
I.GIURGIU ORAȘ MODERN 

  

Obiectiv general: Creşterea mobilităţii populaţiei  

prin investiţii sustenabile în infrastructura de transport 

 

A.MOBILITATE URBANĂ 

 

1.Proiectul “O REGIUNE CONECTATĂ RUSE – GIURGIU, CORIDOR 9, TEN-

T” – valoare de 4.7 milioane de euro ( proiect depus deja în septembrie 2015 

pentru obţinerea finanţării)  

●Proiect finanţat prin  Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –

Bulgaria 2014-2020, Axa 1 – O regiune conectată 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii accesibilităţii locuitorilor celor două 

municipii Giurgiu şi Ruse la infrastructură rutieră prin creşterea legăturilor conexe. 

●Prin realizarea proiectului vor exista următoarele tronsoane modernizate prin 

asfaltare: Șos. Bucureşti (de la intrarea în Giurgiu până la B-dul Mihai Viteazul), 

Şoseaua Prieteniei şi Bulevardul 1 Decembrie 1918 (inclusiv piste de biciclete 

amenajate, lungime 5.2 km). 

 

2.Proiectul “ DEZVOLTAREA ŞI EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI 

PUBLIC NEPOLUANT ÎN MUNICIPIUL GIURGIU”  

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional  2014 - 2020, Axa 

Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1  

Proiectul este structurat pe două direcţii: 

2.1 Proiectul “Dezvoltarea sistemului de transport public” – valoare de 2.2 

milioane Euro 

●Prin realizarea proiectului vor fi achiziţionate 6 mijloace nepoluante de transport 

public – autobuze electrice  

 

2.2 Proiectul “Fluența sistemului de transport nepoluant prin creşterea capacităţii 

de circulaţie” - 16 milioane euro 

●Prin realizarea proiectului vor fi asfaltarte străzile pe unde circulă mijloacele de 

transport în comun, în urma căruia un număr mare de străzi cu o lungime totală de 

21 Km vor fi modernizate. 

●Străzile propuse pentru modernizare sunt: Bd. CFR, Str. 23 August, Bd. l.C 

Brătianu, Str.Uzinei, Bd.1907, Str.Tabiei, Str.Nicolae Bălănescu, Str. Episcopiei, 

Str. Libertăţii, Str. Gheorghe Doja, Str. Tudor Vianu, Str. Cărămidarii Vechi, Str. 

Negru Vodă, Bd. Daciei, Bd. Miron Nicolescu, Str. Păcii, Str. Gării, Str. Petre 

Ghelmez, Str. Gloriei, Str. C. Dobrogeanu Gherea, Str.Ecaterina Vargă, Sos. 



Sloboziei, Sos. Bălănoaiei, Str. Pictor Andreescu, Str. Pictor Grigorescu TOTAL: 

21 km 

 

3.Proiect “Creşterea capacităţii de circulaţie a străzilor, pentru reducerea de CO2” 

– valoare estimată de aproximativ 6 milioane Euro. 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 

4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1 - 

Dezvoltare Urbană 

●Prin realizarea proiectului vor fi modernizate 122 străzi din vestul oraşului, 

cuprinse între Șos Sloboziei - Alexandriei – Ghizdarului – Bălănoaiei - Cărămidari 

– Negru-Vodă - Ramadan -  cu o lungime de 34 km. 

 

4.Proiectul “PIETONII AU PRIORITATE”  - Valoare 2.7 milioane euro 

●Proiect finanţat prin  Programul Operaţional Regional  2014-2020, Axa 4.1 – 

Dezvoltare Urbană  

●Proiectul porneşte de la necesitatea ca pietonii să aibă prioritate în relaţia cu  

autovehiculele, astfel încât strada să devină un spaţiu urban deschis.  

Se înscrie în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului şi constă în realizarea 

de  trotuare continue şi în zona intersecţiilor cu străzi secundare, astfel că la 

trecerea de la o stradă secundară la una principală, conducătorul auto va da 

prioritate pietonilor, întâlnind o trecere supraînălţată. Treceri de pietoni clasice 

(semaforizate) vor exista doar la nivel de strada principală. 

●Prin realizarea proiectului va creşte gradul de siguranţă a cetăţeanului, în 

contextul creşterii mobilităţii acestuia. Astfel se va crea o reţea de siguranţă care va 

uni toate grădiniţele, şcolile, liceele și principalele instituții din municipiu. 

 

 

5.Proiectul – “O REGIUNE CONECTATĂ RUSE – GIURGIU- CORIDOR 7 

DUNĂRE” – valoare de 2.8 milioane euro ( proiect depus deja în septembrie 2015 

pentru obţinerea finanţării)                                  

●Proiect finanţat prin  Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –

Bulgaria 2014-2020, Axa 1 – O regiune conectată 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii accesibilităţii locuitorilor celor două 

municipii, Giurgiu şi Ruse, la infrastructura navală prin creşterea legăturilor 

conexe şi punerea în valoare a patrimoniului turistic pe Dunăre. 

●Prin realizarea proiectului vor fi amenajate spaţii de acostare pentru ambarcaţiuni 

uşoare pe canalul Sf. Gheorghe  zona de promenadă amenajată şi vor fi furnizate 

servicii posesorilor de ambarcaţiuni - Zona unde se va realiza - pe Canalul Sf. 

Gheorghe vis-a-vis de ADPP. 

 



6.Proiect “Îmbunătăţirea accesibilităţii către pieţele occidentale şi orientale şi 

reducerea impactului traficului greu în apropierea zonelor locuite” - valoare 

estimată 7 milioane de euro 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 

4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1 sau pe 

Programul CEF (Connecting Europe Facility). 

●Proiectul porneşte de la necesitatea reducerii impactului traficului greu asupra 

zonelor locuite şi de a realiza oportunităţi de afaceri în municipiul Giurgiu (zona 

industrială Sud, zona CET ZIROM), prin existenţa unei centuri ocolitoare a 

municipiului Giurgiu. 

