-
VALE 

1 30 - - 4 - 

ORAŞ MIHĂILEŞTI - - - - 2 - 

ADUNAŢII-COPĂCENI - - - 1 3 - 

BĂNEASA - - - 1 2 - 

BUCȘANI - 70 - - - - 

BUTURUGENI - - - - 1 - 

CĂLUGĂRENI - - - - 2 - 

CLEJANI - - - - 1 - 

COLIBAŞI - - - - 1 - 

COMANA - - - - 2 - 

COSOBA - - - - 1 - 

CREVEDIA MARE - - - - 2 - 

FLOREŞTI-STOENEŞTI - - - 1 2 - 

GĂISENI - - - - 1 - 

GHIMPAŢI - - - - 2 - 

GRĂDINARI - - - - 1 - 

HOTARELE - - - - 3 - 

IEPUREŞTI - - - - 1 - 

ISVOARELE - - - - 1 - 

IZVOARELE - - - - 2 - 

JOIŢA - - - 1 2 - 

LETCA NOUĂ - - - - 2 - 

MALU - - - - 1 - 

MIHAI BRAVU - - - - 1 - 

OGREZENI - - - - 1 - 

OINACU - - - 1 1 - 

PRUNDU - - - - 1 - 
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ROATA DE JOS - - - 1 2 - 

SĂBĂRENI - - - - 1 - 

SINGURENI - - - - 1 - 

ULMI - - - 2 - - 

VALEA DRAGULUI - - - 1 1 - 

VĂRĂŞTI - - - - 2 - 

VEDEA - - - - 1 - 

VÂNĂTORII MICI 1 125 - - 1 - 

Tabelul 44a. Rețeaua sanitară din sectorul public, în anul 2011 
 
Este limpede că principala sursă de acces la serviciile medicale este concentrată în jurul 
Municipiului Giurgiu, restul localităților fiind dependente de transportul către capitala de 
județ. Astfel, pentru  a avea minime efecte pozitive din punct de vedere social, strategia de 
dezvoltare va trebui obligatoriu să includă pătrunderea masivă în teritoriu a infrastructurii 
de tip sanitar și încurajarea transferului de personal medical în provincie prin programe de 
susținere financiară care să creeze perspective profesionale atractive și pe termen lung 
pentru cei angajați în domeniu. 
 

LOCALITATE Policlinici Dispensare medicale Creșe Leagăne de copii 

TOTAL JUDEȚ - 3 1 - 
MUNICIPIUL GIURGIU - 1 1 - 
ORAŞ BOLINTIN-VALE - 1 - - 
ADUNAŢII-COPĂCENI - 1 - - 
BOLINTIN-DEAL - - - - 
BUCȘANI - - - - 
SINGURENI - - - - 

Tabelul 44b. Rețeaua sanitară din sectorul public (policlinici, dispensare medicale , creșe,  
leagăne de copii), în anul 2011 
 
Copiii și bătrânii, în special cei de la sate și comune, sunt, de departe, categoria cea mai 
afectată și mai vulnerabilă la precaritatea din sistemului medical. Inexistența leagănelor de 
copii, a creșelor, a dispensarelor etc. îi expune pe aceștia la lipsa tratamentelor, la ignorarea 
nevoilor medicale de bază, determinând în acest fel creșterea imensă a ratei mortalității, a 
slabei prezervări a sănătății și igienei minime, dar și lipsei perspectivelor de acces la astfel de 
servicii elementare pe viitor. 
 

Judeţul Giurgiu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Paturi în spitale* 904 904 852 855 871 867 817 

Medici** 285 269 261 279 285 297 297 

Stomatologi 64 66 63 61 53 58 59 

Farmacişti 56 63 84 88 79 80 114 

Personalul sanitar 
mediu 

974 975 1.043 1.081 1.077 1.015 1.040 
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*)   Inclusiv paturile din centrele de sănătate, **) Exclusiv stomatologi 
 Tabelul 45. Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie 2011  
 
Creșterea personalului sanitar de la nivelul anului 2005 până la cel din 2011 a cunoscut o 
creștere nesemnificativă în rândul personalului sanitar mediu și al numărului de medici. Deși 
numărul farmaciștilor s-a dublat, numărul stomatologilor a cunoscut o ușoară scădere.  
Ceea ce trebuie subliniat este nevoia de creștere a acestor sectoare la nivelul comunelor și 
localităților din județ și focalizarea, cel puțin pentru o primă fază prioritară, în special a 
serviciilor medicale de prim ajutor din fiecare localitate, care să nu necesite în fiecare dintre 
cazuri transportul către Municipiul Giurgiu. 
 

Judeţul Giurgiu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Spitale 5 5 5 5 5 5 4 

Policlinici - - - - - - - 

Dispensare medicale 
   

    

Total 4 4 4 4 4 4 3 

Teritoriale - - - - - - - 

Centre de sănătate 1 1 1 1 1 1 - 

Creşe 1 1 1 1 1 1 1 

Farmacii* 8 8 7 8 8 8 7 

*) Inclusiv puncte farmaceutice 
Tabelul 46. Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritară de stat 
 

Judeţul Giurgiu 2007 2008 2009 2010 2011 

Cabinete medicale de familie 5 7 8 - - 

Cabinete medicale de medicină generală 10 10 10 7 8 

Cabinete medicale de specialitate 22 25 27 19 18 

Cabinete stomatologice 20 18 18 23 25 

Laboratoare medicale 6 13 13 12 7 

Laboratoare de tehnică dentară 18 18 18 18 18 

Farmacii* 73 88 73 71 72 

*) Inclusiv puncte farmaceutice 
Tabelul 47. Numărul de cabinete medicale, stomatologice, laboratoare medicale, de tehnică 
dentară, farmacii  
 
Conform Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, acest sector în judeţul Giurgiu se prezintă 
astfel: 

 asistenţa medicală primară – 111 medici 

 asistenţa medicală de specialitate – 22 medici specialişti 

 stomatologice – 40 medici  

 de urgenţă – staţia centrală Giurgiu – 19 autosanitare 
o Bolintin – 10 autosanitare 
o Vadu Lat – 5 autosanitare 
o Mogoşeşti – 5 autosanitare 

 centre de permanenţă – 5  
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 spitaliceşti – 7 unităţi  
o Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
o Spitalul de pneumoftiziologie Izvoru 
o Spitalul Orăşenesc Bolintin – Vale 
o Secţia de psihiatrie Vadu – Lat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu 
o Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti 

 

 
Medici (exclusiv 

stomatologi) 
Medici de 

familie 
Stomatologi Farmaciști 

Personal sanitar 
mediu 

Municipiul București 603 107 127 215 893 

Timiș 533 99 130 95 774 

Cluj 524 72 134 71 631 

Mureș 375 71 69 69 686 

Iași 360 86 102 147 754 

Bihor 310 85 106 85 611 

Dolj 303 95 65 89 661 

Sibiu 277 76 87 68 583 

Arad 265 96 82 54 513 

Constanța 264 70 71 103 569 

TOTAL 251 64 65 72 586 

Brașov 247 75 64 79 385 

Hunedoara 242 54 56 49 582 

Argeș 207 60 54 34 519 

Caraș-Severin 188 71 48 30 648 

Covasna 187 52 36 34 528 

Alba 181 66 54 58 564 

Gorj 178 58 36 41 540 

Vâlcea 175 58 50 48 535 

Ilfov 172 46 40 40 255 

Satu Mare 167 55 60 93 481 

Maramureș 165 52 60 74 700 

Mehedinți 165 61 39 45 530 

Sălaj 162 51 47 58 465 

Olt 157 57 19 34 550 

Galați 151 52 31 33 535 

Bacău 148 45 48 34 464 

Brăila 145 44 39 45 675 

Harghita 142 47 45 56 606 

Prahova 142 49 54 57 544 

Bistrița-Năsăud 139 47 53 40 498 

Neamț 137 47 44 48 505 

Teleorman 137 48 24 23 478 

Tulcea 136 40 34 33 539 

Botoșani 131 41 29 33 568 

Vrancea 130 43 42 31 513 

Vaslui 128 41 26 31 474 

Suceava 125 42 61 44 518 

Buzău 123 44 35 44 529 

Dâmbovița 117 46 37 32 493 
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Giurgiu 113 42 22 47 377 

Ialomița 105 44 26 31 442 

Călărași 101 39 24 25 395 

Tabelul 48. Categorii de cadre medico-sanitare (la 100.000 de locuitori) 
Sursa: calcule pe baza de date Tempo, INS 

 Spitale Paturi de spital Farmacii 

Municipiul București 4.1 72.63 55.8 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 3.8 74.07 51.3 

Iași 3.6 71.77 50.1 

Bihor 2.2 45.77 48.0 

Cluj 4.6 105.96 43.6 

Timiș 2.6 66.42 39.9 

Dolj 2.2 53.96 39.9 

Mureș 2.2 56.77 39.6 

Constanța 2.6 67.86 38.6 

Regiunea NORD-VEST 2.6 67.18 38.4 

Brașov 2.8 74.89 37.9 

Satu Mare 1.4 37.04 37.2 

Prahova 2.2 61.64 36.1 

Harghita 1.5 42.74 36.1 

Regiunea CENTRU 2.3 65.34 35.8 

Sibiu 2.3 66.67 35.2 

Maramureș 2.0 57.80 34.0 

TOTAL 2.2 65.46 33.8 

Arad 2.4 73.33 33.1 

Suceava 1.4 42.92 32.9 

Alba 2.4 74.38 32.7 

Regiunea NORD-EST 1.8 56.46 31.6 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 1.8 55.87 31.4 

Gorj 1.9 59.83 31.3 

Vâlcea 1.7 56.45 30.6 

Regiunea VEST 2.4 77.45 30.5 

Tulcea 1.2 42.25 29.2 

Giurgiu 1.1 37.04 29.0 

Brăila 1.1 39.60 28.5 

Regiunea SUD-EST 1.8 63.45 28.2 

Argeș 2.7 95.51 28.0 

Sălaj 2.5 89.55 28.0 

Mehedinți 1.4 50.00 27.8 

Neamț 0.9 32.47 27.6 

Regiunea SUD-MUNTENIA 1.8 65.61 27.3 

Buzău 1.5 54.69 26.9 

Covasna 2.3 84.75 26.6 

Bistrița-Năsăud 1.3 49.38 25.6 

Ilfov 2.3 91.95 25.5 

Vaslui 0.9 37.38 24.0 

Bacău 1.8 77.84 23.5 

Teleorman 2.0 87.91 23.3 

Ialomița 1.1 46.15 22.8 

Galați 1.7 73.53 22.5 
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Dâmbovița 0.8 34.48 21.9 

Olt 1.3 60.61 21.7 

Caraș-Severin 1.9 89.55 21.1 

Hunedoara 2.2 107.53 20.4 

Botoșani 0.9 44.44 20.3 

Călărași 1.6 81.97 19.7 

Vrancea 1.8 97.22 18.5 

Tabelul 49. Infrastructura sanitară la 100.000 locuitori 
Sursa: calcule pe baza datelor Tempo, INS 
 

Contextul socio-economic joacă un rol extrem de important în dezvoltarea unei comunități, 
iar analiza de față, a tendințelor şi evoluțiilor sociale, are scopul de a identifica situația și 
problemele existente la nivelul județului Giurgiu, comparativ cu celelalte județe din 
Regiunea Sud-Muntenia.  
 
Obiectivul analizei nu se rezumă numai la enumerarea indicatorilor relevanți și a valorilor 
acestora din ultimii ani, ci și la evidențierea modului în care aceste valori afectează starea 
populației. Nu în ultimul rând, tendințele identificate vor sta la baza stabilirii unui cadru de 
referință a problemelor cu care se confruntă județul și a formulării unor propuneri de 
îmbunătățire a situației.  
 
Analiza SWOT a județului Giurgiu - Sănătate  
 

SWOT – Sănătate 

Puncte tari Puncte slabe 

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

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

- Fenomen de îmbătrânire a populaţiei; 
- Distribuţie inechitabilă a unităţiilor 

medico-sanitare şi a personalului 
medical în mediul rural; 

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

Oportunități Amenințări 

- Posibilitatea dezvoltării furnizării private a 
serviciilor de sănătate;  

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

- Posibilitatea obţinerii din finanţări din 
fonduri structurale (în special Programul 
Operaţional Dezvoltarea Resurselor 
Umane) cu aplicabilitate pentru 
personalul din domeniu; 

- Capacitate de pregătire a populaţiei 
neocupate prin programe de reconversie 
profesională pentru posturi din domeniul 
sănătății, însă care nu necesită pregătire 
universitară sau postliceală 

- Întârzierea descentralizării fiscale 
pentru serviciile de sănătate şi educaţie;  

- Migraţia forţelor de muncă în ţări din 
Uniunea Europeană; 

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

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

Judeţul Giurgiu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Secţii sportive afiliate 18 19 23 89 96 88 98 

Sportivi legitimaţi 385 396 454 2137 2194 2218 2405 

Antrenori cu normă întreagă 24 28 33 43 49 31 44 

Instructori 8 66 73 140 138 72 66 

Arbitri 20 21 21 118 116 82 87 

Tabelul 50. Numărul de secţii sportive afiliate, sportivi legitimate, antrenori cu normă 
întreagă, instructor, arbitri 
Sportul este o activitate importantă, aflată în relație directă cu sănătatea populației. Datele 
privind infrastructura sportivă la nivelul județulului, indică o slabă capacitate.  
 

LOCALITATE 
Săli de gimnastică 

(total) 
Terenuri de sport 

(total) 
Bazine de înot 

(total) 

MUNICIPIUL GIURGIU 16 13 1 

ORAŞ BOLINTIN VALE 1 2 - 

ORAŞ MIHĂILEŞTI 1 1 - 

ADUNAŢII-COPĂCENI - 1 - 

BĂNEASA 2 3 - 

BOLINTIN-DEAL 2 2 - 

BUCŞANI - - - 

BULBUCATA - - - 

BUTURUGENI - - - 

CĂLUGĂRENI 3 4 - 

CLEJANI - - - 

COLIBAŞI 1 1 - 

COMANA 2 - - 

COSOBA - 1 - 

CREVEDIA MARE 1 - - 

DAIA 1 - - 

FLOREŞTI-STOENEŞTI - - - 

FRĂTEŞTI - - - 

GĂISENI 1 1 - 

GĂUJANI - - - 

GHIMPAŢI - - - 

GOGOŞARI 1 - - 

GOSTINARI - - - 

GOSTINU 1 1 - 

GRĂDINARI - - - 

GREACA - 1 - 

HERĂŞTI - 2 - 

HOTARELE - - - 

IEPUREŞTI - - - 

ISVOARELE - 1 - 

IZVOARELE 1 1 - 

JOIŢA - 2 - 

LETCA NOUĂ 1 - - 

MALU - - - 
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MÂRŞA - 1 - 

MIHAI BRAVU 2 2 - 

OGREZENI 1 2 - 

OINACU 1 - - 

PRUNDU 1 1 - 

PUTINEIU - - - 

RĂSUCENI 1 - - 

ROATA DE JOS 2 2 - 

SĂBĂRENI - 1 - 

SCHITU - - - 

SINGURENI 1 1 - 

SLOBOZIA 1 - - 

STĂNEŞTI 2 1 - 

STOENEŞTI - - - 

TOPORU 2 1 - 

ULMI 1 - - 

VALEA DRAGULUI 1 2 - 

VÂNĂTORII MICI - - - 

VĂRĂŞTI 2 2 - 

VEDEA 1 1 - 

Tabelul 51. Numărul sălilor de gimnastică, terenuri de sport, bazine de înot 
 

Social 
   
Demografie 
   
Numărul de locuitori este unul dintre indicatorii standard ai dezvoltării umane, care relevă 
totodată și situația economică a unei comunități, dinamica populației indicând evoluția 
economică: zonele care înregistrează creștere economică tind să atragă populație, în timp 
ce zonele care au o dinamică economică negativă au tendința de a pierde populație sau de a 
stagna.  
La 1 iulie 2011, populația Regiunii Sud-Muntenia era de 3.243.268 persoane, reprezentând 
din punct de vedere procentual 15,2% din populația totală a României și fiind a doua 
regiune ca mărime, demografic. Analizând distribuţia populaţiei regiunii Sud-Muntenia, la 
nivel NUTS 3, se poate observa faptul că, la mijlocul anului 2011, 25% din populaţia regiunii 
Sud-Muntenia era concentrată în judeţul Prahova, în timp ce în judeţul Giurgiu era 
concentrată doar 9% din populaţia regiunii.  
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Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 

 
În judeţul Giurgiu, populaţia stabilă la 1 iulie 2007 a fost de 283.408 persoane, în scădere cu 
1.093 persoane  (-0,4%) faţă de 1 iulie 2006. Din total, 68,8 % locuiau în mediul rural și 
numai 31,2 % în mediul urban. La 1 ianuarie 2012, populația județului era de 278.863 
persoane, din nou în scădere față de anul 2007, cu 4.545 persoane. În ceea ce privește 
repartiția pe medii de rezidență, numai 86.946 persoane locuiau în mediul urban, în timp ce 
restul de 191.917 persoane locuiau în mediul rural.  
Ca evoluție, populația a urmat un trend constant negativ, județul Giurgiu făcându-se 
remarcat în cadrul Regiunii Sud-Muntenia prin scăderea cu 3,1% a populației, alături de 
Teleorman cu 8,1%. La polul opus se află județele Argeș și Dâmbovița, cu o scădere de 1,7%.  
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Figura 16. Populația pe medii de rezidență la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, la 1 iulie 2011   
Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 
 

Structura populaţiei pe medii de rezidenţă, la nivelul anului 2011 (1 iulie), indică faptul că 
cea mai mare parte a populaţiei regiunii Sud-Muntenia era concentrată în mediul rural. 
Astfel, din totalul populaţiei de 3.243.268 de persoane, 41,4% (1.342.035) locuia în mediul 
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urban (sub media înregistrată la nivel naţional de 54,9%) şi 58,6% (1.901.233) în mediul 
rural. 
În regiunea Sud-Muntenia, în anul 2011, judeţul Prahova era de departe cel mai urbanizat 
judeţ (50,2%), în timp ce gradul cel mai redus de urbanizare s-a înregistrat în judeţul 
Dâmboviţa (30,6%).  
 

În județul Giurgiu, procentul de 3,1% cu care a scăzut populația reprezintă un număr de 
8.846 persoane. În ceea ce privește mediul urban, cea mai semnificativă scădere s-a 
înregistrat chiar în municipiul Giurgiu (-4,4%), în timp ce orașul Bolintin Vale s-a remarcat 
printr-un trend ascendent, populația acestuia crescând cu 6,5%. În mediul rural, cea mai 
drastic scădere a înregistrat-o comuna Hotarele, cu -14.6%, în timp ce în comuna Ulmi a 
avut loc o creștere de 1,8%. 
 

Urban
31%

Rural
69%

Populația pe medii de rezidență în județul 
Giurgiu, la 1 ianuarie 2012

 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
La 1 ianuarie 2012, din punct de vedere procentual, nu s-au înregistrat diferențe majore față 
de situația din iulie 2011: populația concentrată în mediul urban era de 31% iar cea din 
mediul rural de 69%.  
Structura populaţiei pe sexe la nivelul anului 2011 (1 iulie), indică o populaţie feminină în 
procent de 51,3% din totalul regional, fiind identic cu procentul naţional şi urmând 
tendinţele înregistrate la nivel european, conform cărora ponderea femeilor este uşor mai 
ridicată.  
Judeţul cu cel mai ridicat procent de femei este Prahova (51,6%), judeţul cu cel mai mic 
procent este Teleorman  (51%). În toate judeţele, în anul 2011, populaţia de sex feminin a 
depăşit numeric populaţia de sex masculin. 
La nivel regional, populaţia din mediul urban este preponderent feminină (52,3%), la fel şi în 
mediul rural (50,6%). În toate cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia, atât populaţia din 
mediul urban cât şi populaţia din mediul rural este preponderent feminină. 
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La nivelul județului Giurgiu, situația este asemănătoare: populația feminină depășește 
populația masculină cu 2 procente.   
 

