
Proiecte implementate: 

 

1) “Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1”, Cod SMIS 56105 

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013 

Valoare totală proiect:  2.179.063,47 lei din care: 

Durată implementare: 9 luni si 24 de zile de la data semnării contractului de finanţare (8 
aprilie 2015 - 31 decembrie 2015). 

Impact: 

 îmbunătăţirea eficienţei energetice a cinci blocuri de locuinţe din Municipiul Giurgiu, 
contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 imbunatatirea condiţiilor de trai a locatarilor din aceste blocuri de locuinţe, prin 

reducerea consumului de energie la încălzire, contribuind astfel la reducerea sărăciei şi 

îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor defavorizate, cu venituri mici 

 

Rezultatele imediate (directe) 167 de apartamente reabilitate  
Rezultate induse (indirecte) reducerea cu 40% pe termen mediu/lung a consumului de 

energie pentru încălzire 
 
 

2) “Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

Municipiul Giurgiu, Ansamblul ”, Cod SMIS 56106 

 Valoare totală proiect: 1.752.581,79 lei 

 Durată implementare: 8 luni si 17 de zile de la data semnării contractului de 
finanţare (8 aprilie 2015 - 31 decembrie 2015). 
Impact: 

 îmbunătăţirea eficienţei energetice a cinci blocuri de locuinţe din Municipiul Giurgiu, 
contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 imbunatatirea condiţiilor de trai a locatarilor din aceste blocuri de locuinţe, prin 

reducerea consumului de energie la încălzire, contribuind astfel la reducerea sărăciei şi 

îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor defavorizate, cu venituri mici 

 

 Rezultatele imediate (directe) 180 de apartamente reabilitate  
 Rezultate induse (indirecte) reducerea cu 40% pe termen mediu/lung a consumului 
de energie pentru încălzire 

 
 

 
3) “Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Giurgiu ” 

 

 Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013 
 

 Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă este de 622.936,83 lei 



 

 Obiective specifice: 

 Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare turistică (CNIPT) la Giurgiu şi 

dotarea acestuia, în scopul creşterii numărului turiştilor; 

 Includerea CNIPT Giurgiu în reţeaua de centre de informare şi promovare turistică 

înfiinţată la nivel naţional în vederea facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic 

între instituţii şi centrele de informare din zonele turistice.  

 Indicatorii de rezultat corespunzători primului obiectiv specific sunt următorii:  

- 1 Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică realizat la nivelul 

Municipiului Giurgiu; 

-  1 Loc special amenajat pentru persoanele cu mobilitate redusă, rampă de acces în 

CNIPT; 

 

4) „Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama, adiacent Pod Bizetz – Municipiul 

Giurgiu”. 

 Locaţia proiectului este pe canalul Cama, adiacent pod Bizetz,  

 Perioada de implementare : 12 luni 

 Bugetul total:   1.886.708,67 lei 

 În cadrul proiectului  s-au realizat următoarele facilităţi recreaţionale:  

 promenada de-a lungul malului; 

 ponton - scena plutitoare; 

 cladire pentru depozitarea ambarcatiunilor; 

 cladire destinata expozitiilor de arta si manifestarilor culturale; 

 cladire destinata vestiarelor si grupurilor sanitare; 

 terase bordate cu vegetatie; 

 terase inierbate deasupra cladirilor; 

 traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetatie; 

 gradene; 

 parcari; 

 trepte/rampe ce coboara de la nivelul trotuarului existent la nivelul promenadei din 

imediata vecinatate a canalului. 

 

5) „Înfiinţarea unei pieţe de gross pentru peşte în Municipiul Giurgiu”, Nr. Ref. 49 / 

12.09.2013 

Program de finanțare: Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013,  Axa 3 - Măsuri de 
Interes Comun Măsura 3.1 – Acțiuni Comune 
 

Perioada de implementare: 12.09. 2013 - 12.09.2015 



 

Bugetul total: 6.965.238,04  lei 

Obiectivul principal este construirea și stabilirea unei piețe de gross de pește în Municipiul 

Giurgiu. 

 

Principalele activități: 

- Elaborarea acțiunilor de informare și publicitate 

- Elaborarerea Studiului de Fezabilitate 

- Efectuarea de Achiziții publice pentru lucrări de construcții și echipamente 

tehnologice  

- Elaborarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție 

- Asistență tehnică și audit, implementarea lucrărilor de construcție 

- Elaborarea proiectului tehnic 

- Implementarea asistenței tehnice și a auditului 

 

 

6) Continuarea lucrărilor  “Consolidare clădire Colegiul Naţional Ion Maiorescu” din 

Giurgiu, Cod smis 52884 

Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013 

Perioada de implementare : 08.09.2014 - 08.05.2015 

Bugetul total:   

 Bugetul de stat - MDRAP (13%)                          =  402.244,18 lei  
 Bugetul local - Municipiul Giurgiu: 
      - 2% din total cheltuielilor eligibile               =   61.883,72 lei 

      -  valoare cheltuieli neeligibile                       = 432.280,36 lei 
 Surse externe nerambursabile – FEDR (85%) = 2.630.058,07 lei   

 

Activităţile principale ale proiectului sunt: Consolidarea clădirii Colegiul Naţional Ion 
Maiorescu Asistenţa tehnică şi Informarea şi publicitatea; execuţia lucrărilor a constat în 

lucrări de intervenţii asupra încăperilor (pardoseli, finisaje pereţi şi tavane, tâmplărie 
interioară şi exterioară, recondiţionare trepte şi balustrade), intervenţii asupra faţadelor 

(finisaje exterioare pereţi, rosturi antiseismice, corecţii de imagine şi înălţime rezultate din 
consolidare), intervenţii asupra şarpantei şi învelitorii, hidroizolaţii, precum şi lucrări de 
construcţii şi instalaţii (hidrotehnice, termotehnice, electrice, sanitare). 

  

 

7) Portul verde si de înaltă performanţă GIURGIU 

Program de finanțare: (TEN-T) Reţelei Trans-Europene de Transport  

Perioada de implementare: 2014 - 2015 



Bugetul proiectului, exprimat in lei, pentru Municipiul Giurgiu este de 260.174,88 lei          

(237.780 + 22394,88 TVA), din care: 

- Contributie proprie: 141.284,88 lei = 118.890 + 22394,88 TVA ; 

- Contributie UE: 26.420 Euro (fara TVA, care este neeligibila). 

Rezultatele proiectului au constat intr-o serie de documente de planificare/programare, cum ar 

fi: raport privind conceptul de infrastructură și suprastructură; raport privind consolidarea 

sistemelor de informații și de gestionare ale lanțului logistic și ale portului; raport referitor la 

conceptul operațional pentru portul verde Giurgiu, care să ofere soluții de aprovizionare 

eficientă pentru clienți; plan de amenajare portuară; plan de afaceri; plan de punere în aplicare; 

strategie de punere în aplicare a modelului de port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