●Prin realizarea proiectului se va continua inelul de centură de la intersecţia Șos. 

Bălănoaia – Șos Ghizdarului – Șos Alexandriei – Șos Sloboziei – Şoseaua P1-P2- 

până la Zona Liberă, pe distanţă de aproximativ 7 Km. 

 

7.Proiect “Îmbunătăţirea serviciilor adecvate de transPort nemotorizat în 

Municipiul Giurgiu” – valoare 1 milion euro 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 

4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiţii 4.1  

●Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunatăţirii mobilităţii persoanelor prin 

folosirea bicicletelor ca mijloc de deplasare şi reducerea emisiilor de carbon prin 

reducerea traficului auto. 

●Prin realizarea proiectului vor exista piste pentru biciclete pe toate străzile 

principale care intră în oraş şi asigură interconectivitate cu localităţile învecinate. 

-Șos Bucureşti, 5,2 km de la Remuș – până în centru la Turnul cu ceas. 

-Șos Sloboziei aproximativ 4,5 (de la centură) până la Turnul cu ceas. 

-Șos Alexandriei  aproximativ 3,7 km (de la sos centură) până la Turnul cu ceas. 

-Șos Ghizdarului aproximativ 2 km (de la sos centură) până la Turnul cu ceas. 

-Șos Bălănoaia aproximativ 3 km (de la sos centură) până la Strada Ramadan 

- Inel de legătură – Sos Sloboziei- Şoseaua Alexandriei – Şoseaua Ghizdarului 1,3 

km. TOTAL: 19 Km 

 

B. CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 

Obiectiv: îmbunătăţirea competențelor de planificare spaţială şi urbană, prin 

elaborarea şi implementarea de strategii şi planuri spaţiale şi urbane  

 

-Taxele publice – Există deja un sistem modern de plată online a taxelor publice – 

(Municipiul Giurgiu este înrolat la platforma Ghişeul.ro), se poate realize deja 

plată cu cardul. 

 



1. Proiect Sistem informatic integrat pentru managementul relaţiei cu cetăţenii - 

valoare aproximativă 500.000 euro 

●Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

2014-2020, Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficient,  

●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii gradului de mulţumire a cetăţenilor 

în privinţa relaţiei cu autorităţile publice 

●Prin realizarea proiectului va fi îmbunătăţită relaţia dintre cetăţean şi autorităţi  

 

2.Proiect Sistem informatic integrat pentru managementul  unor servicii 

publice,valoare aproximativă 500.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 

1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, fonduri naţionale, fonduri 

proprii 

●Prin realizarea proiectului serviciile publice cetăţenilor vor fi furnizate într-un 

mod mai eficient, adaptate nevoilor cetăţeanului 

 

3.Proiect Sistem de măsurare a gradului de mulţumire a cetăţenilor în raport cu 

activitatea administraţiei publice, valoare aproximativă 150.000 euro  

●Finanţare Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020,  Axa 2 – 

Administraţie publică şi sistem judiciar transparent, fonduri naţionale, fonduri 

proprii 

●Proiectul porneşte de la necesitatea monitorizării gradului de mulţumire  

cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea funcţionarilor administraţiei locale 

 

 

4.Proiect  Program de instruire/perfecţionare a personalului aparatului 

administrativ , valoare aproximativă 300.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 

1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficient 

 

5.Proiect Realizarea  hărții  GIS a Municipiului Giurgiu, incluzând utilităţile  

existente , valoare 1 milion euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă   2014-2020, 

Axa 1 – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente  

 

6.Proiect Realizare de Planuri spaţiale şi urbane (planuri urbanistice zonale, planuri 

de amenajare a teritoriului, amenajare peisagistică, cadastru şi carte funciară a 

zonelor urbane)  

 



C.DEZVOLTAREA DE RELAŢII PARTENERIALE ŞI CREŞTEREA 

COOPERĂRII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE A  MUNICIPIULUI 

 

1.Proiect Dezvoltarea infrastructurii de mediu în domeniul apă şi apa uzată, în 

Municipiul şi în Jud Giurgiu, valoare estimată 95 milioane euro, din care 

municipiului Giurgiu îi vor reveni 5,2 milioane euro, pentru investiţii în apă şi 

canalizare în zona Giurgiu Nord şi zona Șos Prieteniei 

●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa3 – 

Infrastructură de mediu 

●Proiectul porneşte de la necesitatea punerii în aplicare a Masterplanului actualizat 

de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul județului Giurgiu,  

●Prin realizarea proiectului, zonele Giurgiu Nord şi Prieteniei vor avea sistem de 

alimentare cu apă şi sistem de canalizare modernizate 

 

D.CREŞTEREA ECONOMIEI LOCALE PRIN STIMULAREA 

COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR AUTOHTONE ŞI DEZVOLTAREA 

CERCETĂRII – DEZVOLTĂRII –INOVARII 

 

Acest obiectiv presupune sprijinirea dezvoltării sectorului IMM – urilor prin 

stimularea competitivităţii şi încurajarea activităţilor de cercetare 

/dezvoltare/inovare. 

 

1.Proiectul High Performance Green Port Giurgiu  - Etapa 2 – Construcție,  valoare 

15,5 milioane euro. Proiectul a fost aprobat la Comisia Europeană în septembrie 

2015 și este în implementare. 

●Finanţat prin Programul Connecting Europe Facility – Mecanismul 

Interconectarea Europei – Sectorul Transport 

●Proiectul a pornit de la necesitatea revitalizării activităţii economice în municipiu, 

în special în zona portuară 

●Prin implementare proiectului va fi construit un port trimodal care va facilita 

transferul mărfurilor pe apă, cale ferată şi şosea, contribuind astfel la creşterea 

activităţii economice. De asemenea, se va îmbunătăţi accesul la cheul Zonei Libere 

şi va fi sistematizata zonă prin crearea unui parc şi a unor locuri de joacă pentru 

copii, în zona blocurilor ANL. 