 

Feminin
51%

Masculin
49%

Populația pe sexe

 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Structura pe categorii de vârstă a populației regiunii Sud-Muntenia poartă amprenta 
caracteristică unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii 
natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere și creșterea 
numărului și implicit a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). 

 
Figura 17. Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul Regiunii Sud-Muntenia 
Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 
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Harta 31. Distribuţia teritorială a indicelui de îmbătrânire demografică, 2010 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 
 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migratoriu au avut ca 
efect scăderea constantă  a populației regiunii. Se observă că, în anul 2011, ponderea 
populației sub 25 de ani a fost de 27,5% la nivelul regiunii, în scădere cu 3% față de valoarea 
înregistrată în anul 2004 (30,5%), în timp ce populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 ani a 
înregistrat o creștere cu 2,6% în anul 2011 față de 2004. Totodată, ponderea populației 
vârstnice de 65 ani și peste a crescut cu 0,4% în 2011 față de 2004 (sursa: Planul de 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020). Se poate observa așadar fenomenul de 
îmbătrânire a populației de la nivel Regiunii Sud-Muntenia. O analiză succintă a evoluției 
populației în vârstă de 65 ani și peste din regiune, pe județe, relevă faptul că ponderea 
acesteia a crescut constant în ultimii ani, fiind evidențiată tendința constantă de îmbătrânire 
a populației. La nivel NUTS 3, în anul 2011, ponderea cea mai mare a populației cu vârsta 
cuprinsă între 0-24 ani era concentrată în județul Prahova (23,9%), în timp ce ponderea cea 
mai mică era concentrată în județul Giurgiu (8,8%).  
În ceea ce privește populația cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, cea mai mare pondere era 
deținută tot de județul Prahova (25,7%), iar cea mai mică pondere se regăsea în Giurgiu 
(8,5%). 
Analiza componentei entice a populației relevă faptul că regiunea Sud-Muntenia este relativ 
omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor Recensământului Populației și al 
Locuințelor, cea mai mare pondere în structura etnică a regiunii o dețineau românii, cu 
95,47%, urmați de populația de entie romă (4,11%), de maghiari cu 0,05%, turci cu 0,03% și 
alte etnii declarate cu 0,34%.  
Procentul populației de etnie romă este mai ridicat în Regiunea Sud-Muntenia comparativ 
cu media națională.  
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2011

Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman

 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
După cum se poate observa din figura de mai sus, în județul Giurgiu, ponderea populației de 
etnie romă este de 12% din totalul populației județului. 
În ceea ce privește structura populației după limba maternă, județul Giurgiu ocupă 
penultimul loc, cu un 97,8% din populație care vorbește limba română, la polul opus 
situându-se județul Argeș cu 99,5% (conform datelor recensământului din 2011). 
 

 
Harta 32. Evoluţia ratei de creștere a populației județului între anii 1992-2011 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 

Mișcarea naturală a populației - natalitate, mortalitate, mortalitate infantilă, spor natural, 
nupțialitate și divorțialitate, mișcarea migratorie 
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Pentru a cerceta dezvoltarea județului Giurgiu în termeni de demografie, evoluția unor 
indicatori standard ai dezvoltării umane, precum natalitatea, mortalitatea, sporul natural 
etc, reprezintă un instrument extrem de util de evaluare a potențialului uman. Cu alte 
cuvinte, mișcarea naturală a populației este influențată în mod direct de numărul de nașteri, 
decese, căsătorii și divorțuri.  
 
Începând cu anul 2004, Regiunea Sud-Muntenia se confruntă cu fenomenul de scădere 
numerică a populației. Fenomenele care stau la bază sunt atât sporul natural negativ, cât și 
soldul migrației externe, de asemenea negativ.  
 

Rata natalității în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban 9,3 10 10,1 9,9 9,5 

Rural 9,2 10 10 9,4 9,3 

Total  9,2 10 10,1 9,5 9,4 
*născuți vii la 1000 locuitori  

Tabelul 52. Rata natalității în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Din datele prezentate în Tabelulul de mai sus, se poate observa că numărul de născuți vii în 
județul Giurgiu a avut o evoluție pozitivă în perioada 2008-2009, atât în mediul urban cât și 
în mediul rural. Începând cu anul 2010 însă, trendul devine descendent, ajungând la 9,5 în 
anul 2011. Exceptând anul 2008, când rata natalității s-a situat la același nivel în ambele 
medii de rezidență, ceilalți ani supuși analizei sunt caracterizați de o rata a natalității mai 
mare în mediul urban, comparativ cu mediul rural.  
 

Născuți morți în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban 6 1,1 3,4 2,3 3,6 

Rural 1,7 2,6 1,5 3,3 5,6 

Total  3 2,1 2,1 3 4,9 
*născuți morți la 1000 născuți  

Tabelul 53. Născuți morți în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 

 

 Rata mortalității infantile în județul Giurgiu   

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban 15,7 10,2 7,9 8,1 7,2 

Rural 11,2 11,9 8,8 14,4 15,7 

Total  12,6 11,4 8,5 12,3 13 
*decedați sub 1 an la 1000 născuți  

Tabelul 54. Rata mortalității infantile în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 



 

 
 
 

 140 
  

 

  Rata mortalității în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban 10,5 10,7 11 10,7 10,8 

Rural 18,1 18 18,8 18,7 17,4 

Total  15,7 15,7 16,4 16,2 15,3 
*decedați la 1000 locuitori  

Tabelul 55. Rata mortalității în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
În anul 2011, au existat județe în Regiunea Sud-Muntenia în care rata mortalității a 
înregistrat valori mai mari decât media regională sau chiar cea națională. Dacă județele 
Dâmbovița și Argeș au avut cele mai mici rate ale ratei mortalității, de 11,5 decedați/1000 
locuitori, respectiv 11,8 decedați/1000 locuitori, județele Giurgiu și Teleorman se situează la 
poli opuși, cu 15,3 decedați/1000 locuitori și 17,3 decedați/1000 locuitori.  
Mortalitatea excesivă nu are drept cauze numai îmbătrânirea populației, ci și o serie de alți 
factori, precum deprecierea condițiilor socio-economice (caracteristică a perioadei de 
traniziție), stresul, lipsa siguranței locului de muncă sau pierderea acestuia. Statisticile arată 
că bărbații adulți sunt cei mai afectați de acești factori (sursa: Planul de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia 2014-2020).  
În ceea ce privește mortalitatea infantilă, se conturează o diferențiere pe medii de 
rezidență, așa cum se poate observa în Tabelulul de mai sus: în toți anii analizați, mai puțin 
anul 2007, rata mortalității infantile a înregistrat valori mai mari în mediul rural. Județul 
Giurgiu ocupă primul loc în cadrul Regiunii Sud-Muntenia cu privire la numărul de copii sub 
1 an decedați/1000 născuți.  
Indicatorul care sintetizează mișcarea naturală a populației este sporul natural. La nivelul 
regiunii acesta a înregistrat valori negative, trendul fiind urmat de către toate județele 
componente. Acest lucru a determinat o depopulare accentuată a regiunii, din motive 
naturale, fiind mult sub media națională.  
 

                            Sporul natural în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Urban -106 -66 -79 -74 -106 -99 

Rural -1730 -1566 -1701 -1791 -1550 -1717 

Total  -1836 -1632 -1780 -1865 -1656 -1816 
*număr persoane  

Tabelul 56. Sporul natural în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Rata sporului natural în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban -1,2 -0,7 -0,9 -0,8 -1,3 

Rural -8,9 -8 -8,8 -9,3 -8,1 
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Total  -6,5 -5,7 -6,3 -6,7 -5,9 
*spor natural la 1000 locuitori  

Tabelul 57. Rata sporului natural în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Din datele prezentate în Tabelulul de mai sus, se poate observa că rata sporului natural are 
valori mult mai scăzute în mediul rural în comparație cu mediul urban. Diferențele majore 
dintre mediile de rezidență determină un spor natural scăzut la nivel de județ.  
Referitor la numărul de căsătorii încheiate, Regiunea Sud-Muntenia s-a clasat pe locul 4 la 
nivel național în anul 2010, și pe locul 2 în ceea ce privește divorțurile. Situația existentă la 
nivelul județului Giurgiu este sintetizată în Tabelulele de mai jos: 
 

Numărul căsătoriilor în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Urban 781 694 564 462 399 446 

Rural 1810 1032 883 647 642 692 

Total  2591 1726 1447 1109 1041 1138 

Tabelul 58. Numărul căsătoriilor în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Numărul divorțurilor în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Urban 96 127 128 115 159 159 

Rural 92 125 109 140 141 138 

Total  188 252 237 255 300 297 

Tabelul 59. Numărul divorțurilor în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Rata de nupțialitate în județul Giurgiu 

Medii de 
rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 

Urban 8,8 7,9 6,4 5,3 4,6 

Rural 9,3 5,3 4,6 3,4 3,3 

Total  9,1 6,1 5,1 4 3,7 
*numărul căsătoriilor la 1000 locuitori  

Tabelul 60. Rata de nupțialitate în județul Giurgiu 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

În ceea ce privește rata nupțialității la nivel județean, valori mai ridicate s-au înregistrat în 
mediul urban, excepție făcând anul 2007, cu toate că numărul căsătoriilor încheiate în 
mediul rural depășește cu mult numărul celor din mediul urban. Se poate observa că după 
anul 2008, numărul căsătoriilor încheiate a fost în continuă scădere. Explicația ar putea 
consta în creșterea insecurității economice, ca urmare a crizei, și a ratei ridicate a șomajului 
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în rândul tinerilor. Rata divorțialității la nivelul județului Giurgiu se caracterizează prin valori 
mai mari în mediul urban, în comparație cu mediul rural.  
 

 
Harta 33. Distribuţia teritorială a indicelui migraţiei nete, 2010 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 

 
Cu privire la mișcarea migratorie a populației, aceasta contribuie alături de natalitate și 
mortalitate la creșterea, respectiv descreșterea unei populații. Este determinată de anumiți 
factori economici, sociali și politici, și poate fi internă sau externă.  
Giurgiu este unul dintre cele două județe ale regiunii Sud-Muntenia în care migrația internă 
a fost pozitivă (591 persoane), alături de județul Dâmbovița.  
În ceea ce privește migrația externă, în anul 2011, județele cu cea mai mare pondere a 
numărului emigranților au fost Prahova și Argeș, la polul opus situându-se județele Giurgiu și 
Ialomița.  
 
Mediul social - concluzii  
În ansamblu, Regiunea Sud-Muntenia se confruntă cu declinul demografic, ca urmare a 
scăderii natalității și creșterii fenomenului de migrație. Județul Giurgiu urmează tendințele 
existente la nivel regional, facând parte din județele sudice, care sunt și cele mai afectate. 
Îmbătrânirea demografică este o altă problemă cu care se confruntă regiunea și implicit 
județul Giurgiu, și poate fi pusă pe seama scăderii continue a numărului de copii născuți vii, 
atât în mediul urban cât și în cel rural, dar și pe seama mortalității.  

 
Resurse umane 
 

Criza economică a avut un rol decisiv în evoluția societății românești, în special cu privire la 
piața muncii. De asemenea, reducerea sporului natural și accentuarea fenomenului de 
migrație au avut și ele un cuvânt de spus în procesul de scădere constantă a populației și 
implicit asupra populației active. Făcând o analiză pe grupe de vârstă a populației active, se 
vor contura trendurile evidente de îmbătrânire.  
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Resursele umane (populația în vârstă de muncă) include populația masculină cu vârsta 
cuprinsă între 16 și 64 de ani și populația feminină cu vârsta cuprinsă între 16 și 59 de ani. 
Pe fondul scăderii drastice a natalității din ultimii ani, ponderea resurselor umane în total 
populație a înregistrat o creștere (sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
2014-2020). 
 

Rata de activitate și rata de ocupare a resurselor umane 
 

În ceea ce privește rata de ocupare a resurselor umane, regiunea Sud-Muntenia se 
caracterizează printr-un trend descendent, înregistrat totodată la nivel național și european. 
Mai jos, va fi sintetizată situația existentă în județul Giurgiu.  
 

Resurse de muncă în județul Giurgiu, pe sexe 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Masculin 88,7 89 89,7 91 91,6 

Feminin 80,9 80,8 82,1 83,6 83,7 

Total  169,6 169,8 171,8 174,6 175,3 
*mii persoane  
Tabelul 61. Resurse de muncă în județul Giurgiu, pe sexe 
Sursa: INS, Tempo Online 

Populația activă civilă în județul Giurgiu, pe sexe 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Masculin 46,9 48,4 47,5 47,8 47,3 

Feminin 44,8 43,8 45,7 45,3 45,5 

Total  91,7 92,2 93,2 93,1 92,8 
*mii persoane  

Tabelul 62. Populația activă civilă în județul Giurgiu, pe sexe 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Rata de activitate în județul Giurgiu, pe sexe 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Masculin 52,9 54,4 53 52,5 51,6 

Feminin 55,4 54,2 55,7 54,2 54,4 

Total  54,1 54,3 54,2 53,3 52,9 
*procente  

Tabelul 63. Rata de activitate în județul Giurgiu, pe sexe 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
Rata de activitate a populației se calculează ca raport între numărul persoanelor active și 
numărul persoanelor ocupate. Potrivit datelor din Tabelulele de mai sus, se poate observa 
că numai puțin peste jumătate din populația activă este ocupată.  
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Masculin
52%

Feminin
48%

Resurse de muncă pe sexe, 
2011

 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

După cum se poate vedea în graficul de mai sus, resursele masculine sunt mai numeroase 
decât cele feminine. Și din punct de vedere al ocupării, populația masculină a înregistrat 
valori mai ridicate. Totodată, referitor la repartizarea ocupării pe medii de rezidență, trendul 
este crescător în mediul urban și ușor descresător în mediul rural.  
La nivel regional, s-a putut remarca o evoluție oscilantă a ratei de activitate a populației cu 
vârsta între 16 și 64 ani.  
Cea mai ridicată valoare a ultimilor ani s-a înregistrat în anul 2007, de 66,3%. Anul 2011 a 
fost caracterizat, la nivelul regiunii, de o rata de 62,1%, situându-se astfel sub media 
națională. Și de data aceasta, mediul urban surclasează mediul urban cu o rată de 64,3%, 
comparativ cu 60,2%. (informații din Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia). 
În ceea ce privește numărul mediu de salariați în cele 7 județe ale regiunii, în anul 2011 
majoritatea erau concentrate în nord, în județele Prahova și Argeș. Giurgiu se situează la 
polul opus, alături de Călărași.  
Totodată, județele din nord sunt caracterizate de un număr ridicat de salariați în industrie, 
construcții și comerț, pe când în cele din sud există mai mulți salariați în agricultură. Județul 
Giurgiu înregistrează cele mai ridicate valori pentru industria extractivă și prelucrătoare.  
 
 

Numărul de salariați din județul Giurgiu 

  
Total 
judeţ 

2012 2013 

Mai. Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai 

32662 32723 32769 32778 32796 32796 32800 32731 32972 32987 33075 33124 33211 

Agricultur
ăvânătoar
e şi 
servicii 
anexe, 
silvicultur
ă şi 
pescuit 

1802 1805 1808 1808 1809 1809 1810 1806 1819 1820 1825 1828 1832 

Industrie 
şi 
construcţii  

9517 9534 9548 9550 9556 9556 9557 9537 9607 9611 9637 9651 9676 

Servicii  21343 21384 21413 21420 21431 21431 21433 21388 21546 21556 21613 21645 21703 

Tabelul 64. Numărul de salariați din județul Giurgiu, 2012 și parțial 2013 
Sursa: INS, buletine statistice lunare 
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Rata șomajului BIM 
 
Șomajul apare ca urmare a neconcordanței dintre volumul mare de forță de muncă și 
cererea scăzută. Fenomenul a fost puternic influențat de criza economică, atât la nivel 
regional cât și național. După anul 2008, șomajul a urmat un trend ascendent, regiunea Sud-
Muntenia clasându-se pe locul 2 la nivel național. Un fenonem tot mai întâlnit în ultimii ani 
este cel al șomajului scăzut în rândul populației cu vârsta între 55 și 64 ani și ridicat în rândul 
tinerilor.  
Un fenomen tot mai întâlnit în ultimii ani este cel al șomajului scăzut în rândul populației cu 
vârsta între 55 și 64 ani și ridicat în rândul tinerilor. După cum se poate observa din harta de 
mai jos, în anul 2012, județul Giurgiu avea o rată a șomajului mai mare de 10%, valoare care 
se întâlnește și în toate celelalte județe ale regiunii Sud-Muntenia,  excepție făcând numai 
regiunea București-Ilfov.  

 
Harta 34. Rata şomajului BIM (%) pe grupe de vârstă, 2012 
Sursa: analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020  

 

                      Categorii de șomeri în județul Giurgiu 

 Ian. 
2008 

Ian. 
2009 

Ian. 
2010 

Ian. 2011 Ian. 2012 
Ian. 

2013 
Iul. 

2013 

Total șomeri 4382 4217 6919 7654 5346 5682 6609 

Neindemnizați 3277 3051 2630 4217 3279 3801 5334 

Tabelul 65. Categorii de șomeri în județul Giurgiu 



 

 
 
 

 146 
  

Sursa: INS, Tempo Online 
 

                      Rata șomajului în județul Giurgiu, pe sexe 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Masculin 4,7 4,3 8,3 9,6 6,2 6,4 

Feminin 4,2 4,8 6 7,2 5,3 5,4 

Total 4,5 4,5 7,2 8,4 5,7 5,9 
*procente (Sursa: INS, Tempo Online) 

Tabelul 66. Rata șomajului în județul Giurgiu, pe sexe 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
Figura 18. Evoluția ratei șomajului în perioada 2007-2012 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

Din Tabelulele de mai sus se poate observa că numărul șomerilor din județul Giurgiu a 
crescut semnificativ în perioada ianuarie 2008-ianuarie 2011, după care a urmat o perioadă 
de scădere. Luna iulie a anului curent arată însă o nouă creștere, cu 927 de persoane mai 
mult față de luna ianuarie 2013. În ceea ce privește numărul șomerilor indemnizați, luna 
iulie a acestui an înregistrează cea mai mare valoare, cu 1.533 persoane mai mult față de 
ianuarie 2013.  
 

Numărul de pensionari și pensia medie lunară 
 
Regiunea Sud-Muntenia ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul de 
pensionari de asigurări sociale și locul 2 la nivel regional cu privire la pensionarii din 
agricultură. Ca și tendință generală, pensiile de stat și cele din agricultură au avut o evoluție 
ascendentă. Situația județului Giurgiu este prezentată mai jos.  
   

                      Numărul mediu al pensionarilor din județul Giurgiu, pe tipuri 

 2008 2009 2010 2011 2012 Trim.I 2013 
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De asigurări sociale de stat 61432 61816 61754 60717 59649 59192 

Agricultori  22336 20648 19084 17575 16122 15224 
*număr persoane  

Tabelul 67. Numărul mediu al pensionarilor din județul Giurgiu, pe tipuri 
Sursa: INS, Tempo Online 

80%

20%

Ponderea pensionarilor pe tipuri de asigurări sociale, in 
primul trimestru din 2013

Asigurări sociale de stat

Agricultori

 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

           Pensia medie lunară în județul Giurgiu, pe tipuri 

Tip/ An 2009 2010 2011 2012 Trim.I 2013 

De asigurări sociale de stat 573 594 620 624 641 

Agricultori  312 321 323 325 334 
*lei  

Tabelul 68. Pensia medie lunară în județul Giurgiu, pe tipuri 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
Calitatea vieții și nivelul de trai – durata medie de viață, salariul mediu, gradul de sărăcie, 
populația marginalizată 
 
În general, nivelul de trai este perceput ca fiind într-o continuă depreciere.  
Cu privire la durata medie de viață, regiunea Sud-Muntenia se plasează puțin sub media 
națională (73,77 ani), cu 73,49 ani. Diferențe între sexe există și în acest caz, femeile având o 
durată medie mai mare decât bărbații: 77,5 ani în comparație cu 69,67 ani. De asemenea, 
diferențele sunt sesizabile și la nivelul mediilor de rezidență: durata medie de viață este mai 
ridicată în mediul urban decât în mediul rural (74,42 ani față de 72,72 ani).  
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Figura 19. Durata medie de viață, pe județe 
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Tabelul 69. Câștigul salarial mediu net în județul Giurgiu, pe sectoare de activitate 
Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 

 
În Tabelulul de mai sus se pot observa valorile salariului mediu net în județul Giurgiu, pe 
ramuri de activitate. Cu privire la populația marginalizată, câteva dintre cauzele care duc la 
acest fenomen sunt: lipsa locurilor de muncă, apartenența la familii cu mai mulți copii în 
întreținere, etnia romă, locuirea în condiții improprii.   
Raportat la regiune, în anul 2011, județul Giurgiu avea cel mai mic număr de persoane 
marginalizate, 1.826, comparativ cu județul Argeș, care ocupă primul loc cu 10.939 
persoane.  



 

 
 
 

 149 
  

24%
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Persoane marginalizate de etnie romă în total persoane 
marginalizate, jud. Giurgiu, 2011

Persoane de etnie romă

Persoane marginalizate care nu 
aparțin etniei rome

 
 

Dintre cele 591 persoane de etnie romă marginalizate, 153 nu aveau locuri de muncă. Un alt 
aspect care trebuie luat în considerare atunci când se face referire la nivelul de trai este 
legat de zonele cu grad accentuat de sărăcie. Singurul studiu de amploare care cuantifică şi 
analizează, la nivel de unitate administrativ-teritorială fenomenul sărăciei din Romȃnia, este 
cel realizat în anul 2003 de către Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de 
Statistică. Principalele criterii de ierarhizare a celor aproape 3.000 de unităţi administrativ-
teritoriale din Romȃnia au fost: 
- consumul individual; 
- variabilele demografice; 
- caracteristicile membrilor gospodăriilor; 
- calitatea locuinţelor; 
- caracteristicile economice ale localităţilor. 
În conformitate cu acest studiu, rata sărăciei din regiunea Sud-Muntenia este printre cele 
mai ridicate din Romȃnia, cu o rată de 0,37 în mediul rural (locul 4 la nivel naţional, după 
regiunile Nord- Est, Sud-Est şi Sud-Vest) şi 0,24 în mediul urban (locul 2 la nivel naţional, 
după regiunea Sud-Vest şi la egalitate cu regiunea Sud-Est).  
Mediul rural este cel mai afectat de fenomenul sărăciei. Pe judeţe, cea mai ridicată rată a 
sărăciei rurale se înregistrează în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa (0,45), iar cea mai scăzută în 
Prahova (0,34).  
În județul Giurgiu, rata sărăciei este de 0,38, iar cele mai sărace comune sunt Găujani 
(0,46%), Ghimpați (0,48), Gogoșari (0,47), Gostinari (0,48), Izvoarele (0,46), Letca Nouă 
(0,51), Răsuceni (0,47), Schitu (0,46), Stoeneşti (0,46). La nivel regional, județul Giurgiu se 
clasează pe locul 3, după Ialomița și Călărași (0,45) și Teleorman (0,44). (sursa: Harta Sărăciei 
în România, 2003 – date destul de vechi). 
Un studiu mai recent15, a calculat Indicele Dezvoltării Sociale a Localităților, pe baza datelor 
statistice de la nivelul anului 2008. Acest studiu arată o corelație directă între nivelul de 

                                                                 
15 Prof. Dumitru SANDU (2011), de la Universitatea București 
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dezvoltare socio-economică și proximitatea față de polii metropolitani. Astfel, partea de 
nord a regiunii (județele Argeș, Prahova, Dȃmbovița), dens populată și cu un grad mai ridicat 
de urbanizare, înregistrează un indice de dezvoltare socială ridicat, în timp ce partea sudică 
(Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița), puternic ruralizată, are un indice de dezvoltare 
socială foarte scăzut. Judeţul Giurgiu are o rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 
valori între 30% - 39,9%.  
 

 
Harta 35. Indicele dezvoltării sociale a localităţilor, 2008, după Dumitru Sandu (2011) 
 

 
Conform hărții de mai sus, valori mici ale IDSL se întâlnesc în zone extinse din judeţele 
Mehedinţi, Dolj, Teleorman, Giurgiu (unde riscului de sărăcie sau excluziune socială este 
între 30% - 39,9%), Călăraşi, Ialomiţa, Vaslui, Botoşani, zone care cumulează probleme ce ţin 
de sărăcia de tip tradiţional, comunitar: infrastructură deficitară, depopulare, lipsa 
oportunităţilor economice.  
Conform raportului Oraşe competitive, remodelarea economiei geografice a României, 
Romania Regional Development Program, cele  mai  sărace  judeţe  sub  aspect  social  sunt 
în  sudul ţării -  Teleorman , Giurgiu şi Călăraşi. Bucureşti, ca pol de dezvoltare maximă în 
România, are efectul invers asupra zonelor din jur. Există un proces de lungă durată de 
atracţie a elitelor locale către  capitală,  de  sărăcire  în special din punct de vedere al 
capitalului uman, prin emigrarea către Bucureşti a celor mai tineri, mai bine educaţi, în 
căutarea oportunităţilor oferite de acesta. 
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Nivelul ratei de ocupare a forței de muncă este redus, ceea ce determină scăderea nivelului 
de trai, precum și o mai mare presiune asupra servciilor sociale (analizate în capitolul 
următor). Județul Giurgiu este caracterizat de îmbătrânirea populației ocupate, precum și de 
o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor.  
Alți factori care determină nivelul de trai preponderent scăzut sunt accesul scăzut la 
serviciile publice și de sănătate și nivelul crescut al sărăciei și al excluziunii sociale (de 
exemplu, populația de etnie romă se confruntă cu probleme majore în procesul de integrare 
pe piața forței de muncă). 
 

Infrastructura de servicii de asistență socială 

Sistemul de protecție socială este susținut la nivelul județului Giurgiu atât de serviciile 
publice deconcentrate în teritoriu (ex: Casa Județeană de Pensii Giurgiu), cât și de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, instituție publică aflată sub 
autoritatea CJ Giurgiu.  
În ceea ce privește beneficiarii, serviciile sociale specializate în domeniul protecției copilului, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități sau aflate în situație de risc, persoanelor 
victime ale violenței domestice și tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului sunt 
asigurate de DGASPC Giurgiu. Prin serviciile pe care le oferă, se urmărește menținerea 
funcționalității sociale a persoanei și reinserția acesteia în mediul propriu de viață, familial și 
comunitar. În ceea ce privește beneficiarii-copii, se urmărește prevenirea abandonului, 
separării copilului de familie, dezvoltarea formelor de protecție de tip familial.  
 
Asistență socială pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și situația cantinelor de ajutor 
social 
La nivel regional, statisticile atestă existența în anul 2010 a 50 centre de asistență socială 

pentru persoanele adulte cu dizabilități, cu 108,3% mai multe față de anul 2005.  

Pe medii, 31 sunt în mediul urban și numai 19 în mediul rural. Numărul total al persoanelor 

asistate a fost de 2.974, dintre care 1.259 în mediul urban și 1.715 în cel rural. 

Situația județului Giurgiu se prezenta astfel: 10 centre, dintre care 8 se află în mediul urban 
și 2 în mediul rural. Totalul persoanelor asistate a fost de 269 (129 din mediul urban și 140 
din mediul rural) – sursa: MMPSPV  
Statisticile arată că, în anul 2010, exista un singur cămin pt bătrâni în județul Giurgiu, aflat în 
subordinea DGASPC iar numărul mediu lunar de persoane beneficiare era de 50. În anul 
2012 prin reorganizarea Spitalului de boli infecţioase Singureni a luat fiinţă Căminul de 
bătrâni Singureni, cu o capacitate de 60 locuri şi un număr mediu lunar de persoane 
beneficiare de 45. Nu există cămine de bătrâni înființate de ONG-uri sau aflate în subordinea 
consiliilor locale. Dâmbovița este singurul județ din regiune care dispune de un cămin 
înființat de un ONG, de serviciile căruia beneficiază aproximativ 18 persoane. De asemenea, 
județele Călărași și Dâmbovița dispun de câte 3 cămine aflate în subordinea consiliilor 
locale.  
În ceea ce privește numărul persoanelor cu dizabilități, Regiunea Sud-Muntenia deține cea 
mai mare pondere la nivel național (16,4% în anul 2010). Dintre aceste persoane, peste 
jumătate sunt femei, iar din punct de vedere al vârstei, 92,5% sunt adulți și restul copii.  
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Regiune/Județ 
Regiunea Sud-Muntenia 

Total 
113.050 

Din total 

Copii 
8.481 

Adulți 
104.569 

Argeș 27.500 1.664 25.836 

Călărași 9.982 906 9.076 

Dâmbovița 14.967 1.227 13.740 

Giurgiu 8.677 592 8.085 

Ialomița 8.666 1.005 7.661 

Prahova 33.952 2.193 31.759 

Teleorman 9.306 894 8.412 

Tabelul 70. Situația persoanelor cu dizabilități la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, în anul 2010 
Sursa: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, ANPH 

 

Regiune/Județ 
Regiunea Sud-Muntenia 

Total 
117.325 

Din total 

Copii 
8.472 

Adulți 
108.853 

Argeș 28.115 1.712 26.403 

Călărași 10.359 855 9.504 

Dâmbovița 14.476 1.144 13.332 

Giurgiu 8.915 624 8.291 

Ialomița 8.267 1.001 7.266 

Prahova 37.401 2.231 35.170 

Teleorman 9.792 905 8.887 

Tabelul 71. Situația persoanelor cu dizabilități la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, în anul 2013 
(trimestrul al II-lea) 
Sursa: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, ANPH 

 
Din datele prezentate în Tabelulul de mai sus, se poate observa că județul Giurgiu are o 
situație bună comparativ cu celelalte județe ale regiunii, din punct de vedere al numărului 
persoanelor cu dizabilități. Cu privire la numărul cantinelor de ajutor social, există o singură 
unitate de acest tip în județul Giurgiu.  
Capacitatea acesteia a fost în perioada 2007-2009 de 400 persoane, scăzând apoi la 300. 
Mai jos este evidențiată evoluția numărului de beneficiari ai cantinei, în intervalul 2007-
2012. 
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Figura 20. Evoluția numărului de beneficiari ai cantinei de ajutor social, pe zi, 2007-2012 
Sursa: INS, Tempo Online 

 
La nivel regional, exista în anul 2011 un număr de 2595 persoane beneficiare/zi, dintre care 
doar 78 în județul Giurgiu (cel mai mic procent, de 3,01%).  
 
Situația asistenților personali și numărul persoanelor cu handicap angajate 
 

În ceea ce privește numărul asistenților personali pentru persoanele cu dizabilități grave și 

numărul persoanelor cu dizabilități angajate în muncă, există următoarea situație: județul 

Giurgiu se clasează pe ultimul loc, având cel mai mic număr de asistenți personali, 1.109 

(număr egal cu numărul persoanelor cu dizabilități grave), la polul opus de județul 

Teleorman, unde se înregistrează un număr de 2.397 asistenți. Mai jos este prezentată 

evoluția numărului total al persoanelor cu dizabilități din județul Giurgiu, urmată de evoluția 

numărului de angajați din categoria persoanelor cu dizabilități. 
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Figura 21. Evoluția numărului total de persoane cu dizabilități, 2009-2013 (trimestrul al II-
lea) 
Sursa: ANPH 
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Figura 22. Numărul de persoane angajate din rândul persoanelor cu dizabilități, 2009-2013 
(trimestrul al II-lea) 
Sursa: ANPH 
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Implicarea ONG-urilor în furnizarea serviciilor  
 

Cele mai multe subvenţii de la bugetul de stat pentru asociaţii şi fundaţii s-au acordat 
regiunii Centru, unde se află cel mai mare număr mediu de beneficiari şi cele mai mari sume. 
Cele mai puţin dezvoltate regiuni din acest punct de vedere sunt Vest-Oltenia (cu 4 fundaţii 
subvenţionate şi sub 200 beneficiari) şi Sud-Muntenia, cu 6 fundaţii şi 400 beneficiari. În 
Tabelulul de mai jos se regăsesc valorile pentru reginea Sud-Muntenia.  
 Număr total de asociaţii şi 

fundaţii 
Numărul mediu lunar de 

beneficiari 
Sume plătite - lei 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

TOTAL SUD-
MUNTENIA 

4 6 380 400 433.706 606.821 

Argeş 1 1 49 43 82.694 73.272 

Călăraşi - - - - - - 

Dâmboviţa 2 3 315 328 295.012 447.509 

Giurgiu 1 1 16 22 56 66.000 

Ialomiţa - 1 - 7 - 20.040 

Prahova - - - - - - 

Teleorman - - - - - - 

Tabelul 72. Situația asociațiilor și fundațiilor din Regiunea Sud-Muntenia 
Sursa: MMFPSPV, Buletin statistci în domeniul muncii şi protecţiei sociale 2010 şi 2012,   
http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic 
 

 Sistemul de protecţie socială a copiilor 
 

 
Figura 23. Evoluția numărului de copii cu dizabilități, în județul Giurgiu, 2009-2013 
(trimestrul al   II-lea) 
Sursa: ANPH 

În ceea ce priveşte numărul de copii aflaţi în protecţie socială, judeţul Giurgiu înregistrează 
cea mai mică valoare dintre judeţele regiunii Sud-Muntenia, cu 578 copii. Pe primul loc se 
află judeţul Prahova, cu 1.908 copii. Tabelulul de mai jos arată atât situaţia numărului de 
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copii aflaţi în sistemul de protecţie socială, cât şi a celor cu părinţii plecaţi la muncă în 
străinătate şi a personalului DGASPC – componenta de protecţie a copilului.  
 

Numărul de servicii de tip rezidențial și numărul de copii beneficiari de măsuri de protecție specială în 
servicii de tip rezidențial, anul 2010 

 Regiunea 
Sud-

Muntenia 
Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

Nr. servicii de 
tip rezidențial 
DGASPC 

154 31 19 22 21 11 16 34 

Nr. servicii 
rezidențiale ale 
organismelor 
private 
acreditate 

34 5 1 3 4 1 20 0 

Nr. total servicii 
de tip 
rezidențial 

188 36 20 25 25 12 36 34 

Nr. copii în 
servicii de tip 
rezidențial 
DGASPC 

2179 459 289 193 193 223 509 313 

Nr. copii în 
servicii 
rezidențiale 
organisme 
private 
acreditate 

474 34 9 36 49 6 340 0 

Nr. total copii în 
servicii de tip 
rezidențial 

2653 493 298 229 242 229 849 313 

Tabelul 74. Numărul de servicii de tip rezidențial și numărul de copii beneficiari de măsuri 
de protecție specială în servicii de tip rezidențial, anul 2010 
Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 
 

 

 Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor, pe categorii de cheltuieli 

Categorii de cheltuieli 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indemnizație de șomaj 
(șomeri cu experiență în 
muncă) 

6.241.910 3.935.656 140.73.654 22.451.392 12.551.962 8.229.924 

Indemnizație de șomaj 
(șomeri fără experiență în 
muncă) 

297.177 363.536 661.647 1.300.398 1.231.821 848.646 

Cheltuieli pentru formarea 
profesională 

54.761 97.252 40.397 77.997 96.543 80.173 

Plata absolvenților 390.115 479.230 335.100 366.987 392.423 360.021 

Plăți pentru stimularea 
absolvenților 

23.360 31.454 40.660 45.282 48.229 35.783 

Plăți pentru stimularea 
șomerilor 

123.534 138.163 93.848 209.026 175.579 154.601 
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Combaterea marginalizării 
sociale 

125.104 178.302 89.201 131.476 367.025 284.855 

Plăți pentru stimularea 
mobilității forței de 
muncă 

22.890 13.000 15.750 42.295 48.134 18.000 

Plăți pentru stimularea 
angajatorilor care 
angajează șomeri din 
categorii defavorizate 

1.164.728 1.484.487 681.677 747.915 1.223.151 1.768.161 

Plăți compensatorii 
efectuate în cadrul 
programelor de 
restructurare, privatizare 
și lichidare 

226.558 175.283 102.516 - - - 

Alte cheltuieli 
4.511.351 3.973.263 6.391.449 11.943.688 7.672.315 5.839.636 

TOTAL 
13.181.488 10.869.626 22.525.899 37.316.456 23.807.182 17.619.800 

*lei RON  

Tabelul 75. Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor, pe categorii de cheltuieli 
Sursa: INS, Tempo Online 
 

 
Harta 36. Cheltuieli pentru asistența socială la nivel de UAT, 2010 și 2012 
Sursa: Decupaj analiză MDRAP, Agora Est Consulting, 2013, Studii de fundamentare a SDTR 2014-2020 

 Gradul de dezvoltare a serviciilor sociale  

 

Judeţele din Muntenia sunt în general slab dezvoltate în ceea ce priveşte furnizarea de 

servicii sociale. În clasamentul naţional, pe primele poziţii se află Bucureşti, Harghita, Cluj, 

Sibiu, în timp ce ultimele poziţii sunt ocupate de Giurgiu, Teleorman, Suceava etc. (Sursa: 

Stadiul dezvoltării serviciilor sociale în România în 2011. Evaluarea stadiului dezvoltării 

sistemului naţional de servicii sociale din România, IRECSON, proiect POSDRU implementat 

de MMFPS). 
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Figura 24. Gradul de dezvoltare a serviciilor sociale în Regiunea Sud-Muntenia 
Sursa: Stadiul dezvoltării serviciilor sociale în România în 2011. Evaluarea stadiului dezvoltării sistemului naţional de 
servicii sociale din România, MMFPS, Institutul IRECSON, p.18 
 

Analiza SWOT a Județului Giurgiu – Social 
 

SWOT – Social 

Puncte tari Puncte slabe 

- Nivel ridicat al volumului de resurse 
umane 

- Distribuția relativ echilibrată a populației 
pe sexe 

- Omogenitatea populației din punct de 
vedere etnic 

- Spații disponibile pentru crearea de noi 
centre de asistență socială 

- Deschiderea autorităților locale pentru 
colaborarea cu mediul privat 

- Ponderea ridicată a populației în mediul 
rural 

- Rata mortalității infantile - nivel ridicat 
- Natalitate scăzută 
- Evoluție negativă a indicatorilor 

demografici 
- Nivel scăzut a ratelor de ocupare și 

activitate 
- Nivel ridicat al șomajului, mai ales în 

rândul tinerilor 
- Nivel redus al veniturilor 
- Nivel de trai scăzut 
- Slaba inserție pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități și a celor de 
etnie romă 

- Numărul scăzut al centrelor de asistență 
socială din mediul rural 
Existenţa unor zone defavorizate din 
punct de vedere al caracteristicilor 
geografice şi zone de sărăcie, cu acces 
scăzut la servicii de asistenţă socială 
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Oportunități Amenințări 

- Implicarea agenților economici în 
finanțarea serviciilor sociale și ca 
parteneri în proiecte sociale 

- Accesibilitatea spațiului public pentru 
persoanele cu dizabilități 

- Înființarea de centre de formare 
profesională pentru persoanele cu 
dizabilități 

- Dezvoltarea parteneriatelor 
- Crearea de noi centre de zi/de 

îngrijire/asistență socială 
- Atragerea de fonduri europene pentru 

soluționarea problemelor de ordin social 
- Parteneriate public-privat/ONG 

- Pierderea oportunităților de finanțare 
europeană din cauza managementului 
defectuos 

- Creșterea deficitului de forță de muncă, 
datorită apropierii de București 
(navetism) 

- Îmbătrânirea demografică 
- Migrația 
- Criza economică/efectele ei pe termen 

lung 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GIURGIU                                         
PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 
Context 
 
Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2014-2020 are rolul de a oferi 
instituției și partenerilor județeni un fundament empiric pentru intervențiile publice ce 
urmează a fi realizate pentru dezvoltarea teritorială.  
 