 

2.Proiect: Realizarea “Parcului Industrial Giurgiu Sud” - prin redefinirea Zonei 

Libere Giurgiu şi înfiinţarea unui Port comercial modern şi terminal de mărfuri. 

●Finanţare în parteneriat public-privat 

●Proiectul porneşte de la necesitatea revitalizării industriei în municipiu și crearea 

locurilor de muncă 



●Prin implementarea proiectului va fi înfiinţat un parc industrial în zona de sud a 

oraşului - astfel se vor deschide noi firme care vor crea locuri de muncă și va fi 

îmbunătăţită calitatea vieţii cetăţenilor, crescând astfel nivelul de dezvoltare.  

 

3.Proiect Înfiinţarea şi dezvoltarea a două unităţi de învăţământ tehnologic în 

Municipiul Giurgiu, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Giurgiu   

●Finanţare prin fonduri guvernamentale şi locale 

 

4.Proiect Extinderea Incubatorului de afaceri Giurgiu HUB – pentru sprijinirea 

tinerilor în procesul antreprenorial, valoare 1,6 milioane euro 

●Finanţare prin programe guvernamentale, în parteneriat cu Ministerul Economiei 

Prin implementarea proiectului va creşte accesul tinerilor la facilitatea de 

deschidere a unei afaceri şi va fi susţinută această afacere timp de trei ani 

(“perioada de incubaţie”), în acest fel fiind create locuri de muncă.    

 

II.GIURGIU ORAȘ VERDE 

(EFICIENT ENERGETIC) 

 

1.Proiect Dezvoltarea durabilă prin eficientizarea sistemului de iluminat public, 

valoare estimată 5 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea 

eficienţei enegetice 

●Proiectul porneşte de la necesitatea scăderii consumului de energie prin 

eficientizarea sistemului de iluminat public, în scopul utilizării raţionale a 

resurselor energetice epuizabile   

●Prin implementarea proiectului vor fi înlocuite toate cele 3.500 de lămpi de 

iluminat public, folosindu-se tehnologia LED , se va realiza un management 

eficient al iluminatului stradal, iar toate acestea vor conduce la o reducere de 70% 

a  costurilor cu iluminatul public,  realizându-se astfel economii considerabile la 

bugetul local. 

 

2.Proiect Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale (100 blocuri de 

locuinţe în Municipiul Giurgiu),  valoare estimată 10 milioane euro  

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea 

eficienţei enegetice 

●Proiectul porneşte de la necesitatea scăderii consumului de energie termică, prin 

creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

●Prin realizarea proiectului proprietarii apartamentelor reabilitate termic vor 

beneficia de confort sporit în propria locuinţă, în paralel cu reducerea cheltuielilor 



cu energia termică. Prin proiect vor fi realizate următoarele lucrări: izolarea 

pereţilor exterior ai blocului, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din PVC cu 

geam termopan, închiderea balcoanelor, izolaţia planşeului superior şi a planşeului 

peste subsol, şarpante, vor fi înlocui becurile clasice de pe scara blocului cu  becuri 

economice, pot fi montate, în limita bugetului, panouri electrice solare pentru a 

asigura curentul electric în spaţiile comune. Nu în ultimul rând, aspectul estetic al 

blocului şi al zonei va fi îmbunătăţit.  

 

3.Proiect Sistem de producere a energiei termice din surse alternative (construirea 

unei centrale termice  pe biomasă), valoare estimată 6 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 6 – 

Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile (biomasă, biogaz, 

geotermal), parteneriat public - privat 

●Prin implementarea proiectului va fi construită o centrală termică pe biomasa, 

care va produce energie termică pentru locuitorii oraşului, la costuri considerabil 

mai mici faţă de cele actuale şi deci locuitorii vor avea de achitat facturi mai mici 

pentru căldură.  În acelaşi timp, prin folosirea biomasei drept combustibil, va fi 

redusă poluarea oraşului şi deci va creşte calitatea vieţii. Astfel, proiectul va fi 

realizat pe amplasamentul SC Tracum din strada Gloriei, acolo unde va fi 

construită o centrală pe biomasă (lemn). 

 

4.Proiect Creşterea eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor de învăţământ 

aparţinând Municipiului Giurgiu , valoare estimată 6 milioane euro (clădirile 

şcoli/licee/grădiniţe/creşă) 

●Prin proiect vor fi realizate următoarele lucrări: izolarea pereţilor exterior ai 

blocului, înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, 

izolaţia planşeului superior şi a planşeului peste subsol, şarpante, se vor înlocui 

becurile clasice cu corpuri de iluminat economice, pot fi montate, în limita 

bugetului, panouri electrice solare pt a asigura curentul electric. După 

implementarea proiectului municipiul Giurgiu va reduce considerabil costurile cu 

energia termică pentru clădirile tuturor şcolilor, realizându-se astfel economii în 

bugetul local. Nu în ultimul rând, aspectul estetic al clădirii respective şi al zonei 

va fi îmbunătăţit, iar emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse. 

 

5.Proiect Creşterea eficienţei energetice a sediilor administrative aparţinând 

Municipiului Giurgiu, finanţare prin POR Axa 3, valoare estimată 200.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea 

eficienţei energetice 

 



6.Proiect Reabilitarea siturilor contaminate istoric, valoare estimată 4 milioane 

euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 4 – 

Decontaminarea siturilor poluate istoric 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii calităţii vieţii în municipiu şi 

revitalizarea fostelor zone industriale 

●Prin implementarea proiectului în fosta Platforma 1 a Combinatului Chimic se 

vor decontamina terenurile care aparţin Primăriei, aproximativ 25 ha, şi ulterior se 

vor folosi acele terenuri pentru obţinerea energiei din surse regenerabile  - 

construirea unei centrale fotovoltaice. În acest fel,  vor fi redate circuitului 

economic acele terenuri care până în prezent nu au putut fi utilizate corespunzător 

din cauza gradului ridicat de poluanţi în sol şi în substrat.  