Strategia de dezvoltare a Judeţului Giurgiu reprezintă documentul programatic strategic 
pentru o perioadă de 6 ani. Această perioadă este corelată cu oportunităţile de dezvoltare 
furnizate prin intermediul finanţărilor destinate României şi alte tipuri de suport financiar 
pentru investiţii. Strategia de dezvoltare constituie de aceea un document important, 
document ce va constitui atât ghid pentru investiţii/dezvoltare cât şi cartea de vizită a 
Judeţului Giurgiu.  
 
Demersul Consiliului Județean Giurgiu vine în contextul în care, atât la nivelul Uniunii 
Europene cât şi la nivel naţional, există o preocupare din ce în ce mai intensă cu privire la 
creșterea calității guvernării la toate nivelurile, în special prin prognoză și planificare, prin 
stabilirea într-un efort comun a obiectivelor de dezvoltare la nivel local. Strategia Europa 
2020 ghidează în prezent planificarea dezvoltării la nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene. Strategia propune un sistem de obiective care să conducă la o Europă mai 
competitivă și mai coezivă. Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică 
pentru următorii zece ani.  
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, prin intermediul acestei strategii, UE doreşte să 
devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii16. Comisia Europeană a 
recomandat fiecărei țări aprobarea unor ținte care să fie corelate cu obiectivele sale. Astfel, 
la nivel național, au fost adoptați și asumați indicatori statistici ce răspund obiectivelor 
majore ale Strategiei: 
1. Ocuparea forţei de muncă 

o o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse 
între 20 şi 64 de ani 

2. Cercetare şi dezvoltare  
o alocarea a 2% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare 

3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei 
o reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră  faţă de nivelurile înregistrate în 

1990 
o creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24% 
o creşterea cu 10% a eficienţei energetice 

4. Educaţie 
o Reducerea cu 11,3 % a ratei de părăsire timpurie a şcolii 
o creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul 

populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 
5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

                                                                 
16 Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene 
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o reducerea cu cel puţin 580.000 persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma 
sărăciei şi a excluziunii sociale 

 
Aceste ținte asumate de România se vor articula la nivelul Planului Național de Reforme, 
Cadrului Național Strategic de Referință și Programelor Operaționale ce urmează a fi 
aprobate și operaționalizate pentru perioada 2014-2020. 
 
România este în proces de aprobare a Acordului de Parteneriat ce urmează a fi agreat cu 
Comisia Europeană, acord ce conține o serie de obiective naționale, sectoriale și teritoriale, 
obiective ce vor fi ulterior operaționalizate în Programele Operaționale. Acestea vor 
operaționaliza principalele fonduri europene la nivel național: Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală, , Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.  
 
Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu, preia la nivel județean și teritorial obiectivele de 
dezvoltare europene și naționale. De asemenea, este în corelare cu Planul de Dezvoltare 
Regională al Regiunii Sud   Muntenia, în contextul în care, prin intermediul PDR se urmărește 
finanțarea unei părți semnificative a proiectelor propuse ca parte a acestor strategii.  De 
aceea, corelarea strategiei județene cu strategia regională este o obligație și  o prioritate.  
 
Obiective de dezvoltare 

Setul de obiective strategice urmărește să orienteze sprijinul financiar acordat de Comisia 
Europeană, de Guvern sau autoritățile județene, către o dezvoltare coerentă a județului. 
Datorită faptului că fluxurile de capital au o mare mobilitate iar actorii economici își 
ghidează localizarea investițiilor după un complex de factori de dezvoltare, strategia 
județeană trebuie să își propună realizarea unor investiții publice care să ia în calcul aceste 
elemente. Prin comunicarea cu mediul de afaceri și cu alți actori sociali, acțiunile derivate 
din această strategie și din alte nevoi ce apar pe măsura implementării noii perioade de 
programare, vor constitui un suport real pentru dezvoltarea teritoriului județean. Măsurile 
suport pentru stimularea afacerilor constituie un sprijin real și pentru dezvoltarea socială și 
a serviciilor publice, un stimulent pentru îmbunătățirea calității forței de muncă, luând în 
calcul calitatea mediului. Aceste obiective nu sunt singurele ce pot contribui la dezvoltarea 
teritoriului.  
O serie de alte obiective, parte a strategiilor de dezvoltare a UAT-urilor din județul Giurgiu, 
sunt corelate cu obiectivele de dezvoltare ale acestei strategii, complementaritatea acestora 
fiind evidentă și necesară. De aceea, această strategie fundamentează și celelalte strategii 
locale și proiectele de investiții ce urmează a fi realizate ca și consecințe ale implementării 
acestor strategii.  
 

Accesibilitatea teritorială/ Infrastructura de transport 
 
Obiectivul conturează importanţa accesului  echitabil  şi  ieftin  la serviciile  de  interes  de 
transport general, mobilitatea fiind  esențială  pentru  coeziunea  teritorială.  Furnizarea  de 
servicii  de transport de calitate va îmbunătăți  competitivitatea  şi  dezvoltarea teritorială 
durabilă  şi armonioasă a regiunilor europene. Sunt sprijinite soluțiile eficiente de transport 
intermodal, în special în oraşele cu rol de nod intermodal pentru fluxurile de circulaţii, 
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conexiunile între  transportul  maritim  şi  cel  terestru  echilibrând nevoia de transport la 
nivel interegional şi transfrontalier.  
 
Se încurajează accesibilitatea centrelor urbane în periferii, acolo unde combinația de 
dezavantaje sociale şi economice poate  conduce la segregarea grupurilor vulnerabile. Acolo 
unde este  cazul, trebuie dezvoltate conexiunile de transport peste barierele teritoriale. 
Infrastructura de transport se numără printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii 
economice naționale sau regionale, iar creşterea economică determină o creştere a nevoilor 
de transport chiar mai accentuată, creând o presiune suplimentară asupra infrastructurii 
existente.  
 
Lipsa unei infrastructuri adecvate poate inhiba dezvoltarea, iar economia regională 
stagnează sau chiar înregistrează un regres. Accesul dificil spre arealele cu funcţiuni 
economice, rezidenţiale sau de agrement ale unei regiuni, face ca acea regiune să fie mai 
puţin atractivă, atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru populaţie. Pe de altă parte, 
construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt activităţi cu un puternic efect 
multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea 
economică pe orizontală. 
 
Obiectiv General: 
OG.1. Îmbunătățirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunităţi şi întreprinderi 
 
Obiective Specifice:  
OS 1. Sistem de transport integrat şi eficient prin intermodalitate  
OS 2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier  
OS 3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport feroviar  
OS 4. Extindere şi modernizarea infrastructurii portuare  
 
Acțiuni indicative: 
- Investiții care vizează stimularea mobilității regionale și conectarea cu regiunile 

învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în partea de vest a 
județului Giurgiu – teritoriu delimitat de DN 6, DN 5B, DN 5C și DN 51 

- Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului;  
- Investiții pentru modernizarea transportului public rutier, feroviar și naval de mărfuri și 

călători;  
- Investiții pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi ecologice; 
- Crearea unui multimodal de transport în municipiul Giurgiu;  
- Investiţii pentru crearea, dezvoltarea şi modernizarea transportului pe cablu. 
- Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere;  
- Investiții pentru modernizarea transportului public rutier de mărfuri și călători; 
- Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin investiții care vizează 

stimularea mobilității regionale şi judeţene pentru drumurile ce asigură conectivitatea la 
reţeaua trans-Europeană de transport - TEN-T; 

- Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului rutier; 
- Modernizarea străzilor orăşeneşti, comunale, realizarea de piste pentru biciclete; 
- Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui sistem feroviar 

interoperabil, modern și de înaltă calitate;  
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- Investiții pentru modernizarea transportului public feroviar de mărfuri și călători;  
- Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului feroviar; 
- Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale;  
- Investiții pentru modernizarea transportului public naval de mărfuri și călători;  
- Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului naval 

Infrastructura tehnico-edilitară şi mediul 
 
Situaţia infrastructurii de utilităţi publice constituie una din cele mai importante sarcini din 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Obiectivul presupune  
asigurarea serviciilor comunitare de utilităţi publice prin furnizarea, funcţionarea şi 
exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate, respectiv gestionarea unor 
activităţi tehnico-administrative specifice. Acoperirea teritorială şi dezvoltarea acestei 
infrastructuri vor fi extinse la nivel rural, iar starea tehnică a sistemelor de utilităţi publice 
existente va fi îmbunătăţită prin implementarea unor programe de investiţii publice bine 
structurate, precum şi mobilizarea unor importante resurse financiare de care autorităţile 
administraţiei publice locale nu dispun de cele mai multe ori. 
Obiectivul ia în considerare şi valoarea de până la 75% din emisii de CO2 generate în orașe,  
fapt care prezintă un impediment în calea dezvoltării unei economii cu emisii scăzute de 
carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Stimularea creşterii eficienţei 
energetice poate aduce beneficii socio-economice pentru oraşe: reducerea timpilor de 
deplasare, îmbunătăţirea calităţii aerului şi sănătăţii, creşterea numărului de spaţii verzi, 
precum şi reducerea facturilor la energie şi a costurilor de operare. Reducerea consumului 
de energie prin măsuri de eficienţă energetică şi o mai bună planificare urbană pot reduce 
dependenţa unui oraş de combustibili de import şi a costurilor cu energia. La aceste măsuri 
se adaugă investiţiile în reabilitarea sistemelor de iluminat, din care se pot genera economii 
importante de energie electrică cu care se poate extinde zona iluminată public din diferite 
oraşe şi comune, fără o creştere a facturii de energie electrică. 
 
Obiectiv General: 
OG.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de mediu 
 
Obiective Specifice:  
OS 1. Dezvoltarea sistemelor de infrastructură tehnico-edilitară 
OS 2. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 
 
Acțiuni indicative (OS1): 
- Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 

alimentare, tratare şi distribuţie a apei potabile, cu precădere în mediul rural; 
- Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 

canalizare şi epurare a apelor uzate, cu precădere în mediul rural; 
- Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru colectare selectivă; 
- Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor la 

nivel local, judeţean, și regional, (se includ aici şi deşeurile ce solicită măsuri specifice, 
cum ar fi cele municipale, de ambalaje, periculoase, de echipamente electrice şi 
electronice, din construcţii şi demolări); 
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- Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a 
alimentării cu energie termică şi gaze naturale; 

- Activități de îmbunătățire a calităţii serviciilor publice, în vederea îndeplinirii cerinţelor 
minimale privind performanţa prestării serviciilor publice respective. 
 

Acțiuni indicative (OS2) 
- Reciclarea terenurilor (prin decontaminarea şi introducerea lor în circuitul economic 

pentru a contribui la reducerea consumului de teren şi la combaterea expansiunii 
urbane); 

- Realizarea de investiţii în ariile protejate şi construirea de Centre de vizitare  
- Protejarea zonelor naturale şi întărirea legăturilor dintre aceste zone şi oraşe (de 

exemplu, 
prin intermediul centurilor verzi şi/sau a coridoarelor conectate şi în continuitate cu 
reţelele de parcuri şi spaţii publice), „reînverzirea” oraşului existent etc; 

- Stimularea eficienţei energetice în clădirile existente; 
- Consolidarea locuințelor și clădirilor nerezidențiale în vederea reducerii riscului seismic; 
- Promovarea utilizării energiilor regenerabile şi iluminatul public; 
- Dezvoltarea capacităţii de prevenire a riscurilor, planurile, inclusiv cartografierea 

riscurilor, îmbunătăţirea competenţelor în acest domeniu și investițiile, care favorizează 
măsuri preventive de mică amploare și bazate pe ecosistem; 

- Consolidarea malurilor şi regularizarea cursurilor de apă, prin crearea de zone de 
inundabilitate controlate, prin realizarea de lucrări pentru consolidarea versanţilor şi 
pentru împădurire, precum şi prin construirea unor perdele forestiere în apropierea 
căilor de transport şi a plantaţiilor agricole; 

- Investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și alarmare a populației; 
- Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind 

comportamentul în situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbările 
climatice și dezastre naturale; 

- Investiții pentru prevenirea riscurilor și intervenții în caz de poluare accidentală a Dunării 
și râurilor interioare; 

- Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregătire a personalului operativ 
(salvări din medii ostile vieții, scafandri); 

- Gestionarea sistemelor durabile de irigații și promovarea unor modele de recoltare care 
utilizează apa în mod eficient. 

 

Capacitate administrativă 
 
Din analiza diagnostic reies următoarele probleme principale cu care se confruntă unitățile 
administrativ teritoriale din județul Giurgiu:  
 
Capacitatea financiară limitată – unitățile administrativ teritoriale din județul Giurgiu se 
confruntă cu un cerc vicios al dezvoltării întâlnit și în alte zone cu evoluții asemănătoare (în 
special în Nordul și Estul țării). În această zonă dezvoltarea socio-economică necesită 
investiții majore în infrastructură, servicii publice dar și asigurarea unui cadru adecvat 
pentru dezvoltare.  
Fondurile structurale reprezintă o oportunitate de asigurare a finanțării pentru proiecte 
capabile care să asigure condițiile pentru o evoluție pozitivă a nivelului de dezvoltare a 
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comunităților din județul Giurgiu. Accesarea lor este însă condiționată de existența 
posibilității de a cofinanța din bugetul propriu al autorităților publice aceste proiecte. De 
cele mai multe ori, în special în cazul unităților administrative din zona rurală, această 
cofinanțare nu există datorită unui nivel scăzut al veniturilor proprii. În această situație, 
singura posibilitate este de a apela la autorități publice de la un nivel superior (Consiliul 
Județean), sau la alte unități administrativ teritoriale mai dezvoltate (în cazul județului 
Giurgiu acestea sunt reprezentate de cele 2 orașe sau municipiul Giurgiu) care să asigure 
această cofinanțare. În consecință dezvoltarea socio-economică se desfășoară tot pe fondul 
unei dependențe financiare față de o autoritate administrativă superioară.  În aceste condiții 
se impune inițierea unor programe de eficientizare administrativă, de identificare a unor 
oportunități de asociere, respectiv de finanțare care să permită inițiarea unor proiecte care 
să contribuie la asigurarea unui trend pozitiv al dezvoltării socio-economice a comunităților 
din acest județ.  

  
Capacitatea de asociere la nivel local – Un element important care poate contribui 
substanțial la crearea contextului unei dezvoltări durabile este dat de disponibilitatea la 
asocieri la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Giurgiu. În cazul finanțării din 
fonduri europene, unele dintre proiecte care pot primi finanțare sunt condiționate de 
existența unei astfel de asocieri (programul LEADER). Din analiză reiese că aceste asocieri 
sunt de cele mai multe ori constituite în jurul municipiului Giurgiu (ADI), fapt care denotă 
aceeași capacitate redusă de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene 
constatată și în alte secțiuni ale analizei. Având în vedere aceste aspecte, se impune 
continuarea politicilor de încurajare a asocierilor în vederea creșterii șanselor de obținere a 
finanțărilor pentru proiectele depuse.    

 

Dezvoltarea resurselor umane – problemei disponibilității financiare i se adaugă o altă 
problemă: cea a calității pregătirii resurselor umane. Existând o disponibilitate redusă de 
accesare a fondurilor structurale prin proiecte la nivelul UAT-urilor, nu există nici stimulente 
pentru dezvoltarea capacității necesare accesării și derulării proiectelor.  
Resursele umane sunt limitate iar cele care există nu au, mai ales în mediul rural, pregătirea 
necesară pentru a susține un demers de inițiere și derulare a proiectelor. Se impune 
dezvoltarea de programe (gestionate fie la nivelul primăriei, dar și la nivelul altor instituții 
cum ar fi Consiliul Județean) care să aibă ca scop îmbunătățirea calității pregătirii celor care 
ar urma să fie însărcinați cu scrierea și depunerea de proiecte finanțate din fonduri 
europene.  
 
Obiectiv General: 
OG 1. Creșterea calității serviciilor publice prin îmbunătățirea capacității instituționale a 
unităților administrative teritoriale 
 
Obiective Specifice: 
OS1. Creșterea calității managementului politicilor publice la nivelul administrației publice 
locale – îmbunătățirea participării cetățenilor la deciziile administrației publice, 
îmbunătățirea calității serviciilor publice;  
OS2. Valorificarea asociațiilor între diferite unități administrativ teritoriale – dezvoltarea de 
noi asociații (GAL și ADI) și de proiecte în cadrul celor existente; 
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OS3. Îmbunătățirea capacității administrative de accesare a fondurilor europene – creșterea 
nivelului de pregătire a funcționarilor publici din cadrul administrației publice locale în ceea 
ce privește managementul și accesarea fondurilor structurale, înființarea de departamente 
specializate în cadrul primăriilor, sistem de comunicare și bune practici gestionat de 
Consiliul Județean;  
OS4. Realizarea de strategii de dezvoltare la nivelul unităților administrativ teritoriale – 
strategii de dezvoltare comune pentru unitățile administrative din zona metropolitană 
Giurgiu și București.  
 
Acțiuni indicative: 
- Dezvoltarea de instrumente pentru îmbunătățirea serviciilor publice – dezvoltarea de 

standarde de calitate, îmbunătățirea managementului administrativ, dezvoltarea de 
asocieri intercomunitare și grupuri de acțiune locale;  

- Dezvoltarea capacității administrative în ceea ce privește accesarea și gestionarea 
proiectelor finanțate din fonduri europene; 

- Dezvoltarea de strategii de dezvoltare locală. 

Economie 
 
În domeniul dezvoltării economice, se urmărește continuarea demersurilor realizate la 
nivelul strategiei actuale, anume acela de a susține dezvoltarea economică prin dezvoltarea 
antreprenoriatului. În baza Strategiei Europa 2020, direcția de acțiune urmărește două 
paliere: unul strategic, prin care se va orienta cunoașterea economică prin acțiuni specifice, 
campanii, promovarea rolului cercetării, dezvoltării și inovării și unul operațional, prin care 
firmele vor continua modernizarea capacităților de producție sau vor realiza investiții noi, cu 
scopul creșterii competitivității economice a companiilor și a calității vieții locuitorilor din 
acest teritoriu. Autoritățile județene și locale sunt un actor major pentru că oferă suportul 
teritorial și de infrastructură pentru dezvoltarea acestor afaceri, prin intermediul investițiilor 
publice și cheltuielilor pentru servicii publice locale.  
Comunicarea coerentă între instituții publice, înțelegerea și comunicarea către mediul de 
afaceri a principiilor Strategiei Europa 2020, sunt aspecte esențiale în acest sens.  
Obiectivele din domeniul economic se referă atât la stimularea investițiilor la nivel județean, 
la dezvoltarea IMM-urilor conform profilurilor economice ale diverselor UAT-uri dar și la 
modalitățile prin care autoritățile publice pot sprijini prin investiții publice dezvoltarea 
antreprenorială. Un element important se referă la dezvoltarea infrastructurii la nivel rural 
în județul Giurgiu. Importanța acestui lucru este dată de faptul că Giurgiu este un județ 
preponderent rural, iar afacerile sunt localizate de multe ori la nivelul acesta.  
Necesitatea dezvoltării infrastructurii rurale este esențială pentru ca respectivele UAT-uri să 
poată menține activitatea comercială.  
 
Obiectiv General: 
OG1. Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private 
și publice 
 
Obiective Specifice:  
OS 1. Dezvoltarea sectorului IMM prin predictibilitate și coerență în comunicare 
OS 2. Dezvoltarea investițiilor publice ale UAT-urilor cu impact economic teritorial 
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OS3. Creşterea competitivităţii sectorului agricol 
OS4. Dezvoltarea sectorului serviciilor şi a activităţilor non agricole 
OS5. Promovarea cooperării interne și internaționale 
 
Acțiuni indicative: 
- Promovarea culturii antreprenoriale și a activității de Cercetare Dezvoltare și Inovare în 

școli și instituții publice și private; 
- Sprijinirea dezvoltării micilor producători locali 
- Susţinerea activităţilor de promovare a produselor şi serviciilor agenţilor economici locali 
- Sprijinirea tinerilor fermieri; 
- Stimularea procesului de asociere a producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale 

pentru creşterea competitivităţii acestor activităţi economice; 
- Susţinerea implementării unor forme de agricultură ecologică; 
- Stimularea modernizării exploataţiilor agricole prin achiziţionarea de utilaje şi 

echipamente performante; 
- Înfiinţarea de depozite şi pieţe en-gross pentru produse agroalimentare  
- Parteneriat  public-privat  pentru  derularea  de programe care asigură consultanţă 

agricolă, organizare, culturi agricole, zootehnie,implementarea rezultatelor cercetării-
dezvoltării; 

- Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea dezvoltării unei culturi 
antreprenoriale în rândul agenţilor economici locali; 

- Diversificarea și modernizarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri (măsuri ce vizează 
atât crearea infrastructurilor și dotarea acestora, cât și diversificarea și promovarea 
serviciilor furnizate de acestea); 

- Investiții în active tangibile și intangibile la nivelul tuturor sectoarelor economice, prin 
intermediul fondurilor structurale; 

- Realizarea unei comunicări coerente la nivelul autorităților publice din județ, pentru 
promovarea structurilor de sprijin 

- Sprijin pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor IMM (în special instruire, 
consultanță, standardizare, certificare, obținerea drepturilor de proprietate intelectuală, 
acces pe noi piețe și internaționalizare); 

- Sprijin pentru crearea de rețele de furnizori de capital de risc (business-angels); 
- Sprijin pentru crearea de programe de capital de pre-inițiere și inițiere a afacerilor; 
- Participarea autorităților județene în proiecte transfrontaliere de promovate a 

produselor și serviciilor oferite de firmele din județ; 
- Facilitarea accesului potențialilor investitori la informații referitoare la potențial: terenuri 

și alte active din județ, nivelul taxelor și necesarului de avize; 
- Reducerea poverii administrative asupra firmelor prin introducerea ghișeului unic, pentru 

serviciile județene și serviciile locale care se suprapun (urbanism și construire, 
patrimoniu, Registrul Agricol);  

- Sprijinirea creării de GAL și GALP pentru realizarea cadrului instituțional și financiar de 
dezvoltare a unor investiții private la nivel de localități; 

- Modernizarea infrastructurilor din cadrul Zonei Libere Giurgiu și Parcurilor Industriale; 
- Continuarea investițiilor la nivel de UAT în infrastructura rutieră, navală și de rețea 

edilitară; 
- Modernizarea infrastructurii de mediu; 
- Extinderea utilităților publice pentru a sprijini localizarea unor investiții private; 
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- Modernizarea cadastrului și actualizarea PUG-urilor pentru a oferi investitorilor 
potențialul de dezvoltare locală/județeană. 

Turism 
 
Punerea în valoare a potențialului turistic și de agrement într-o regiune de tranzit între 
fluviul Dunărea și Capitală poate genera efecte pozitive semnificative asupra economiei 
locale, delimitând acele avantaje și oportunități care sunt specifice creșterii numărului de 
cetățeni activi, cu iniţiative antreprenoriale, dar și a gradului de implicare a comunității la 
nivel local, creând totodată condițiile pentru autonomia față de factorii economici istorici. 
Turismul reprezintă un domeniu de importanță maximă în strategia de dezvoltare a unui 
județ. Dezavantajul unei regiuni de câmpie, cunoscută în special ca loc de tranzit între două 
puncte importante din punct de vedere economic, granița și Capitala, poate reprezenta 
obiectul unei proiectări eficiente din punctul de vedere al promovorii turismului. În acest fel, 
s-ar putea crea noi oportunități de creștere a numărului locurilor de muncă, susținând 
totodată economia și diversitatea județului. Prin specificul locativ pe care județul Giurgiu îl 
oferă, anume apropierea de București și de Dunăre, se vor putea identifica și încuraja exact 
acele  domenii ale turismului care pot aduce eficiență maximă din punctul de vedere al 
economiei locale: turismul de weekend, turismul ecumenic și turismul de agrement.  
 
Prioritățile de investiții vor trebui axate în special asupra creării unei infrastructuri turistice 
dezvoltate (drumuri naționale, asigurarea de locuri de cazare care  să integreze  respectul 
față de mediul înconjurător în activitățile lor cotidiene), dar și asupra creării unei identități 
turistice potrivite cu specificul geografic și istoric al județului: loc de tranzit între Dunăre și 
Capitală. În acest sens, judeţul Giurgiu deţine atribute incontestabile ce pot aduce o valoare 
adăugată sporită imaginii turistice a judeţului. În prezent, nu există un “brand” judeţean 
privind turismul, deşi judeţul are o bogăție naturală importantă: rezervații naturale, lacuri şi 
zone de agrement sportiv, fluviul Dunărea cu un potenţial turistic major,  monumente 
istorice. Pe de altă parte, exploatarea poziţionării judeţului Giurgiu între două puncte de 
interes (capitala României şi unul dintre oraşele importante ale Bulgariei) creează un avantaj 
care va fi valorificat în corelare cu perioada de implementare a strategiei.  
 
Obiectiv General: 
OG1. Încurajarea dezvoltării economiei turistice la nivel județean prin protecția 
patrimoniului și dezvoltarea de infrastructuri care să faciliteze dezvoltarea serviciilor  
 
Obiective Specifice: 
OS1. Modernizarea infrastructurii culturale şi utilizarea acesteia pentru ridicarea nivelului 
cultural în mediile urban şi rural; promovarea industriilor creative; 
OS2. Sprijinirea activă a comunităţilor din zone cu probleme specifice, prin programe de 
finanţare, instruire; 
OS3. Promovarea mai bună a turismului din județul Giurgiu, prin intermediul unor strategii 
de marketing specializate; 
OS4. Dezvoltarea obiectivelor patrimoniale în obiective turistice, prin formarea de 
parteneriate, găsirea de soluţii integrate pentru comunitate şi nu în ultimul rând obţinerea 
unor finanţări. 
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Acțiuni indicative 
- Dezvoltarea strategiei şi metodologiei pentru dezvoltarea turismului cultural – religios; 
- Încurajarea participării active a tuturor actorilor domeniului turismului cultural-religios, 

inclusiv a persoanelor ce locuiesc în comunităţile alăturate unor asemenea obiective; 
- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice prin valorificarea resurselor naturale, 

culturale, geografice, de mediu, de patrimoniu şi etnografice, dar mai ales prin asigurarea 
accesului spre obiectivele şi zonele de importanță turistică; 

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative prin 
încurajarea apariției și dezvoltării industriilor creative și culturale (festivaluri de muzică, 
de teatru, de film, festivaluri folclorice, serbări populare etc.) care au capacitatea de a 
atrage un număr important de turiști; 

- Valorificarea produselor și serviciilor culturale şi turistice a județului prin crearea unei 
infrastructuri de agrement care să ofere diverse modalităţi pentru petrecerea timpului 
liber, putând fi folosită şi de către turiştii care îşi petrec sejurul în această zonă; 

- Stoparea degradării caselor de cultură şi a altor aşezăminte culturale în vederea asigurării 
serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi culturale, recreaţionale, de îngrijire a copiilor 
şi bătrânilor etc.); 

- Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale pentru dezvoltarea turismului rural, aceasta 
reprezentând o posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect pozitiv asupra 
turiştilor şi populaţiei locale; 

- Apărarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, menţinerea echilibrului 
ecologic, prin realizarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi şi a cadrului natural din regiune; 

- Restaurarea, protecția și valorificarea siturilor, monumentelor şi ansamblurilor culturale, 
istorice şi de artă, inclusiv infrastructura de acces la acestea; 

- Amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi itinerariilor culturale 
folosind potenţialul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiei; 

- Reabilitarea clădirilor cu valoare ambientală; 
- Realizarea de monumente (opere) culturale pentru a valorifica identitatea şi 

personalitatea poporului român; 
- Construirea, reabilitarea și modernizarea structurilor de cazare; 
- Amenajarea, reabilitarea şi promovarea obiectivelor naturale cu potențial turistic; 
- Activităţi de valorificare a potenţialului turistic local şi regional; 
- Evaluarea – prin cercetare – a situaţiei din teritoriu şi crearea de obiective bazate pe 

cunoaşterea amănunţită a situaţiei; 
 
Învățământ 
 
Calitatea şi gradul de acoperire al serviciilor educaţionale reprezintă două condiţii esenţiale 
pentru asigurarea unui nivel ridicat de pregătire a resurselor umane în contextul unui 
demers de dezvoltare sustenabilă a judeţului. Acţiunile propuse în acest sens se referă pe 
de-o parte la îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi pe de altă parte la dezvoltarea de 
programe de atragere şi menţinere a elevilor în instituţiile de învăţământ, în special în 
mediul rural.  
În afară de acestea, existenţa unei disproporţii evidente între numărul de elevi înscrişi în 
şcolile profesionale şi numărul de cadre didactice care activează în cadrul acestora 
reprezintă una dintre problemele specifice cu care se confruntă judeţul Giurgiu.  
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Dezvoltarea de programe de facilitare a încadrării absolvenţilor din şcolile profesionale pe 
piaţa muncii reprezintă o modalitate prin care această situaţie ar putea fi simţitor 
îmbunătăţită. 
 
Obiectiv General: 
OG1. Îmbunătățirea calității serviciului public de educație pentru crearea de capital uman 
necesar dezvoltării economice 
 
Obiective Specifice: 
OS1. Reducerea fenomenului de abandon  școlar în învățământul preuniversitar; 
OS2. Menținerea personalul didactic prin metode de sprijin public și comunitar; 
OS3. Creșterea gradului de acoperire al serviciilor educaţionale pentru asigurarea unui nivel 
ridicat de pregătire a resurselor umane în contextul unui demers de dezvoltare sustenabilă a 
judeţului; 
OS3. Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi dezvoltarea de programe de atragere şi 
menţinere a elevilor în instituţiile de învăţământ, în special în mediul rural.  
 
Acțiuni indicative: 
- Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de educaţie 
- Dezvoltarea de programe de facilitare a încadrării absolvenţilor din şcolile profesionale 

pe piaţa muncii; 
- Investiții în infrastructura sportivă, prin construcţia de săli de sport, stadioane, terenuri 

de sport etc; 
- Crearea de stimuli pentru descurajarea abandonului școlar; 
- Identificarea categoriilor sociale vulnerabile și sprijinirea acestora pentru acces mai bun 

la serviciile de educație; 
- Încurajarea acelor domenii de educație și de pregătire profesională care sunt specifice 

sectoarelor de activitate economică ale județului și corelarea educației cu tipologia pieței 
muncii la nivel local și regional. 

 
Sănătate 
 
Soluţia pentru zonele mai puţin dezvoltate este cea de a crea infrastructura de bază pentru 
a încuraja accesul către zonele cu potenţial de servicii. Numai pe termen lung este rezonabil 
să credem că se va realiza convergenţa nivelului serviciilor oferite, pe măsură ce aceste 
servicii din zonele cu potenţial de creştere ridicat  se vor distribui către comunităţile din 
apropiere şi vor conduce la creşterea capitalului uman, social şi chiar şi material al acelor 
comunităţii.  
Este puţin fezabil să prognozăm existenţa spitalelor, centrelor de permanenţă, cabinetelor 
medicale la fiecare 2-3 comune şi poate nici nu este de dorit acest lucru. Este însă foarte 
important ca distanţa pe care o parcurge un membru al acelei comunităţi să fie una 
rezonabilă în termeni de timp, efort fizic, condiţiile oferite de mijlocul de transport sau 
costuri finaniare. Accesibilitatea serviciilor de sănătate ar fi mult mai ridicată dacă ar exista o 
mai bună conectivitate între localităţile cu nevoi şi cele care oferă servicii pentru acele 
nevoi. 
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Obiectiv General: 
OG1. O populație mai sănătoasă cu oportunități egale de acces la serviciile medicale 
 
Obiective Specifice: 
O1. Formarea continuă pentru specialiștii din domeniu, punându-se accent pe specializările 
deficitare;  
O2. Crearea de servicii de asistență medico-socială noi, în special pentru noi grupuri 
vulnerabile  
O3. Educare și informare a populației prin programe și campanii  (cu precădere pentru 
pacienții incluși în programele naționale de sănătate); 
O4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și asistență socială în 
vederea creșterea accesibilității populației la servicii de sănătate și asistență socială de 
calitate; O5. Creșterea calității serviciilor de sănătate prin creșterea numărului de unități 
prin înființare de spitale din categoriile I și II. , dar și a infrastructurii de acces la acestea din 
mediul rural; 
O6. Încurajarea în sectorul sănătății a apariției forței de muncă înalt calificate prin 
anticiparea și planificarea necesităților de formare a profesioniștilor în acest domeniu: 
O7. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și de asistență socială. 
 
Acțiuni indicative: 
- Construirea şi dotarea unui nou spital judeţean de urgenţă cu o capacitate de 500 paturi 
- Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 

sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație; 
- Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 

asistență medico-socială, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă 
generație; 

 
Sector social 
 
În ansamblu, Regiunea Sud-Muntenia se confruntă cu declinul demografic, ca urmare a 
scăderii natalității și creșterii fenomenului de migrație. Județul Giurgiu urmează tendințele 
existente la nivel regional, făcând parte din județele sudice, care sunt și cele mai afectate. 
Îmbătrânirea demografică este o altă problemă cu care se confruntă regiunea și implicit 
județul Giurgiu, problemă care poate genera consecințe importante în ceea ce privește 
susținerea dezvoltării economice a teritoriului județului Giurgiu. O serie de măsuri sunt 
esențiale pentru echilibrarea demografică, pentru sprijinirea persoanelor aflate în risc de 
excluziune și pentru realizarea unui stoc de forță de muncă necesar economiei.   
În România există în prezent două tipuri de servicii sociale: servicii cu caracter primar, care 
au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care 
pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială și servicii specializate care au ca scop 
menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacității individuale pentru depășirea unei situații 
de nevoie specială17. 
 

                                                                 
17 Planul de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020, p.334 



 

 
 

172 
  
 

Ceea ce se remarcă la nivelul județului Giurgiu este ponderea redusă a centrelor de 
asistență socială, precum și cea a sectorului non-guvernamental (există o singură organizație 
de acest tip).  
Se impune așadar ca în perioada de programare 2014-2020, o parte din investiții să fie 
îndreptate către realizarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii 
serviciilor de asistență socială. De asemenea, se va avea în vedere maximizarea avantajelor 
care se pot obține de pe urma parteneriatelor public-ONG în ceea ce privește furnizarea 
serviciilor sociale. Creșterea accesibilității populației la serviciile de asistență socială de 
calitate reprezintă un aspect important pentru județ. Pentru a putea satisface în totalitate 
nevoile existente la nivelul județului Giurgiu, infrastructura de servicii sociale ar trebui să fie 
mai cuprinzătoare și personalizată în funcție de rezultatele analize diagnostic.  
 
Ca o consecință a crizei financiare, ratele șomajului sunt ridicate, în special în rândul 
tinerilor. O altă problemă cu care se confruntă piața forței de muncă din județ este 
reprezentată de populația îmbătrânită. Prin urmare, atât adulților cât și lucrătorilor mai în 
vârstă li se va cere să își actualizeze și să își lărgească din ce în ce mai mult sfera de 
competențe și abilități, prin formare profesională continuă. 
 
Pentru perioada de programare 2014-2020, România va primi sprijin financiar pentru 
dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație și formare profesională, astfel încât să 
se asigure tuturor cetățenilor mijloacele necesare pentru a-și atinge potențialul, precum și 
să asigure prosperitatea economică durabilă și capacitatea de integrare a acestora pe piața 
forței de muncă.  
 
Obiective Generale: 
OG1. Reducerea decalajelor la nivelul populației județului Giurgiu prin îmbunătățirea 
serviciilor și infrastructurii sociale 
OG 2. Integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc social 
 
Obiective Specifice: 
OS1. Îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate  
OS2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de asistență socială în vederea 
creșterea accesibilității populației la servicii de asistență socială de calitate; 
OS3. Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea accesului la instruire pe tot parcursul vieții 
și stimularea ocupării forței de muncă (și reducerea șomajului) 
OS4. Promovarea incluziunii sociale, egalității de șanse și combaterea sărăciei 
 
Acțiuni indicative: 
- Construcția de noi centre, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii sociale existente, inclusiv dotarea cu echipamente; 
- Construcția/ modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa 

instituţională la cea de proximitate; 
- Derularea de programe în vederea prevenirii existenței unor situații de abuz sau 

neglijență în familie; 
- Măsuri de protecție specifice  pentru copii aflaţi în situaţii de dificultate, tineri care ies 

din sistemul social de protecţie, familii aflate în risc de destrămare cu foarte mulţi copii, 



 

 
 

173 
  
 

copii rămaşi în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate să muncească, persoane 
adulte şi vârstnice dependente socio-medical); 

- Încurajarea parteneriatelor între sectorul public și ONG; 
- Dezvoltarea capacității instituționale din sectorul social (formare continuă, specializări 

noi în funcție de nevoile identificate, programe de consiliere etc); Obținerea de finanțări 
(conform Legii nr. 350/ 2005privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general);  

- Programe de instruire și specializare adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă; 

- Programe de formare continuă, consiliere și orientare profesională; 
- Investiții pentru asigurarea condițiilor necesare învățării pe tot parcursul vieții; 
- Programe de integrare și reintegrare pe piața forței de muncă; 
- Programe de asistență și sprijin pentru persoanele supuse riscului șomajului; 
- Realizarea unui studiu (prognoză) privind situația existentă la nivelul pieței forței de 

muncă. 
- Derularea de programe integrate de incluziune socială a persoanelor ce fac parte din 

categoriile dezavantaje menționate; 
- Activități de informare și conștientizare cu privire la efectele excluziunii și discriminării 

sociale; 
- Asigurarea egalității de șanse în educație, formare profesională și integrarea pe piața 

forței de muncă. 
 