 

7.Proiect Promovarea mijloacelor de transport cu emisii de carbon foarte mici – 

electrice (utilizare combustibil ecologic), inclusiv staţii de încărcare electrice,  

valoare aproximativă 2 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare 

Urbană şi Axa 3 – Eficienta Energetică 

●Proiectul porneşte de la necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon în 

conformitate cu cele asumate prin Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al 

Municipiului Giurgiu şi cu îndeplinirea țintelor României  

●Prin implementarea proiectului se vor achiziţiona 6 autobuze electrice, se vor 

înfiinţa 2 staţii de încărcare, modernizare depou (staţie de încărcare electrică cu 

capacitate mare în depou), modernizare staţii de transport public). Prin realizarea 

proiectului municipiul Giurgiu îşi va îndeplini ţintele de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon, asumate prin semnarea Planul de Acţiune pentru Energie 

Durabilă. 

 

8.Proiect Modernizare Parc Tineretului, valoare estimată 4 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare 

Urbană 

●Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei zonelor verzi urbane, în scopul 

creşterii calităţii vieţii locuitorilor municipiului prin posibilităţi de recreere şi 

relaxare într-un mediu mai curat 

●Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: în completarea 

pistei de atletism a bazinului de înot didactic și a sălii Polivalente - executarea 

terenurilor şi a spaţiilor aferente sporturilor; crearea unui traseu de alei 

sistematizat; executarea diferitelor tipuri de instalaţii aferente amenajărilor; 

montarea de mobilier urban; amenajarea a doua spaţii de servicii; construirea unoe 

clădiri necesare vizitatorilor şi sportivilor: grupuri sanitare, vestiare, duşuri, punct 



administrativ şi spaţiu de depozitare; amenajarea de zone cu echipamente pentru 

activităţi diversificate; toaletarea arborilor existenţi; plantarea de vegetaţie cu talie 

joasă, medie sau înaltă, rezistenta la noxe; amenajarea de spaţii verzi plantate; 

realizarea unor construcţii din lemn de tip pergole; realizarea de amenajări florale; 

realizarea de împrejmuiri pentru spaţiul verde - gard viu; realizarea unor fântâni 

arteziene, decorative şi pentru joacă. În acest fel, locuitorii municipiului vor 

beneficia de un parc modern, având  posibilitatea petrecerii timpului liber în 

această zonă și activităților sportive. 

 

9.Proiect Modernizare Parcul Elevilor, valoare estimată 2 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 – Dezvoltare 

Urbană 

●Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei zonelor verzi urbane, în scopul 

creşterii calităţii vieţii locuitorilor 

●Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: crearea unui 

traseu sistematizat de alei; executarea de instalaţii aferente amenajărilor; montarea 

de mobilier urban amenajarea zonelor şi echipamentelor pentru diverse activităţi; 

curăţarea monumentului existent; realizarea unui monument nou; toaletarea 

arborilor existenţi; plantarea de vegetaţie cu talie joasă, medie sau înaltă, rezistenta 

la noxe; amenajarea de spaţiilor verzi plantate prin delimitarea acestora; realizarea 

unor construcţii din lemn de tip pergole; realizarea de amenajări florale; realizarea 

de împrejmuiri pentru spaţiul verde - gard viu brodat de gard de plasă; realizarea 

unor construcţii din lemn cu funcţiunea de toalete şi vestiare; realizarea unui mic 

luciu de apă, fântână arteziană cu instalaţia încastrată în paviment. Astfel, locuitorii 

din zona vor beneficia de un parc modern, având  posibilitatea petrecerii timpului 

liber în această zonă 

 

10.Proiect Cartier verde în Giurgiu prin eficientizarea energetică a blocurilor de 

locuinţe şi a iluminatului public în Cartierul Policlinica din Giurgiu,  

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 3 – Creşterea 

eficienţei energetice 

●Proiectul porneşte de la necesitatea punerii în aplicare a Masterplanului 

Euroregiunii Giurgiu-Ruse, prin care se propune realizarea unui cartier eficient 

energetic. În prima etapă au fost reabilitate termic 9 blocuri din acest cartier, 

urmând ca în acest exerciţiu financiar să se continue cu reabilitarea celorlalte 10 

blocuri, plus eficientizarea iluminatului public în cartier şi energie termică din 

surse regenerabile (centrală pe biomasă). 

Prin realizarea proiectului municipiul Giurgiu îşi va îndeplini ţintele de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon, asumate prin semnarea Convenţiei Primarilor, 

realizând un cartier complet eficient energetic. 



 

III.GIURGIU ORAȘ CULTURAL, 

TURISTIC ȘI EDUCAT 

 

A. GIURGIU, ORAȘ CULTURAL 

 

1. Proiect – “Valorificarea zonei adiacente Cetăţii Giurgiu şi integrarea acesteia 

într-un circuit turistic” – valoare 2 milioane de euro (proiect depus deja în 

septembrie 2015 pentru obţinerea finanţării)  

●Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –

Bulgaria 2014 – 2020, Axa 2 – O regiune verde  (Patrimoniul cultural şi natural) 

●Proiectul porneşte de la necesitatea utilizării, dezvoltării şi promovării 

patrimoniului cultural în regiunea de graniţa Româno-Bulgară.  

●Prin implementarea proiectului se va realiza o pasarelă exterioară de jur-

împrejurul Cetăţii, de forma circulară, la o înălţime de aproximativ doi metri, 

acoperită, pe care se va circula astfel încât să se poată observa din orice poziţie 

Cetatea. Din loc în loc pe această pasarelă  vor fi amplasate ecrane touch-screen şi 

alte dispozitive cu  tehnologie modernă care vor oferi informaţii istorice despre 

Cetate – imagini ale cetăţii din diferite perioade istorice şi în diferite stadii plus 

informaţii scrise. Tot spaţiul din interiorul pasarelei va fi acoperit cu o structură 

uşoară modernă, cu sisteme de scurgere a apei şi iluminare naturală. Nu se va 

interveni prin acest proiect asupra ruinelor cetăţii, ci va fi doar pusă în valoare prin 

spaţiul imediat învecinat.  