Propuneri de proiecte 

Accesibilitatea teritorială/ Infrastructura de transport 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier  

Activități Titlu proiect 
Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen de 
aplicare 

A1 Reabilitarea 
drumurilor 
județene cu 
prioritate în zonele 
cu decalaje majore 
de dezvoltare 

Reabilitare şi modernizare  DJ 401 
A, Găiseni – Cărpenişu – Limită  
judeţ Dâmboviţa,  km 58+730 – 
61+170, km  63+ 150 – km 
63+550, 2,840 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2017 

 

Reabilitare şi modernizare  DJ 506 
A –  Limită județ Teleorman – 
Toporu (DJ 503), km 14+000 – 
20+930, 6,930 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare şi modernizare DJ 503  
Giurgiu –  Ghizdaru – Gara 
Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu, 
km 1+200 –km 3+100, km 5+200 – 
7+550, km 7+900 – 28+000; 
24,350 km  

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare şi modernizare traseu 
rutier Răsuceni – Giurgiu, compus 
din DJ 503  Giurgiu – Bălanu – DJ 
503 A       (Ghizdaru) ; 2,450 km şi 
DJ 503 A DJ 503 –  Onceşti – Radu 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 



 

 
 

174 
  
 

Vodă – Izvoarele – Chiriacu – 
Răsuceni; 16,138 km 

 

Reabilitare şi modernizare  DJ 503 
A  Halta CFR Onceşti – Radu Vodă 
– Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – 
Limită judeţ Teleorman, km 1+530 
– 3+500, km 9+608 – 12+383, km 
13+630 – 17+007, km 24+260 – 
30+100;  13,962 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare şi modernizare DJ 504, 
Giurgiu – Vieru – Putineiu – Limită 
judeţ Teleorman, km 9+300 – 
10+580, km 11+780 – 30+000; 
19,500 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 
Modernizare DJ 504 A  Gogoșari – 
Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504, km 
11+300 – 17+500; 6,200   km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 
Modernizare DJ 504 A  Gogoșari – 
Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504, km 
9+300 – 10+000; 0,700  km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare   DJ 412 A:  DJ 411 – 
Grădiştea –  Adunaţii Copăceni – 
Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – 
Mihăileşti – Drăgănescu – Poşta – 
Buturugeni – Zorile –  Hobaia, km 
0+000 – 2+200, km 14+660 – 
27+136, km 33+519 –  34+660, km 
38+500 – 43+000; 20,317 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare DJ 411: Comana– 
Budeni – Călugăreni – Iepureşti – 
Stâlpu – Bulbucata, km 43+000 – 
46+100, km 69+947 – 74+922; 
8,075 km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

 

Reabilitare şi modernizare DJ 611 
Roata de Jos – Sadina – Cartojani – 
Limită judeţ Teleorman, km 
0+000- 3+380, km 5+000 – 6+800; 
5,180  km 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

 

Fonduri 
structurale 

2015 - 
2018 

Siguranţa traficului 
rutier 

Sistem  de supraveghere video 
pentru creşterea siguranţei  
stradale din judeţul Giurgiu 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

ADI „Iluminat 
public eficient –
judeţul Giurgiu, 
Consiliile locale 

Fonduri 
structurale 

2014 - 
2020 

Reabilitarea 

infrastructurii 

rutiere comunale 

53,235 km de drumuri cu o 
calitate modernă vor infiinţate în 
comuna Izvoarele, în scopul 
imbunătăţirii reţelei de drumuri 
de interes local din judeţ 

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliul local 

Fonduri 
structurale 

2015-2018 

Reabilitarea 
infrastructurii 
portuare 

Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport naval 

CN APDF Giurgiu 
 

Fonduri 
structurale  

2014-2020 
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Construcția și 
modernizarea de 
terminale de 
containere pentru 
transport 
intermodal de 
mărfuri și 
realizarea de 
centre de logistică 
în port 

Centru logistic transport 
intermodal marfă 

CN APDF 
 

Fonduri 
structurale 

Programul de 
Cooperare 

Transfrontalieră 
România-
Bulgaria 

 

2014-2020 

 
 

Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de mediu 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Reabilitarea 

sistemului de 

alimentare cu apă și 

canalizare în județul 

Giurgiu 

Amenajarea, 
extinderea, 
modernizarea și 
reabilitarea sistemului 
de alimentare, tratare 
şi distribuţie a apei 
potabile, precum şi a 
sistemului de 
canalizare şi epurare a 
apelor uzate din 
mediul urban şi rural 

ADI „Sănătate 
asigurată prin apă 
curată”, Consiliul 
Judeţean Giurgiu, 

operatorul 
regional S.C. APA 

SERVICE S.A. 
Giurgiu, Consiliile 

locale 

Fonduri 
structurale POS 

Mediu 
 

2014-2020 

Iluminatul public 

Soluţie de eficienţă 
energetică în 
iluminatul electric la 
nivelul judeţului 
Giurgiu 

Consiliul Județean 
Giurgiu şi 

Consiliile locale 

Fonduri 
structurale 

2015-2018 

 
Sistem de iluminat 
public în UAT Colibași 

Cosiliul Local 
Colibași 

Fonduri 
structurale 

2015 - 2017 

Racordarea zonelor 

la reţeaua de gaze 

naturale 

Realizarea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi 
extinderea 
infrastructurii tehnico-
edilitare a alimentării 
cu gaze naturale a 
localităţilor 

Consiliul Județean 
Giurgiu şi 

Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale 

2014-2020 

Crearea unor 

componente de bază 

pentru un sistem 

integrat de 

gestionare a 

deșeurilor 

Înființarea, extinderea 
și modernizarea 
platformelor de 
depozitare a 
deșeurilor în zonele 
rurale 

Consiliul Județean 
Giurgiu, ADI 

„Management 
eficient pentru un 

judeţ curat”, 
Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale 

2014-2015 

Sistem de 

management 

integrat al deşeurilor 

în judetul Giurgiu 

Sistem de 
management integrat 
al deșeurilor solide în 
județul Giurgiu 

Consiliul Județean 
Giurgiu, ADI 

„Management 
eficient pentru un 

judeţ curat”, 
Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale POS 

Mediu 
2014-2020 
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Reabilitarea 

infrastructurii de 

mediu 

Reabilitarea termică şi 
creşterea gradului de 
independenţă 
energetică a clădirilor 
publice 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

şi Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale  

2014-2020 

 

Consolidarea malurilor 
şi regularizarea 
cursurilor de apă, prin: 
crearea de zone de 
inundabilitate 
controlate, realizarea 
de lucrări pentru 
consolidarea 
versanţilor şi pentru 
împădurire, 
construirea unor 
perdele forestiere în 
apropierea căilor de 
transport şi a 
plantaţiilor agricole 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

şi Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale  

2014-2020 

 

Realizarea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi 
extinderea sistemelor 
durabile de irigaţii  

Consiliul Județean 
Giurgiu 

şi Consiliile Locale 

Fonduri 
structurale  

2014-2020 

 
 

Creșterea capacității administrative 

Modernizarea managementului public la nivelul Autorităţilor Publice Locale 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Creșterea 
calității 
managementului 
politicilor 
publice la nivelul 
administrației 
publice locale 
 

Dezvoltarea de sisteme 
integrate de management 
al documentelor 
dezvoltate în special la 
nivelul autorităților 
publice locale 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Instituţia 
Prefectului – 
judeţul Giurgiu 

Fonduri Structurale 2014-2020 

Sistemul de Management 
Integrat al Teritoriului 
Judeţului Giurgiu 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, ADI 
„Managementul 
teritoriului –
judeţul Giurgiu” 
Consiliile locale 

Fonduri Structurale 2014-2020 

Proiecte de îmbunătățirea 
participării cetățenilor la 
deciziile administrației 
publice locale 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consiliile 
locale 

Fonduri Structurale 2014-2020 

Îmbunătățirea calității 
serviciilor publice - 
dezvoltarea de standarde 
de calitate pentru 
serviciile publice din 
județul Giurgiu 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consiliile 
locale 

Fonduri Structurale 2014-2020 



 

 
 

177 
  
 

 

Creșterea capacității administrative 

Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Valorificarea 
asociațiilor între 
diferite unități 
administrativ 
teritoriale 
 

Dezvoltarea de proiecte 
integrate conform 
obiectivelor identificate în 
strategiile de dezvoltare 
ale GAL-urilor înființate în 
perioada 2007-2013 

Consilii Locale, 
agenţi economic, 
ONG-uri 

Fonduri Structurale 2014-2020 

 
Înființarea de noi asociații 
intercomunitare și grupuri 
de acțiune locală 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale, agenţi 
economic, ONG-
uri  

Fonduri Structurale 2014-2020 

 
 

Creşterea capacităţii administrative 

Eficientizarea guvernării la nivel local prin utilizarea instrumentelor de politici publice 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Îmbunătățirea 
capacității 
administrative 
de accesare a 
fondurilor 
europene 

Proiecte de înființare de 
departamente la nivelul 
primăriilor însărcinate cu 
accesarea și gestionarea 
proiectelor finanțate din 
fonduri structurale 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

Dezvoltarea 
capacității de 
accesare și 
gestionare a 
proiectelor 
finanțate din 
fonduri 
europene 

Dezvoltarea capacității de 
accesare și gestionare a 
proiectelor finanțate din 
fonduri europene 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

Cursuri de 
pregătire pentru 
funcționarii 
publici și 
personalului 
contractual din 
cadrul 
administrației 
publice locale 

Cursuri de pregătire 
pentru funcționarii publici 
și personalului contractual 
din cadrul administrației 
publice locale 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

Proiecte de 
îmbunătățire a 
comunicării între 
Consiliul 
Județean și 
Consiliile locale 
în ceea ce 

Proiecte de îmbunătățire a 
comunicării între Consiliul 
Județean și Consiliile 
locale în ceea ce privește 
identificarea 
oportunităților de 
finanțare din fonduri 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 
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privește 
identificarea 
oportunităților 
de finanțare din 
fonduri 
structurale 

structurale 

Realizarea de 
strategii de 
dezvoltare 

Realizarea de strategii de 
dezvoltare locală 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

 

Dezvoltarea de strategii de 
dezvoltare integrate la 
nivelul zonelor 
metropolitane Giurgiu și 
București 

Consiliul local 
Giurgiu, Consiliul 
Municipiului 
București, Consiliile 
locale limitrofe 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

 
 

Creşterea capacităţii administrative 

Parteneriat şi asociativitate pentru dezvoltarea locală 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Dezvoltarea de 
Asociaţii de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 

Creşterea capacităţii 
Asociaţiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară de a 
gestiona proiecte integrate 

ADI-uri 
Bugete Locale 
Fonduri Structurale 

2014-2015 

Realizarea unor 
parteneriate cu 
autorităţi din 
Bulgaria pentru 
a facilita 
dezvoltarea 
transfrontalieră 
comună 

Realizarea unei Strategii 
turistice transfrontaliere 

Consiliul Judeţean  
Giurgiu 
Prefectura Ruse 

Fonduri Structurale 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România – Bulgaria 

2014-2015 

 
Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private și publice 

Dezvoltarea şi crearea de noi structuri de incubare şi susţinere a afacerilor 

Activităţi Titlu proiect Instituţii implicate 
Program de 

finanţare 
Termen de 

aplicare 

Modernizarea 
infrastructurii majore 
de afaceri 

Analizarea nevoilor 
specifice ale firmelor 
şi modernizarea 
parcurilor 
industriale în 
vederea satisfacerii 
acestor nevoi 
(clădiri, dotări 
specifice, utilităţi, 
etc) 

Camera de Comert şi 
Industrie Giurgiu, 
Zona Liberă Giurgiu, 
Parcurile Industriale 

Fonduri Structurale 2014-2018 

Asigurarea accesului 
beneficiarilor 
infrastructurii de 
afaceri la utilităţi 

Modernizarea, 
extinderea 
utilităţilor de bază 
din cadrul parcurilor 
industriale 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu 
Parcurile Industriale 

Fonduri Structurale 2015-2020 

Creşterea Îmbunătăţirea Consiliul Local Fonduri 2014- 2020 
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atractivităţii Zonei 
Libere Giurgiu 

serviciilor de 
logistică, în vederea 
transformării zonei 
libere, în viitor, într-
o adevărată 
concentrare 
economică cu profil 
industrial  

Giurgiu 
Zona Liberă Giurgiu 
 

Structurale, buget 
propriu 

 
 

Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private și publice 

Activități Titlu proiect 
Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen de 
aplicare 

Dezvoltarea de noi 
capacități de 
procesare a 
produselor agricole 

 Companii private 
Fonduri 

Structurale 
2015-2020 

Dezvoltarea de 
depozite logistice 
pentru produsele 
agro-alimentare 

 
Companii 

private/Consilii 
Locale 

Fonduri 
Structurale 

2015-2020 

Extinderea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
existente de cazare şi 
dezvoltarea unor 
facilităţi pentru 
servicii suport 
(conferințe) 

Înființarea de centre 
de afaceri, cu facilități 
incorporate pentru 
investitori în contextul 
dezvoltării serviciilor 
conexe sistemului de 
tranport intermodal 

Consiliul 
Județean Giurgiu, 

Consilii Locale, 
Camera de 
Comerţ și 

Industrie Giurgiu, 
Operatori 
economici 

Fonduri 
Structurale 

 
2015-2020 

Programe de 
instruire în 
tehnologii TIC pentru 
antreprenori 

Programe de instruire 
în tehnologii TIC 
pentru antreprenori 

Consiliul 
Judeţean Giurgiu 

Parteneri din 
Bulgaria 

Fonduri 
Structurale 

 
2014-2018 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri la nivelul 
județului Gurgiu 

Modernizarea 
infrastructurii și 
echiparea Zonei Libere 
Giurgiu 

Consiliul local 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015-2017 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri la nivelul 
județului Gurgiu 

Modernizarea 
infrastructurii și a 
utilităților parcurilor 
industriale și 
tehnologice 

Consiliul 
Județean Giurgiu, 

Consilii Locale, 
Camera de 
Comerţ și 

Industrie Giurgiu, 
Operatori 
economici  

Fonduri 
Structurale 

2015-2017 

 
Promovarea cooperării interne și internaționale 

Activități Titlu proiect Instituții implicate 
Program de 

finanțare 
Termen de 

aplicare 

Programe de 
formare în sectorul 
agro-alimentar și în 
alte activități non-

Suplimentarea 
programelor de 
instruire pentru 
fermieri în 

Consiliul Județean 
Giurgiu, 

Furnizori autorizați 
de formare 

Fonduri Structurale 

2014-2019 
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agricole specializările cerute 
pe piața forței de 
muncă locală 
agricole, etc. 

profesională, 
AJOFM Giurgiu 

Dezvoltarea 
învăţâmântului 
superior agricol 
prin crearea 
infrastructurii 
suport (campus) 

Consiliul Județean 
Giurgiu, 

Consiliul Local 
Giurgiu, 
ONG-uri 

Fonduri Structurale 2014-2016 

Realizarea unor 
strategii de 
marketing pentru 
produsele rezultate 
în economia 
județeană 

Strategie și analiză 
privind  
specializarea 
economică a 
teritoriului  

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri Structurale 2015-2018 

 
 

O populație mai sănătoasă cu oportunități egale de acces la serviciile medicale 

Activități Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare 
Termen de 

aplicare 

Îmbunătăţirea 
distribuţiei 
furnizării serviciilor 
de sănătate pe 
mediile de 
rezidenţă urban/ 
rural prin creşterea 
investiţiilor în 
unităţile sanitare 
din mediul rural – 
reînfiinţarea 
sistemului de 
dispensare în 
mediul rural 

Construirea unui nou 
spital judeţean de urgenţă 
cu o capacitate de cca 500 
paturi 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2014-2020 

 
Amenajare sediu 
Ambulanţa Giurgiu 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015-2016 

 Consolidarea, 
modernizarea şi dotarea 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Giurgiu  

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015-2017 

 Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea 
Spitalului judeţean de 
Urgenţă Giurgiu – Secţia 
de Psihiatrie Vadu Lat   

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2017 

 Amenajare Centru  de 
Îngrijire şi Asistenţă 
Bolintin Vale,  judeţul 
Giurgiu, cu o capacitate 
de 32 de locuri 

Consiliul Județean 
Giurgiu, DGASPC 

Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2017 
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 Amenajare  Centru de 
Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică, cu o 
capacitate de 50 de locuri  

Consiliul Județean 
Giurgiu, DGASPC 

Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2017 

 Înfiinţare Centru de 
Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane cu 
Handicap prin 
reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea 
Centrului de Plasament 
Sfânta Maria 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2018 

 Bază  tehnico-materială  
pentru creşterea  vitezei 
de răspuns în situaţii de 
urgenţă 

Consiliul Județean 
Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015-2017 

 
Dezvoltarea capacităţii de 
intervenţie a instituţiei 
prin achiziţionarea de 
tehnică pentru toate 
tipurile de risc identificate 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, 

Inspectoratul 
pentru Situaţii de 

Urgenţă „Vlaşca” al 
judeţului Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2017 

Centru  de pregătire a 
personalului operativ 
(salvări din medii ostile 
vieţii, scafandri) 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, 

Inspectoratul 
pentru Situaţii de 

Urgenţă „Vlaşca” al 
judeţului Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2018 

Asigurarea capacităţii 
logistice prin 
dimensionarea spaţiilor 
pentru depozitarea, 
păstrarea şi verificarea 
tehnicii de intervenţie 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, 

Inspectoratul 
pentru Situaţii de 

Urgenţă „Vlaşca” al 
judeţului Giurgiu 

Fonduri 
Structurale 

2015 - 2018 

Reintegrarea 
persoanelor 
disponibilizate pe 
piaţa muncii – 
creşterea ocupării  

Programe de recalificarea 
profesională a 
persoanelor 
disponibilizate 

AJOFM, 
Furnizori acreditaţi, 
Consiliul Judeţean 

Giurgiu, 
ONG-uri 

Fonduri 
Structurale  

2014-2016 

 

Realizare studiu 
(prognoză) privind situația 
existentă la nivelul pieței 
forței de muncă 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, AJOFM 

Fonduri 
Structurale 

2014-2015 

 
Asigurare asistență și 
sprijin pentru persoanele 
supuse riscului șomajului 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, AJOFM. 

Furnizori acreditați  

Fonduri 
Structurale 

2015-2018 

 

Instruire și specializare 
pentru un grup țintă de 
500 persoane aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, AJOFM, 

Furnizori acreditați  

Fonduri 
Structurale 

2015-2017 
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Îmbunătățirea calității serviciului public de educație pentru crearea de capital uman necesar dezvoltării 
economice 

Activități Titlu proiect Instituții implicate Sursa de finanțare 
Termen de 
aplicare 

Dezvoltarea de 
programe de 
atragere şi 
menţinere a 
elevilor în 
instituţiile de 
învăţământ, în 
special în mediul 
rural    

Şcoala pentru mediul 
rural – program de 
diminuare a 
abandonului şcolar 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, 
Inspectoratul judeţean 
şcolar, Consilii locale, 
Instituţia Prefectului – 
judeţul Giurgiu, ONG-
uri 

Fonduri Structurale 2015-2016 

Creşterea 
calităţii 
învăţământului 
profesional  

Formarea continuă a 
cadrelor didactice şi 
corelarea ofertei 
educaţionale cu piaţa 
muncii 

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, 
Inspectoratul judeţean 
şcolar, Consilii locale, 
unităţi de învăţământ 

Fonduri Structurale 2015-2016 

Dezvoltarea de 
programe în 
parteneriat 
public - privat în 
vederea 
încadrării 
absolvenţilor de 
învăţământ 
profesional pe 
piaţa muncii 

Proiect de dezvoltare a 
parteneriatelor public -  
privat pentru integrarea 
absolvenţilor de 
învăţământ profesional 
pe piaţa muncii  

Consiliul Judeţean 
Giurgiu, Companii 
private, Asociaţii de 
afaceri, Instituţia 
Prefectului – judeţul 
Giurgiu 
 

Fonduri Structurale 2015-2016 

 
 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de educaţie, sănătate, cultură, turism 

Activități Titlu proiect 
Instituții 
implicate 

Program de 
finanțare 

Termen de 
aplicare 

Reabilitarea și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale (școli) 

Reabilitare clădire 
bibliotecă judeţeană 
Giurgiu, sediu 
secundar 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

Fonduri structurale 2014-2015 

Construcția și 
modernizarea 
infrastructurii 
sportive 

Construcția de săli de 
sport şi modernizarea 
unităţilor existente 

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliile locale, 
Inspectoratul 

Județean Școlar 

Fonduri structurale 
Programe 

guvernamentale 
2014-2016 

Programe de 
integrare școlară 
pentru prevenirea 
abandonului şcolar 

Dezvoltarea de 
programe pentru 
menținerea elevilor în 
sistemul educațional și 
prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii, în 
special pentru 
populația romă  

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliile locale, 
Inspectoratul 

Județean Școlar 

Fonduri structurale 2015-2017 
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Reabilitarea, 
modernizarea sau 
construcţia de 
aşezăminte culturale  

Reabilitarea, 
modernizarea sau 
construcţia de 
aşezăminte culturale la 
nivelul judeţului 
Giurgiu 

Consiliul 
Judeţean 
Giurgiu, 

Ministerul 
Culturii şi 

Cultelor – prin 
Direcţia 

Judeţeană 
pentru Cultură, 

Culte şi 
Patrimoniu, 

Consiliile locale, 
Investitori 

privați, 
ONG-uri 

Fonduri structurale 
Consiliul Județean 

Giurgiu 
2015-2017 

 
Reabilitarea Muzeului 
Frăteşti, judeţul 
Giurgiu 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

Fonduri structurale 2014-2015 

 

Reabilitarea, 
modernizarea şi 
dotarea Teatrului 
„Tudor Vianu” 

Consiliul 
Județean Giurgiu 

Fonduri structurale 2014-2015 

 

Înfiinţarea Centrului 
socio-cultural  Radu 
Şerban Voievod în 
cadrul Mănăstirii 
Comana 

Consiliul 
Judeţean Giurgiu 

Fonduri structurale 2015 - 2019 

 
Înfiinţarea Centrului 
Pastoral Cultural 
„Gavril Drugănescu” 

Consiliul 
Judeţean Giurgiu 

Fonduri structurale 2015-2017 

 

Înfiinţarea „Centrului 
de Excelenţă Marin 
Angelescu ” prin 
reabilitarea, 
modernizarea, 
extinderea şi dotarea 
conacului din comuna 
Bucşani 

Consiliul 
Judeţean 

Giurgiu, Consiliile 
locale 

Fonduri structurale 2015 - 2018 

 
Amenajare şi dotare 
„Casa Tineretului 
Giurgiu” 

Consiliul 
Judeţean Giurgiu 

Fonduri structurale 2015 - 2018 

Dezvoltarea 
activităților de tip 
"Turism de o zi" în 
zona Parcului 
Natural Comana 

 

Consiliul 
Judeţean 

Giurgiu, Consiliile 
Locale, ONG, 

Companii 

Fonduri Structurale 2015 - 2020 

Dezvoltarea 
activităților de 
promovare a 
meșteșugurilor 
tradiționale și 
creative, în special în 
legătura cu zonele 
turistice cum ar fi 
Comana 

 

Consiliul 
Judeţean 

Giurgiu, Consiliile 
Locale, ONG, 

Companii 

Fonduri Structurale 2015 - 2020 
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Dezvoltarea 
turismului feroviar 
pe cea mai veche 
cale ferată din 
România de la Sudul 
Carpatilor, secțiunea 
Grădistea-Comana-
Vlad Țepeş 

 

Consiliul 
Judeţean 

Giurgiu, Consiliile 
Locale, ONG, 

Companii 

Fonduri Structurale 2015 - 2020 

Programe de 
incluziune socială  

Construcția de centre 
medico-sociale pentru 
populația cu nevoi 
speciale 

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliile locale, 
DGASPC Giurgiu 

Fonduri structurale 
şi naţionale 

2015-2018 

 

Informare și 
conștientizare cu 
privire la efectele 
excluziunii și 
discriminării sociale 

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliile locale, 
DGASPC Giurgiu 

Fonduri structurale 2015-2017 

 

Program integrat de  
incluziune socială a 
persoanelor din 
categoriile 
dezavantajate 

Consiliul 
Județean 
Giurgiu, 

Consiliile locale, 
DGASPC Giurgiu 

Fonduri structurale 2015-2017 
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ANEXE 
 

Anexa 1. Riscul de hazard natural 
 
În Septembrie 2007, imediat după ce au avut loc inundațiile devastatoare ale Dunării din 
2006, Ministerul Mediului și Administrării Apelor din România, sub președinția ICPDR, a 
inițiat Proiectul transfrontalier Danube FLOODRISK. Fiecare țară riverană Dunării promova 
cooperarea 
dintre autoritățile responsabile pentru planificarea spațială protejarea apelor din Bazinul 
Fluviului Dunărea. 
Proiectul Danube FLOODRISK a fost finanțat prin intermediul Programului pentru Europa de 
Sud-Est din cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială al Politicii Regionale a Uniunii 
Europene. 
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Legenda 

 
Harta 37a. Harta de hazard la inundaţii şi 37.b Harta de risc la inundaţii, aplicare asupra 
teritoriului adiacent Dunării pentru malul stâng şi malul drept, cele două localizări încadrate 
cuprinzând malul judeţului Giurgiu (de la Est la Vest) 
Sursa: Proiectul The Danube FLOODRISK18 

 
Harta de hazard la inundaţii realizată în cadrul proiectului The Danube FLOODRISK 
conturează 3 scenarii de inundaţii: evenimente cu frecvenţă de inundare într-o perioadă de 
30 ani (notată cu HQ30), eveniment mediu cu frecvență de inundare într-o perioadă de 100 
ani (HQ100) și eveniment extrem cu frecvență de inundare  într-o perioadă de 1000 ani 
(HQ1000). Limita de 1 inundaţie la 30 de ani implică interdicţia de construcţie pentru teritoriul 
determinat, iar construcţiile prezente trebuie adaptate la posibilele inundaţii.  
Zonele inundabile sunt, în general, luncile inundabile, zonele mlăştinoase, zonele împădurite 
şi cele agricole. Zonele inundabile ar trebui să aibe ca destinaţie exclusivă colectarea de 
volume de apă în cazul inundaţiei. 

                                                                 
18 Proiectul The Danube FLOODRISK, Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS)/ the European 
Spatial Development Perspective (ESDP), Strategia EU pentru regiunea Dunării, atlas disponibil online la adresa 
de Internet http://www.biodiversity.ro/atlas/, www.danube-floodrisk.eu 
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Hartă 38. Limita inundabilității pentru municipiul Giurgiu în cazul producerii cu frecvenţă de 
inundare într-o perioadă de 30 ani, 100 ani, 1.000 ani (notate cu HQ30, HQ100, HQ1000) 
Studiul de hazard la inundaţii s-a realizat în cazul suprafeţei delimitate de UAT municipiul 
Giurgiu. 
Sursa: Proiectul The Danube FLOODRISK19 

 

 
Harta 39.  Acoperirea cu apă în cazul producerii cu frecvenţă de inundare într-o perioadă de 
30 ani, 100 ani, 1.000 ani (notate cu HQ30, HQ100, HQ1000). Studiul de hazard la inundaţii 
s-a realizat în cazul suprafeţei delimitate de UAT municipiul Giurgiu. 
Sursa: Proiectul The Danube FLOODRISK20 

 

                                                                 
19 Proiectul The Danube FLOODRISK, Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS)/ the European 
Spatial Development Perspective (ESDP), Strategia EU pentru regiunea Dunării, atlas disponibil online la adresa 
de Internet http://www.biodiversity.ro/atlas/, www.danube-floodrisk.eu 
20 Proiectul The Danube FLOODRISK, Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS)/ the European 
Spatial Development Perspective (ESDP), Strategia EU pentru regiunea Dunării, atlas disponibil online la adresa 
de Internet http://www.biodiversity.ro/atlas/, www.danube-floodrisk.eu 
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Proiectul Danube Floodrisk (Riscuri la inundaţii în regiunea Dunării), cu activităţi de 
cercetare aplicate şi studiul pilot aferent municipiului Giurgiu, a avut drept scop la nivel 
european promovarea metodelor de cooperare cu 19 instituţii din 8 ţări din regiunea 
Dunării, instituţii care partajează baze de date şi cartografiază inundaţiile. 
Concluziile utile municipiului Giurgiu au subliniat, sub forma unei analize SWOT, așteptările 
în cazul producerii unui eveniment de inundație în funcție de caracteristicile acestui oraş-
port la Dunăre. 
 

Punctele tari presupun, în urma studiului, evidenţierea ariilor definite prin niveluri diferite 
ale adâncimii apei în cazul în care s-ar întâmpla evenimentele cu frecvenţă de inundare într-
o perioadă de 30 de ani, 100 de ani, 1.000 de ani (notare cu HQ30, HQ100, HQ1000), 
respectiv a zonelor sigure utile pentru refugiu. La această zonificare se adaugă importanţa 
prezenţei rezervelor de biodiversitate în insulele Mocanu şi Mocănaşu. 
 
La capitolul puncte slabe sunt menţionate calitatea slabă, proasta întreţinere şi utilizarea 
incorectă a barajelor existente, în condițiile în care aceste amenajări hidro-tehnice sunt un 
scut de bază împotriva potențialelor evenimente de inundații. Hărţile de risc evidenţiază o 
expunere mai mare a localităţilor de pe malul stâng al Dunării la inundaţii într-o perioadă de 
30 de ani. 
 
Hărțile realizate în studiu arată că centrul istoric al municipiului Giurgiu este vulnerabil în 
cazul producerii unui eveniment de natura inundațiilor. Se subliniază lipsa unui management 
integrat al infrastructurii pentru întregul oraș. Una dintre concluziile studiului este că 
regulile de navigație ar trebui să fie modelate pentru reacția la producerea unui astfel de 
eveniment.  
La capitolul oportunităţi este menţionată actualizarea planurilor de acțiune și a legislației în 
conformitate cu hărțile care prezintă riscul de inundații. Se subliniază necesitatea includerii 
datelor despre riscul de inundații și de hazard ca informații spațializate cartografic în cadrul 
documentațiilor de urbanism – planuri urbanistice generale. În același sens, investițiile din 
surse publice sau private trebuie să fie direcționate către acele arii evaluate drept prioritare, 
conform hărților specifice, pentru eliminarea sau minimizarea efectelor producerii unui 
eveniment de inundație. Reușita și eficiența măsurilor luate în cazul producerii unui astfel de 
eveniment vor depinde de colaborarea la nivel instituțional.  
La acelaşi capitol sunt menţionate, de asemenea, dezvoltarea turismului și investițiile în 
zonă, acțiuni asociate mai ales prezenței fluviului Dunăre și a celor 8 zone umede de interes 
internaţional RAMSAR. Dezvoltarea economică la care contribuie activitatea Zonei Libere 
Giurgiu ar putea fi benefică pentru investițiile în protejarea mediului și a comunității în 
domeniul descris anterior.     
 
Din perspectiva amenințărilor, sunt menţionate pericolele asociate cedării barajelor sau 
infiltrării apei în construcţiile respective în cazul evenimentelor cu frecvenţă de inundare 
într-o perioadă de 30 de ani, 100 de ani, 1.000 de ani. De asemenea, expuse riscurilor de 
inundaţii sunt şi zonele rezidenţiale, cele cu instituţii administrative, cele cu clădiri 
industriale, culturale sau cu funcţii economice. În eventualitatea unei inundaţii ar fi afectate 
infrastructura de circulație, rețelele de telecomunicații, infrastructura hidro-edilitară, 
rețelele de alimentare cu energie electrică etc.  
 
La întrebarea legată de acțiunile de remediere realizate la inițiativa administrației locale ca 
răspuns la afectarea teritoriului administrat de fenomene legate de hazard natural 
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(inundații, alunecări de teren, cutremure etc.) din ultimii ani, 30% din respondenții 
chestionarului au  menționat inudațiile din 2005 și 2013, evenimente care au fost urmate de 
realizarea de șanțuri pentru scurgere, de construirea de podețe, de îmbunătățirea 
sistemului de canalizare pentru colectarea apelor pluviale.  
 

 
Harta 40. Studiul hazard la inundaţii în cazul municipiului Giurgiu: zone sigure (de siguranţă) 
considerând evenimente cu frecvenţă de inundare într-o perioadă de 30 ani, 100 ani, 1000 
ani  
Sursa: Proiectul The Danube FLOODRISK,  
http://www.eurisy.org/documents_Eurisy/20130604_Noordwijck/MJAdler.pdf  
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Anexa 2. Proiecte: mediu, cadru natural, patrimoniu, infrastructura de transport, 
tehnico-edilitară  
 
Valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare din fonduri externe 
nerambursabile şi fonduri naţionale, precum şi perioadele de implementare, informaţii 
conform Consiliului Judeţean Giurgiu: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Proiect Programul  
Durata de 

implementare 

Valoarea totală 
Valoarea cheltuielilor eligibile 

conform contractului de 
finanţare 

lei euro lei euro 

1 

Management 
eficient al 
serviciilor 
administrative în 
judeţul Giurgiu, 
MESAJ, cod SMIS 
2378 

Programul 
Operational 
Sectorial – 
Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 
2007 – 2013 

 13.03.2009 - 
12.03.2010 

514.295,42 0,00 462.101,42 0,00 

2 

Eficienţă 
Administrativă 
prin e - 
Comunicare la 
nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu 
- E.A.e-C. 
GIURGIU, cod 
SMIS 11212 

Programul 
Operational 
Sectorial – 
Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 
2007 – 2013 

02.06.2010 - 
01.06.2011 

1.305.419,05 0,00 1.126.415,00 0,00 

3 

Management 
Integrat pentru 
Asistenţă Socială 
Eficientă, MIASE, 
cod SMIS 7864 

Programul 
Operational 
Sectorial – 
Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 
2007 – 2013 

04.06.2010 - 
03.09.2011 

1.259.038,17 0,00 1.058.015,27 0,00 

4 

Sistem de 
management 
integrat al 
deşeurilor solide 
în Judeţul Giurgiu, 
cod proiect CCI 
2007RO161PR011 

Programul 
Operaţional de 
Mediu 2007 - 
2013 

04.11.2009 -  
31.05.2014 

94.888.121,00 0,00 70.289.464,00 0,00 

5 

Reconstrucţia 
ecologică a Bălţii 
Comana - judeţul 
Giurgiu, REBACO, 
cod SMIS 6725 

Programul 
Operaţional de 
Mediu 2007 - 
2013 

24.11.2009 - 
23.04.2013 

7.517.469,42 0,00 6.242.510,59 0,00 

6 

Reducerea 
activităţilor 
neconforme şi 
gestionarea 
riscurilor în Parcul 
Natural Comana, 
RANGER, cod 
SMIS 36299 

Programul 
Operaţional de 
Mediu 2007 - 
2013 

03.07.2012 - 
03.07.2015 

 624.242,00 lei  0,00 524.798,00 0,00 
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7 

Reabilitare şi 
modernizare DJ 
411: limită de 
judeţ Călăraşi – 
Hotarele – 
Isvoarele – Teiuşu 
– Mironeşti – 
Comana – Budeni 
– Brăniştari – 
Călugăreni – 
Crânguri –
Singureni – 
Iepureşti – 
Bulbucata – Podu 
Doamnei – Clejani 
(DN 61), cod SMIS 
3316 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

05.03.2011 - 
04.10.2014 

109.216.190,48 0,00 87.952.408,61 0,00 

8 

Reabilitare şi 
modernizare DJ 
603: Naipu (DN6) 
– Schitu – Mirău – 
Stoeneşti – 
Ianculeşti – 
Uzunu – Mihai 
Bravu – Comana 
(DJ 411), cod 
SMIS 3317 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

02.04.2013 - 
01.06.2015 

75.119.841,08 0,00 60.148.225,00 0,00 

9 

Achiziţionare 
echipamente 
specifice pentru 
îmbunătăţirea 
capacităţii şi 
calităţii sistemului 
de intervenţie 
pentru situaţii de 
urgenţă şi pentru 
acordarea 
asistenţei 
medicale de 
urgenţă şi a 
primului ajutor 
calificat, cod SMIS 
13488  

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

25.06.2010 - 
24.06.2011 

7.142.177,43 0,00 5.999.401,20 0,00 

10 

Achiziţie 
echipamente 
specifice pentru 
îmbunătătţirea 
capacităţii şi 
calităţii sistemului 
de intervenţie în 
situaţii de 
urgenţă şi pentru 
acordarea 
asistenţei 
medicale de 
urgenţă şi a 
primului ajutor 
calificat, în 
Regiunea Sud   
Muntenia - etapa 
a II-a, cod SMIS 
45715 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

31.07.2013 - 
30.01.2015 

3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00 
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11 

Modernizarea 
ambulatoriului 
spitalului  Vadu 
Lat, cod SMIS 
12329  

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

30.01.2013 -
29.12.2014 

1.408.362,27 0,00 1.138.977,71 0,00 

12 

Reabilitare, 
modernizare, 
extindere şi 
dotare Centrul de 
asistenţă medico-
socială 
Mogoşeşti, 
judeţul Giurgiu, 
cod SMIS 17651 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

30.07.2011 - 
29.12.2013 

3.647.313,44 0,00 2.889.594,00 0,00 

13 

Reabilitare şi 
modernizare 
Complex de 
Servicii Sociale 
Giurgiu, cod SMIS 
17944 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

12.10.2011 -
12.04.2014 

3.639.292,49 0,00 2.764.876,83 0,00 

14 

Reabilitare, 
modernizare şi 
dotare „Centrul 
de Integrare prin 
Terapie 
Ocupaţională 
Tântava, cod 
SMIS 12774 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

30.11.2010 - 
30.10.2012 

3.636.281,84 0,00 2.641.661,00 0,00 

15 

Reabilitare, 
modernizare, 
extindere şi 
dotare Centrul de 
asistenţă socială 
Hotarele, judeţul 
Giurgiu, cod SMIS 
17685 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

07.11.2011 - 
04.08.2014 

3.494.152,70 0,00 2.854.620,00 0,00 

16 

Reabilitare, 
modernizare, 
extindere şi 
dotare Centrul 
pentru persoane 
vârstnice 
Mironeşti, judeţul 
Giurgiu, cod SMIS 
24684 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

18.02.2013 -
15.06.2014 

3.544.463,76 0,00 2.732.041,80 0,00 
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17 

Restaurarea şi 
valorificarea 
turistică durabilă 
a monumentului 
istoric Mănăstirea  
fortificată 
Comana şi 
modernizarea 
infrastructurii 
conexe, cod SMIS 
14289 

Programul 
Operaţional 
Regional 2007 - 
2013 

10.12.2010 - 
10.12.2014 

30.402.000,96 0,00 23.754.388,63 0,00 

18 

Registrul Agricol 
Geospaţial 
Giurgiu 1 - RAGIS 
1, cod SMIS 
48358 

Programul 
Operaţional 
Sectorial 
Creşterea 
Competitivităţii 
Economice200
7 - 2013 

09.12.2013 – 
08.12.2014 

6.030.127,17 0,00 6.030.127,17 0,00 

19 

Înfiinţarea 
Grupului de 
Acţiune Locală „ 
Inima Giurgiului – 
Ţara Neajlovului 
şi a Câlniştei", cod  
C431.1010931900
001/ 29.12.2009 

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 
Rurală, Axa 4 
LEADER 

30.12.2009 - 
29.09.2010 

369.220,00 0,00 310.269,00 0,00 

20 

Eficientizare 
consum de 
energie termică la 
Spitalul judeţean 
de urgenţă  
Giurgiu, cod 
207/N/ 
10.12.2009 

Fondul de 
Mediu 

11.12.2009 - 
10.12.2010 

914.645,00 0,00 914.645,00 0,00 

21 

Eficientizare 
consum de 
energie termică la 
case de tip 
familial, cod 
211/N/ 
10.12.2009 

Fondul de 
Mediu 

11.12.2009 - 
10.12.2010 

1.835.501,00 0,00 1.611.383,54 0,00 

22 

Eficientizare 
consum de 
energie termică la 
Spitalul 
Orăşenesc 
Bolintin Vale, cod 
845/N/ 
15.10.2010 

Fondul de 
Mediu 

16.10.2010 - 
15.10.2011 

1.002.218,00 0,00 934.976,00 0,00 
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23 

Eficientizare 
consum de 
energie termică la 
Spitalul de 
Neuropsihiatrie 
Vadu Lat, cod 
847/N/ 
15.10.2010 

Fondul de 
Mediu 

16.10.2010 - 
15.10.2011 

1.119.610,00 0,00 1.052.166,00 0,00 

24 

Eficientizare 
consum de 
energie termică la 
Spitalul de boli 
infecţioase 
Singureni, cod 
846/N/ 
15.10.2010 