Prin realizarea proiectului se va revitaliza zona Cetăţii Giurgiu, va creşte numărul 

turiştilor în municipiu şi se va reactiva rolul de pilon central al oraşului, luând în 

calcul existenţa Euroregiunii Giurgiu – Ruse cu toate oportunităţile ce decurg din 

aceasta pentru a promova Giurgiu pe plan naţional şi internaţional. 

 

2. Proiect: “EUROPEION” Promovarea patrimoniului cultural intangibil – 

amenajarea şi dotarea spaţiului din Giurgiu – Mircea cel Bătrân, bl.92 , parter, 

Galeriile de artă - valoare 1,4 milioane euro (proiect depus deja în septembrie 2015 

pentru obţinerea finanţării)  

●Proiect finanţat prin Programul Transfrontalier INTERREG V-A România –

Bulgaria 2014 – 2020, Axa 2 – O regiune verde  (Patrimoniul cultural şi natural) 

●Proiectul porneşte de la necesitatea conservării, promovării şi dezvoltării 

patrimoniului cultural intangibil al zonei transfrontaliere 

●Prin implementarea proiectului va fi realizat un muzeu interactiv denumit 

sugestiv EUROPEION, care este un obiectiv destinat atât adulţilor, cât şi elevilor, 

ale căror cunoştinţe culturale vor fi îmbogăţite, prin metode abstracte, 

nonconformiste, moderne şi atractive într-un spaţiu special amenajat şi dotat cu 



echipamente şi mijloace de informare moderne  - tehnologie touch-screen, 

dispozitive electronice multimedia moderne. Copiii sau adulţii vor putea să caute 

singuri informaţii despre anumite personaje sau evenimente din istoria comună 

româno-bulgară, să le proiecteze şi să le studieze prin intermediul mijloacelor 

multimedia moderne. În acest fel, proiectul va veni şi în sprijinul cadrelor 

didactice, care vor putea transforma lecţiile abstracte din clasă, în lecţii interactive, 

ţinute întru-un mediu plăcut, prezentând practic ceea ce elevii studiază la orele de 

curs. De asemenea, activităţile desfăşurate în cadrul spaţiului EUROPEION vor 

contribui la creşterea atractivităţii turistice şi implicit a dezvoltării regiunii.  

 

3. Proiect Restaurarea parţială, conservarea, protecţia şi promovarea Cetăţii 

Giurgiu - valoare estimată 4 milioane euro 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5.1: 

Patrimoniul cultural 

●Proiectul porneşte de la necesitatea de revitalizare a zonei Cetăţii Giurgiu, 

monument de categorie 1 A înscris în Lista Monumentelor Istorice, prin 

restaurarea parţială, conservarea, protecţia Cetăţii, promovarea şi integrarea 

acesteia în ţesutul urban al oraşului.  

●Prin implementarea proiectului se va salva monumentul, prin lucrări de stopare a 

degradărilor foarte avansate, lucrări de drenaj a apelor de infiltraţie, prin 

restaurarea parţială a acestuia, prin lucrări specifice de conservare şi de protejare şi 

se va revitaliza turismul prin includerea Cetăţii Giurgiu în circuitul turistic. Se vor 

desfăşura activităţi de digitizare a cetăţii restaurate prin folosirea tehnologiei 

electronice moderne, plus activităţi de promovare turistică a obiectivului restaurat, 

informare publică,  activităţi de marketing.  

 

4. Proiect Reabilitarea unor zone istorice din Ansamblul Urban Parc Alei, - valoare 

estimate 2 milioane euro 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5.1- 

Patrimoniul cultural 

●Proiectul porneşte de la necesitatea refuncţionalizarii zonei "Ansamblul Urban 

Parc Alei" , care este monument înscris în Lista Monumentelor Istorice şi 

integrarea acesteia într-un circuit turistic. 

●Proiectul în sine are două componente: restaurarea Monumentului Armatei 

Franceze a Dunării, schimbându-i-se locul în capătul aleii directoare a Parcului 

Alei drept cap de perspectivă al acesteia; resistematizarea zonei astfel eliberate prin 

redefinirea circulaţiilor pietonale, în spiritul tradiţiei istorice a spaţiului. 

Refuncţionalizarea întregii zone şi integrarea ei într-un circuit turistic, precum şi o 

strategie de promovare şi identitate vizuală sunt acțiuni care vor duce la o creştere 



a potenţialului turistic şi economic. De asemenea, se va realiza digitizarea 

obiectivului vizat. Suprafaţa zonei este de aproximativ 6000 mp.        

 

4. Proiect Conservarea, Consolidarea, restaurarea şi amenajarea turistică a Podului 

Bizetz -  valoare estimate 200.000 euro.  

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5.1 - 

Patrimoniul cultural 

●Proiectul porneşte de la necesitatea restaurării, conservării, amenajării Podului 

Bizetz, care este monument înscris în Lista Monumentelor Istorice şi introducerea 

lui în circuitul turistic.  

●Prin implementarea proiectului se vor executa  lucrări de stopare a degradărilor, 

lucrări de restaurare şi de punere în valoare a monumentului prin iluminat 

ambiental şi marcaje specifice.  Vor fi, de asemenea, activităţi de includere a 

monumentului istoric într-un traseu turistic, datorită locaţiei favorabile, plus 

digitizarea obiectivului restaurat; 

 

5. Proiect Consolidarea şi îmbunătăţirea dotărilor Centrului Cultural Ion Vinea 

Giurgiu - valoare estimată 1.000.000 euro 

●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5: 

Patrimoniul cultural 

●Proiectul porneşte de la necesitatea restaurararii, consolidării, protecţiei şi 

conservării Centrului Cultural „Ion Vinea”, care este monument înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în vederea introducerii acestui monument istoric în 

circuitul public şi în cel turistic regional. 

Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări specifice de consolidare, de 

conservare, de restaurare şi protejare a clădirii Centrului Cultural „Ion Vinea”, 

cunoscută şi sub numele de Zalomit, se vor moderniza  zonele de acces pietonale şi 

carosabile, inclusiv parcajele, iluminare exterioară şi decorativă, amenajări 

peisagistice. Prin lucrările specifice se va salva monumentul de la degradare, acesta 

va fi restaurat, oferind astfel un spaţiu adecvat celor care desfăşoară evenimente 

culturale de înalt nivel, prin modernizarea tuturor spațiilor din interior - sală 

festivități, sală de repetiții, etc.  

 

B. GIURGIU, ORAȘ TURISTIC – Crearea unui spaţiu de agrement de-a lungul 

Dunării (Canalele Sfântul Gheorghe, Plantelor, Cama) 

 

1. Amenajare spaţiu  

de agrement pe Canal Cama  

etapa II - Valoare: 400.000 euro 



●Proiectul va fi depus prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri 

Maritime 2014-2020, prin FLAG Giurgiu – Grupul de Acţiune Locală „Giurgiu -

Tradiția Pescuitului Dunărean” 

●Proiectul porneşte de la necesitatea de a continua amenajarea realizată deja, 

printr-o zonă de promenadă pentru cetăţenii municipiului şi nu numai, unde aceştia 

se pot relaxa şi îşi pot petrece timpul liber. 

Prin implementarea proiectului  se va ameneja o zonă dedicată practicării 

sporturilor nautice folosind ambarcaţiuni de caiac/canoe/canotcă, va fi realizată 

amenajarea peisagistică a zonei, consolidarea malului acolo unde este necesar, iar 

la finalizarea proiectului va fi extinsă zona de agrement deja existentă pe Canal 

Cama.  

 

2. Extinderea zonei de agrement pe malul Canalului Cama – Noua faleza a oraşului 

- valoare estimată 5,2 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul 

Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, parteneriat public-privat,  

fonduri proprii 

●Proiectul porneşte de la necesitatea amenajării unui spaţiu de agrement pentru  

locuitorii oraşului dar şi pentru turişti, unde aceştia îşi pot petrece în mod plăcut 

timpul liber. 

●Prin implementarea proiectului se va amenaja o zonă de faleză şi de promenadă la 

sud de zona dedicată sporturilor nautice şi în prelungirea actualei zone de agrement 

de pe Canal Cama; se va crea astfel o zonă de recreere şi petrecere a timpului liber 

pentru locuitorii oraşului şi nu numai.  

3. Înfiinţare spaţii de agrement pe canal Sf Gheorghe – Marina Port - valoare 15 

milioane euro 

●Finanţare în parteneriat public- privat, fonduri proprii 

●Proiectul porneşte de la necesitatea amenajării unei zone-Port de agrement pe 

Canalul Sfântul Gheorghe  

●Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele lucrări: consolidarea 

malurilor pentru protecţie contra inundaţiilor, amenajări de mici peninsule pe care 

vor fi construite pontoane cu toate dotările necesare pentru ambarcaţiuni uşoare şi 

de agrement, se vor amenaja zone de plajă, camping, servicii şi locuire temporară. 

Toate construcţiile vor fi structuri uşoare.  

 

4. Amenajare spaţii campare în zona Vămii Giurgiu – valoare estimată 200.000 

euro 

●Finanţare prin fonduri proprii, parteneriat public-privat 

●Proiectul porneşte de la necesitatea existenţei unei zone de campare în apropierea 

frontierei, unde cei care ne tranzitează tara, respectiv municipiul să poate face un 



popas pentru a se odihni, beneficiind totodată de servicii specifice unei astfel de 

zone.  

●Prin implementarea proiectului va fi amenajat un spaţiu de campare în zona 

Vămii Vechi, dotat conform cerinţelor europene, asigurând utilităţile necesare si 

astfel va creşte numărul persoanelor care se vor opri în oraş, va creşte numărul 

locurilor de muncă şi implicit nivelul de dezvoltare economică a municipiului. 

 

5.Turism ecumenic – Includerea bisericilor din municipiu într-un circuit turistic – 

50.000 euro         

●Finanţare din fonduri naţionale,  fonduri proprii, parteneriat public-privat 

●Proiectul porneşte de la necesitatea promovării patrimoniul cultural de factură 

religioasă din municipiul Giurgiu. 

●Prin realizarea proiectului va creşte numărul turiştilor care vor vizita lăcaşurile de 

cult din oraş. Vor fi incluse în circuitul turistic mănăstirea Sf. Nicolae şi mănăstirea 

Sf. Gheorghe, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, bisericile Buna Vestire, 

Sfânta Treime, Eroilor, etc. 

 

C. GIURGIU, ORAȘ EDUCAT 

 

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman prin creşterea accesului la educaţie şi 

instruire şi stimularea ocupării forţei de muncă. Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii educaţionale şi de cercetare. 

 

1. Proiect Modernizarea unităţilor  de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiul 

Giurgiu – valoare estimată 1.000.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 10 - 

Infrastructură educațională,  fonduri guvernamentale sau fonduri proprii 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creșterii calităţii serviciilor educaţionale, 

necesare dezvoltării capitalului uman pentru învăţământul gimnazial şi liceal şi a 

reducerii abandonului şcolar.  

●Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări complete de consolidare a 

clădirii Şcolii generale Sf Gheorghe,  una dintre cele mai vechi scoli din oraş 

(construită în 1890) – respectiv consolidare fundaţie, structura de rezistenţă, 

acoperiş, înlocuire tâmplărie, pardoseală, instalaţii apa, instalaţie termică, instalaţie 

electrică, plus dotările specifice (mobilier şcolar) și extindere cu un etaj al spațiului 

adiacent Poliției Municipale. 

 

2. Proiect Modernizarea unităţilor de învăţământ preşcolar din municipiul Giurgiu - 

valoare estimată 1.000.000 euro 



●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 10 - 

Infrastructură educațională,  fonduri guvernamentale sau fonduri proprii 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creșterii calităţii serviciilor educaţionale, 

necesare dezvoltării capitalului uman pentru învăţământul preşcolar din municipiul 

Giurgiu. 