Fondul de 
Mediu 

16.10.2010 - 
15.10.2011 

374.853,00 0,00 350.917,00 0,00 

  T O T A L LEI   362.084.835,68 0,00 286.863.982,77 0,00 

25 

SURF Nature 
Folosinţa durabilă 
a fondurilor 
regionale pentru 
natură, cod SMIS  
0705R2 

Programul 
INTERREG IVC  

02.03.2010 - 
28.02.2013 

0,00 98.967,00 0,00 98.967,00 

26 

Managementul 
gestiunii 
drumurilor în 
regiunea 
transfrontalieră 
Giurgiu-Ruse – o 
strategie de 
succes, GIS, cod 
MIS - ETC 2 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

17.09.2010 - 
16.03.2012 

0,00 1.098.038,60 0,00 1.098.038,60 

27 

Reabilitarea 
infrastructurii de 
acces pentru 
dezvoltarea 
cooperării 
transfrontaliere în 
regiunea Giurgiu 
– Ruse, R.O.A.D. 
GIURGIU – RUSE, 
cod MIS - ETC 547 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

26.08.2010 - 
25.12.2012 

0,00 5.564.366,00 0,00 5.564.366,00 

28 

Asigurarea unui 
management 
eficient pentru 
intervenţii 
comune în situaţii 
de urgenţă în 
regiunea 
transfrontalieră 
Giurgiu - Ruse, 
EMES, cod MIS - 
ETC 623 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

17.09.2010 - 
16.03.2013 

0,00 4.350.397,79 0,00 4.350.397,79 
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29 

Întărirea 
capacităţilor 
operaţionale 
pentru răspuns în 
situaţii de 
urgenţă în 
regiunea 
transfrontalieră 
Giurgiu - Ruse, 
EOCES, cod MIS - 
ETC 671 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

27.10.2010 - 
27.04.2013 

0,00 2.437.043,60 0,00 2.437.043,60 

30 

Acţiuni comune 
pentru 
managementul 
situaţiilor de 
urgenţă în caz de 
evenimente 
hidro-
meteorologice şi 
poluări 
accidentale ale 
apei, JAMES, cod 
MIS - ETC 137 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

27.07.2011 - 
27.01.2014 

0,00 4.442.252,92 0,00 4.442.252,92 

 
31 

Promovarea unei 
reţele 
transfrontaliere 
Bulgaria-România 
pentru 
dezvoltarea în 
comun a unor 
servicii de turism, 
TOUR-NET, cod 
MIS - ETC 25 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

31.08.2010 - 
29.02.2012 

0,00 32.810,00 0,00 32.810,00 

32 

 
Operaţiuni 
ecologice 
transfrontaliere 
pentru o zonă 
integrată de 
afaceri, ECO BIZ, 
cod MIS - ETC 216 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontalier
ă România - 
Bulgaria 2007-
2013 

28.07.2011 - 
28.01.2013 

0,00 913.992,83 0,00 913.992,83 

  TOTAL EURO   0,00 
18.937.868,7

4 
0,00 

18.937.868,7
4 

  TOTAL LEI (1 EURO = 4,5 LEI)   85.220.409,33   85.220.409,33   

  TOTAL LEI    447.305.245,01   372.084.392,10   

Tabelul 76. Proiecte contractate la nivel judeţean pentru domeniile: mediu, cadru natural, 
patrimoniu, infrastructura de transport, socială, sănătate şi tehnico-edilitară  
Sursa: CJ Giurgiu 
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Anexa 3. Studiu fotografic 
 

 
Consiliul Judeţean Giurgiu 
 

 
Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Giurgiu 
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Teatrul “Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu  
 

 
Imobil care păstrează simboluri vizuale ale perioadei comuniste (municipiul Giurgiu) 
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Turnul cu ceas, Piaţa Unirii, municipiul Giurgiu 
 

 
Giurgiu – rol important ca punct de trecere a frontierei 
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Clădirea Departamentului Căpitănia Dunărea Fluvială Giurgiu, Autoritatea Navală Română 
 

 
Intrare în Zona Liberă Giurgiu  
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Zona portuară Giurgiu 
 

 
Zona portuară Giurgiu 
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Anexa 4. Chestionarul trimis către primăriile UAT-urilor giurgiuvene 
 

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI 

1. Care sunt, în opinia Dvs, cele mai importante 
trei probleme privind dezvoltarea cu care vă 
confruntaţi la nivel local?  

1. Cadrul legislativ instabil                                                                      
2. Lipsa implicării mediului de afaceri și comunității         
3. Lipsa încrederii                                                                                              
4. Slaba implicare a autorităților                                                              
5. Lipsa finanțărilor pentru proiectele de dezvoltare locală                                                                                                                      
6. Lipsa unui cadru legal și procedural bine stabilit              
7. Lipsa stimulentelor privind parteneriatul și asocierea  
8. Lipsa comunicării                                                                                  
9. Lipsa resurselor umane calificate                                                                                                                             
10. Alta. Care?                                                                                             
99. Nu ştiu/Nu răspund 

2. Care dintre următoarele afirmaţii vi se pare 
cea mai corectă? 

1. În general, nu există consens la nivelul comunității 
privind problemele ce necesită rezolvare                                                                                                                  
2. În general, există consens, dar nu există resurse                                                                                   
3. În general, situația actuală este una bună, trebuie 
continuate acțiunile la nivel comunitar pentru dezvoltarea 
localității                         

3. Ierarhizaţi cele 3 probleme menţionate la 
întrebarea 1.  

1 2 3 4 5 6 7  (max>min) 
 

4. Au existat în ultimii 4 ani proiecte finanțate cu 
ajutorul fondurilor structurale ale Uniunii 
Europene pentru care să fi fost aplicanți sau 
parteneri? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

5. Care a fost/ este instituția finanțatoare și ce 
număr de proiecte a finanțat? 

1. Planul National de Dezvoltare Rurala – Ministerul 
Agriculturii 
2. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane – Ministerul Muncii 
3. Programul Operațional Sectorial Creșterea Capacitații 
Economice – Ministerul Comunicațiilor 
4. POS CCE – Ministerul Economiei 
5. Program Guvernamental 
6. Programul Operațional Regional 
7. Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații 
Administrative  - Ministerul Administrației și Internelor 
8. Alta?                                                                                                              
+număr de proiecte 

6. În prezent, există proiecte ce urmează a fi 
depuse, sunt depuse deja sau se află într-o fază 
de contractare, finanțate din fonduri publice 
sau fonduri europene? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

7a. Daca da, care sunt principalele 3 proiecte 
realizate în cadrul unui parteneriat cu 
implicarea instituției Dvs?  

Proiect/ Program de finanțare/ Statutul în proiect (lider 
sau partener)/  Partener/i 
  

7b. Care este forma juridică sub care ați creat 
acest parteneriat?  

1. Asociații de Dezvoltare Comunitară 
2. Acord de Parteneriat 
3. Parteneriat Public – Privat (concesiune de lucrări sau 
servicii) 
4. Altceva (ce) 
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7c. Menționați și ordonați de la 1 la 5 instituțiile 
cu care este important să relaționați pe viitor 
pentru realizarea de proiecte de dezvoltare 
comună? 

importanța (1>5)/ Instituția 

7d. Care  sunt domeniile de dezvoltare în care 
credeți ca este utilă inițierea pe viitor a unei 
forme de asociere cu alte unități administrativ 
teritoriale din vecinătate? 

enumerare 

8. Dacă nu aveți proiecte depuse pentru 
finanțare sau în proces de finanțare, vă rugăm să 
detaliați motivele?  

1. lipsa banilor la bugetul local 
2. lipsa oportunităţilor de finanţare (programe ce ar putea 
finanţa astfel de studii) 
3. lipsa informațiilor cu privire la programele de finanţare 
de la nivel județean 
4. lipsa informațiilor cu privire la programele de finanţare 
de la nivel național 
5. lipsa cofinanţării în cazul existentei unor programe de 
finanţare 
6. lipsa consultanţei de specialitate 
7. lipsa consultanţei pe finanţări nerambursabile 
8. opacitatea sistemului bancar 
9. lipsa personalului intern pentru managementul de 
proiect  
99. Altele. Care? 

9. Există la nivelul localității dvs. un document 
de planificare strategică care să stabilească 
obiectivele de dezvoltare pe termen mediu? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

10. A existat o participare publică la nivelul 
comunității la adoptarea acestei strategii? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

11. Care sunt actorii implicați în procesul de 
elaborare a strategiei? 

1. Societatea civilă 
2. Cetățenii 
3. Firmele  
4. Presa 
5. Biserica 
Altele. Care?                 

12. Există la nivelul primăriei angajaţi care au 
absolvit un curs de perfecţionare în domeniul 
planificării strategice?  

DA                                                                                                                                                            
NU 

13. Consideraţi oportună existenţa unei 
persoane cu astfel de abilităţi în cadrul 
Primăriei? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

14. Câte dezbateri publice au avut loc în 2010 pe 
teme de interes public cu privire la realizarea de 
proiecte de dezvoltare? 

1.  Niciuna 
2.  Una 
3.  2-3 
4.  4 sau mai multe 
5. NS/NR  

15. Există un departament responsabil cu 
scrierea proiectelor de dezvoltare în Primăria 
Dvs? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

16. Care sunt modalitățile de identificare a 
oportunităților de finanțare în cadrul instituției? 

1. Paginile de internet ale finanțatorilor 
2. Informări ale Instituţiei Prefectului 
3. Informări ale Consiliului Judeţean 
4. Informări ale serviciilor publice deconcentrate 
5. Altele. Care? 

17. Există în instituția Dvs o persoană 
responsabilă cu informațiile cu privire la 
oportunitățile de finanțare? 

DA                                                                                                                                                            
NU 
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18a. Au existat cursuri de instruire cu privire la 
finanțările europene sau naționale la care să fi 
participat persoane din instituția Dvs? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

18b. Daca da, câte persoane?   
Nr. persoane 

18c. Din ce departament proveneau acestea? 
Departamentul 

19. Câte persoane specializate în scrierea sau 
gestiunea proiectelor există la nivel de 
instituție? 

Nr. persoane 

20. Consideraţi că mai aveţi nevoie de alţi 
angajaţi cu competenţe în managementul 
proiectului? 

DA. Explicatie.                                                                                                                                                            
NU 

21. Utilizați instrumente de identificare a 
impactului deciziilor luate la nivel local 
(economic, social, impact asupra mediului)? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

22. Considerați că identificarea impactului este 
utilă în procesul de luare a deciziilor la nivelul 
instituției (impact economic, social, bugetar, de 
mediu)? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

23. Consideraţi că aveţi nevoie de angajaţi cu 
competenţe în elaborarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea de politici publice? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

24. Ce alte cursuri vă sunt necesare pentru a 
putea avea personal instruit pentru valorificarea 
oportunităților de dezvoltare și finanțare? 
Alegeți cele mai importante 3 cursuri. 

1. Instrumente de finanțare ale UE 
2. Instituții Europene 
3. Management de proiect 
4. Achiziții publice 
5. Comunicare  
6. Dezvoltare durabilă și egalitate de șanse 
7. Evaluare și monitorizare 
8. Politici Publice 
9. Realizarea cererilor de finanțare 
10. Management financiar 
11. Management strategic 
99. Altceva. Ce? 

25. Exista un sistem informatic de management 
al documentelor (registratură electronică, 
ghişeu unic etc) în Primărie? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

26. Daca da, conține acesta și elemente pentru 
facilitarea managementului de proiect și 
comunicării?  

DA                                                                                                                                                            
NU 

27. Considerați că ar fi utilă introducerea unui 
sistem de evaluare a performanței angajaților 
din cadrul instituției ca măsură de creștere a 
calității serviciilor oferite? Care considerați că ar 
fi departamentele sau/și instituțiile în care un 
astfel de sistem ar fi mai necesar? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

28. Considerați că aria de acoperire a direcțiilor 
de servicii publice deconcentrate este 
corespunzătoare nevoilor comunității de pe aria 
unității administrativ-teritoriale? 

DA                                                                                                                                                            
NU 
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29. Care considerați că sunt principalele măsuri 
care ar trebui inițiate pentru dezvoltarea 
comunității Dvs? (mai multe variante) 

1. Îmbunătățirea oportunităților pentru atragerea de 
investiții  
2. Crearea infrastructurii locale 
3. Dezvoltarea turismului 
4. Dezvoltarea agriculturii 
5. Simplificarea documentației și avizelor solicitate pentru 
depunerea de proiecte 
6. Parteneriat și Asociere 
7. Altele. Care?    

30. Ce instituţie ar trebui sa fie mai activă și să 
vă sprijine în dezvoltarea proiectelor locale? 
Maxim 3 alegeri. 

1. Primăria 
2. Mediul de afaceri 
3. ONG-urile  
4. Biserica 
5. Localităţile învecinate 
6. Băncile și instituțiile de credit 
99. Altele. Care? 

31. Vă rugăm să definiți într-o frază, condițiile 
pe care v-ați dori să le aibă la nivel local copii 
Dvs? 

Enuntare 

32. Considerați oportună realizarea unei 
strategii de dezvoltare locală? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

33. Care considerați că ar trebui să fie 
obiectivele acestei strategii? 

1. Întărirea cooperării și comunicării cu comunitatea  
2. Transparența mai mare a bugetelor 
3. Promovarea proiectelor de dezvoltare 
4. Atragerea de resurse financiare suplimentare pentru 
întărirea capacității de scriere și management de proiect 
5. Creșterea nivelului de trai 
6. Altele, vă rugăm precizați 

34. Există, la nivelul unității administrativ-
teritoriale, persoane care să se ocupe de 
atribuțiile unui serviciu de Urbanism? Daca nu, 
ce instituție preia responsabilitatea pentru 
autorizarea ridicării/ demolării construcțiilor, 
respectiv eliberarea certificatelor de urbanism? 

DA , sunt x persoane.                                                                                                                                                           
NU, solicitarile ajung la … 

35. Unitatea administrativ-teritorială are Plan de 
Amenajare a Teritoriului: în vigoare, în termen 
de implementare sau cu termenul depășit? 
Unitatea administrativ-teritorială are Plan 
Urbanistic General: în vigoare, în termen de 
implementare sau cu termenul depășit?  

PAT    O  În termen  O Cu termenul depășit  O Nu există                                                                                                                               
PUG   O  În termen  O Cu termenul depășit  O Nu există            

36. Există zone cu potențial turistic pentru care 
ați implementat proiecte sau pe care doriți să le 
exploatați prin proiecte finanțate din fonduri 
europene? 

Râul Neajlov/ Zona de recreere pe Râul Neajlov/ Status  O 
În curs 

37. Care sunt problemele de infrastructură 
pentru care nu găsiți rezolvare (circulații, 
infrastructura hidro-edilitară, alimentare cu 
energie electrică, alimentare cu gaze etc)? 

enuntare 

38. Intravilanul, în forma actuală, este conform 
cu necesitățile înregistrate la nivel de comună/ 
oraș? Ați primit un număr important de solitări 
de modificare a intravilanului și cu ce motivație? 

DA, nr. Solicitari...                                                                                                                                                            
NU                                                                                                                 
motivatii... 
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39. Cum sunt manageriate deșeurile în orașul/ 
comuna Dvs? Există centre de colectare 
selectivă/ colectare neselectivă pe raza 
teritoriului, respectiv centre de colectare 
ecologice? Daca nu, unde ajung aceste deșeuri? 

1. colectare selectivă                                                                                
2. colectare neselectivă                                                                         
3. centre de colectare de tip ecologic                                                   
4. destinație deșeuri ... 

40. S-a implementat sau este în curs de realizare 
vreun proiect care să se ocupe de protejarea 
patrimoniului natural, cultural şi a peisajelor, 
respectiv biodiversitate pe raza teritoriului 
administrativ? 

o Da. Denumire proiect/e implementate                                                  
o Da. Denumire proiect/e în curs de implementare                  
o Nu 

41. Există resurse naturale (ce tip?) pe care să le 
exploatați împreună cu o unitate administrativ-
teritorială vecină – mediul rural sau urban? 
Specificați resursa respectivă și comuna sau 
orașul învecinat. Ați înregistrat litigii în cazul 
exploatării resursei naturale? 

1. Resursa/ Uat invecinat/ o litigii                                                               
2. Nu e cazul 

42. Au fost implementate sau sunt în curs de 
realizare proiecte care să utilizeze surse de 
generare a energiei alternative (solară, eoliană, 
utilizarea de biomasă etc)? Daca da, ce regim de 
proprietate au terenurile respective și ce 
suprafață au?    

Proiect/ Suprafata (ha)/ Sursa de generare/ Regim de 
proprietate 

43. UAT-ul Dvs este parte dintr-o rețea sau 
circuit turistic la nivel județean sau național? 

1. Da, suntem parte din rețeaua o județeană/ o națională 
... 
2. Nu. 

44. Care sunt obiectivele de dezvoltare turistică 
pe care le considerați favorabile pentru comuna/ 
orașul Dvs? 

enumerare 

45. Care este starea actuală a unităților de 
cazare situate pe teritoriul comunei/ orașului? 
Câte sunt în funcțiune, în paragină, în curs de 
reamenajare? 

o În funcțiune  o În paragină o În curs de amenajare/ 
unitatea de cazare...                                                                                 
Nu exista unitati de cazare. 

46. Zonele care prezintă potențial sunt accesibile 
(rutier, feroviar, naval etc) pentru a face posibilă 
practicarea turismului? 

Zona/ Tip de acces/ o greu de accesat                                             
Nu exista astfel de zone.  

47. Există persoane/ familii care nu pot beneficia 
de serviciile sociale (din diferite motive - 
accesibilitate limitată, lipsa resurselor financiare 
pentru deplasarea către instituțiilor care 
furnizează astfel de servicii etc)? 

Nr. de persoane/ familii …                                                                              
Nu. 

48. Care sunt instituțiile de servicii sociale 
prezente pe teritoriul comunei/ orașului Dvs - de 
exemplu cămine de bătrâni, orfelinate, centre de 
sprijin pentru persoanele afectate de abuzul în 
familie? 

enumerare                                                                                                               
Nu e cazul. 

49. Câte persoane solicită și primesc asistență 
financiară și în ce situații (de exemplu ajutor de 
încălzire pentru iarnă)? 

Nr. Pers./ Tip de asistență financiară (situația defavorabilă) 

50. Teritoriul comunei sau orașului Dvs a fost 
afectat de fenomene legate de hazard natural 
(inundații, alunecări de teren, cutremure etc) în 
ultimii ani? Cum a acționat administrația publică 
pentru remedierea efectelor negative asupra 
populației?    

an/ tip de hazard/ actiunea de remediere 
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51. În cazul comunei/orașului Dvs, există zone 
locuite la care echipajele pentru situații de 
urgență (ambulanță, pompieri, ISU) ori 
reprezentanți ai serviciilor sociale ajung cu 
dificultate? 

DA                                                                                                                                                            
NU 

52. Unitatea spitalicească cea mai apropiată 
asigură un număr de paturi suficient și dotări 
pentru populația comunei/ orașului? Unitatea 
prezintă condiții decente de preluare a 
persoanelor care solicită îngrijire medicală? 

1. Număr suficient de paturi                                                                         
2. Număr insuficient de paturi                                                                     
3. Condiții decente                                                                                               
4. Condiții slabe                                                                                           
O Nu exista spital pe raza UAT                                                                                                   

53. Există dispensare în comuna/orașul Dvs? 
Sunt accesibile pentru toată populația 
(capacitate suficientă)? 

1. Da, sunt x dispensare. o usor accesibile o neaccesibile                                                                                                              
2. Nu exista dispensare. 

54. Există farmacii în comuna/orașul Dvs? Sunt 
accesibile pentru toată populația (capacitate 
suficientă)? 

enumerare 

55. Identificați 4 obiective majore de investiții 
pentru localitatea Dvs. 

enumerare 

 