●Prin implementarea proiectului se vor realiza lucrări complexe de  consolidare 

structură, acoperiş, hidroizolare, înlocuire instalaţii electrice, termice, apa 

canalizare, la clădirile grădiniţelor care nu au fost modernizate şi se va achiziţiona 

mobilier şi se vor face dotările specifice învăţământului preşcolar  

 

3.  Proiect Realizare Catalog electronic în unităţile de învăţământ gimnazial şi 

liceal din Municipiul Giurgiu  

●Finanţare din fonduri locale 

●Proiectul porneşte de la necesitatea păstrării unei legături strânse şi deschise a 

unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiul Giurgiu cu părinţii 

elevilor.  

●Prin implementarea proiectului va fi realizat un program informatic prin care 

părinţii vor putea să afle rapid pe internet situaţia şcolară a copiilor – note, medii, 

absențe- folosind calculator laptop, tabletă sau smartphone.  

Se va îmbunătăţi astfel relaţia profesor - elev - părinte, iar părinţii vor putea să ia 

din timp măsuri în cazul unor situaţii critice.  

Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea promovabilității la 

examenul de Bacalaureat. 

 

4. Proiect Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii,   

●Finanţare prin fonduri guvernamentale, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi 

cu Inspectoratul Şcolar Giurgiu  

●Proiectul porneşte de la necesitatea corelării programelor educaţionale cu 

cerinţele de pe piaţa muncii 

●Prin realizarea proiectului se vor putea pregăti elevi/studenţi pentru 

meseriile/profesiile solicitate de către angajatorii din regiune. 

 

lV. GIURGIU ORAȘ SIGUR 

 

Obiectiv: Reducerea vulnerabilității la riscuri  

și adaptarea la schimbările climatice 

 

1.Propunere de proiect : Amplasare camere monitorizare video în anumite ZONE 

DIN ORAȘ ȘI intersecţii, în scopul creşterii siguranţei cetăţenilor - valoare 

800.000 euro  



●Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4   

Dezvoltare Urbană, Prioritatea de investiţii 4.1 –Promovarea strategiilor de 

reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru toate tipurile de teritoriu, în 

particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 

urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. 

●Proiectul porneşte de la necesitatea creșterii siguranței cetățenilor din oraș, cu 

precădere în zonele dens populate sau identificateca având un potențial infracțional 

mai ridicat. 

●Prin realizarea proiectului se va crea un sistem de monitorizare video prin  

montarea a aproximativ 150 de camere de supraveghere în zone aglomerate din 

municipiul Giurgiu și amenajarea unui dispecerat central de supraveghere, ceea ce 

va conduce la scăderea gradului de infracționalitate în oraș. 

 

2. Proiect  Centru comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră- 

valoare de aproximativ 1.3 milioane euro ( proiect depus deja pentru obţinerea 

finanţării). 

●Finanţare prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa 3 

– O regiune sigură 

●Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunătăţirii managementului riscurilor din 

zona comună transfrontalieră România - Bulgaria  pentru a spori eficiența 

autorităților în cazul situațiilor de urgență.  

●Prin implementarea proiectului se va înfiinţa un centru de management integrat al 

riscului în zona transfrontalieră, într-o clădire existentă aparţinând Municipiului 

Giurgiu ( sediul Poliţiei Locale), clădire ce va fi amenajată şi dotată corespunzător: 

amenajare cameră personal de deservire, amenajare sală training, amenajare sala 

depozit / magazie, amenajare sala monitorizare, asigurare utilități clădire – 

conexiune la internet. 

 

3. Proiect Centru transfrontalier de monitorizare, instruire şi intervenţie în situaţii 

de urgenţă pe Dunăre - valoare 6 milioane euro 

●Finanţare prin programul INTERREG V-A România Bulgaria, Axa 3 – O regiune 

sigură, în parteneriat cu Crucea Rosie Romană şi Bulgară 

●Proiectul porneşte de la necesitatea gestionarii cu rapiditate a situaţiilor de 

dezastre care pot surveni pe Dunăre. 

●Primăria Giurgiu va pune la dispoziţia Crucii Roşii clădirea principală a Vămii 

Giurgiu, plus un teren adiacent, unde prin proiect se va amenaja o bază de 

antrenament a voluntarilor romani şi bulgari ai Crucii Roşii, plus dotările specifice. 

În această bază de antrenament se vor desfăşura antrenamente practice, cursuri de 

prim ajutor şi intervenţie rapidă pentru detaşamentele de intervenţie mixte, dar şi 

pentru populaţie. Această Bază de antrenament va fi folosită şi ca CENTRU de 



PRIMIRE pentru sinistraţi, ca un CENTRU DE COMANDĂ comun Giurgiu-Ruse 

pentru situaţii de urgenţă. 

De asemenea, va funcţiona şi un DEPOZIT PENTRU CAZARMAMENT 

(alimente de bază pentru sinistraţi, apă potabilă, ajutoare materiale primite de la 

donatori interni şi externi, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse de 

igienă personală,corturi,saci de dormit,etc).     

 

4. Proiect Amenajarea de diguri de protecţie la Dunăre - valoare estimată 2 

milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, CEF - 

Mecanismul Conectarea Europei, Sectorul Mediu, fonduri naţionale şi locale,  

●Proiectul Porneşte de la necesitatea protejării zonelor joase de toate tipurile, 

expuse la inundaţii prin revărsarea apelor mari ce prin nivelul lor ridicat depăşesc 

malurile. 

●Prin realizarea proiectului se vor amenaja diguri de protecţie la Dunăre ce vor 

reduce riscul la inundaţii, protejând astfel populaţia şi mediul înconjurător - se va 

moderniza construcția hidrotehnică de pe canalul Cama prin realizarea unei ecluze 

lângă podul Bizetz. 

 

5. Proiect Amenajare  diguri  pentru protejarea insulei Mocănaşu - valoare estimată 

5 milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, CEF -

Mecanismul Conectarea Europei, Sectorul Mediu, fonduri naţionale şi locale 

●Prin realizarea proiectului se vor amenaja diguri de protecţie a insulelor Mocanu 

şi Mocănașu, permiţând astfel amenajarea turistică a acestora ca zonă de recreere, 

pe modelul Parcului Natural Comana. 

 

 

V. GIURGIU ORAȘ SĂNĂTOS 

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la asistență medicală şi la servicii medicale 

 

A.Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenȚĂ socială 

 

1. Proiect Dezvoltarea unui sistem coerent şi funcţional  de prevenire a separării 

copilului de familia sa, a abuzului asupra copilului, prevenirea abandonului şcolar 

şi exploatării economice - valoare estimată 500.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 - Infrastructură 

sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale 



●Proiectul porneşte de la necesitatea creşterii infrastructurii de servicii sociale ce 

deservesc comunitatea şi a gradului de accesibilitatea a populaţiei la aceste tipuri 

de servicii, în special în zonele marginalizate.  

●Prin realizarea proiectului se vor putea accesa servicii sociale ce vor avea ca 

rezultat a reducerea numărului de copii abandonaţi de familie, reducerea numărului 

de copii abuzaţi sau expoatați prin muncă, reducerea cazurilor de abandon şcolar. 

2. Proiect Înfiinţarea unor centre de asistenţă medicală de zi - valoare 400.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 - Infrastructura 

sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale 

●Proiectul porneşte de la necesitatea facilitării accesului persoanelor defavorizate 

la servicii medicale, îmbunătăţirea relaţiilor interumane şi creşterea stimei de sine a 

persoanelor ce provin din medii izolate şi defavorizate. 

●Prin realizarea proiectului se vor vor înfiinţa patru centre de asistenţă medicală de 

zi/noapte, unde persoanele defavorizate vor putea beneficia de servicii medicale 

comunitare de îngrijire de prim nivel (măsurarea tensiunii arteriale, măsurarea 

glicemiei, tratament injectabil la recomandarea medicului, consiliere medicală, 

etc.) și ambulanță cre să deservească acest Centru. 

 

B.Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului sanitar şi de asistenţă socială. 

 

1.Proiect Extinderea, dezvoltarea şi echiparea centrului  de primire  în regim de 

urgenţă a persoanelor defavorizate  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 

Giurgiu – valoare estimată 1 milion euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 8 - Infrastructură 

sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale  

●Prin realizarea proiectului se va extinde, dezvolta şi echipa Centrul de Primire în 

Regim de Urgenţă a Persoanelor Defavorizate situat în str. Gloriei, nr.21, crescând 

capacitatea de la 25 de locuri la 50  de locuri.  

 

2. Proiect Înfiinţarea unui camin-spital pentru persoane vârstnice - valoare 2 

milioane euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 8 -Infrastructură 

sanitară şi socială, fonduri naţionale şi locale 

●Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice cu nevoi socio - medicale, prin prevenirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

●Prin implementarea proiectului se va înfiinţa un centru rezidenţial pentru 

persoane vârstnice cu probleme socio-medicale în mun. Giurgiu, care nu pot fi 

îngrijite la domiciliu. Va fi transformată clădirea fostului Teatru de Vară, 

executându-se lucrări : consolidare fundaţie, structura de rezistenţă, acoperiş, 



recompartimentare, se va realiza alimentare cu apa, sistem de canalizare,  sistem de 

încălzire/răcire, dotări specifice, instruire personal.  

 

C.Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei  

1.Proiect Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 ) în comunităţile marginalizate 

rome din Municipiul Giurgiu – valoare 1.000 000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 4-

Incluziunea socială  și combaterea sărăciei  

●Prin implementarea  proiectului se va înfiinţa un Centru de zi pentru copiii din 

medii defavorizate prin continuarea lucrărilor începute la clădirea existentă în 

vecinătatea Liceului Ion Bălănescu (Liceul de Marină), respectiv se va finaliza 

acoperişul clădirii, se vor realiza instalaţii de apă, canalizare, electrice, sistem de 

încălzire. Ulterior acestora, se vor face dotări cu echipamente specifice, astfel încât 

un număr de 50 de copii de diferite vârste să poată servi masa de prânz şi cina, să 

aibă consiliere psiho-pedagogica, plus sprijin pentru activităţile şcolare. Copiii vor 

fi preluați cu un mijloc de transport al Centrului din mediul familial și vor petrece 

ziua la Centru, iar seara vor fi transportați la familii. 

 

2.Proiect Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) – 

valoare 70.000 euro 

●Finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 5 - 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) . 

●Prin acest proiect se va înfiinţa un Grup de Acţiune Locală (parteneriat public-

privat bazat pe acordul între sectorul public, privat și societatea civilă) care va  

elabora o Strategie de Dezvoltare Locală a zonei defavorizate, prin care se vor 

propune proiecte de investiţii ce vor fi finanţate apoi prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa 9 – CLLD şi proiecte sociale finanţate prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020.  În zona defavorizată selectată (după 

criteriile din ghid) se afla structura numită Casa Tineretului, iar din întâlnirile de 

până acum cu cei din zona respectivă, a reieşit concluzia că se va propune reluarea 

lucrărilor la Casa Tineretului şi înfiinţarea unui Centru pentru Tineret printr-un 

proiect finanţat separat prin POR.  

3. Proiect CENTRU PENTRU COPII ȘI TINERET PLASAT SUB 

RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII - valoare 4,2 milioane euro (refacerea 

Casei Tineretului)  

●Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014  - 2020, Axa 9 - C.L.L.D.  

●Prin strategia de dezvoltare locală a zonei defavorizate (zona - str. Rozelor, 

Pietrelor, Mereni, străzile din zona Abatorului vechi și a celor din zona Spitalului 

de Urgență Giurgiu) se poate finanța acest Centru de copii și tineret ca spațiu de 

petrecerea timpului liber, dar și de realizare a unor activități educative 


