
 

 



 

 

Dragi giurgiuveni, 

 Vă mulțumesc pentru încrederea și susținerea pe care mi-ați arătat-o în cei opt ani, de când, 
prin voința dumneavoastră, sunt primarul municipiului Giurgiu. Este o onoare și totodată o obligație ca o 
dată la patru ani să vin în fața dumneavoastră cu realizările care au marcat anii trecuți, dar și mai im-
portant, să vă prezint viziunea și programul viitor de dezvoltare armonioasă a urbei în care trăim. 
 Mandatul trecut a fost destinat dezvoltării durabile integrate, a realizării infrastructurii rutiere,  
mobilității urbane, și nu în ultimul rând, creării unei infrastructuri turistice, de agrement și protecție a me-
diului. Fără aceste investiții în elementele de bază ale civilizației urbane, nu puteam și nu vom putea să 
trecem la o fază superioară a accesării fondurilor europene ce vor fi alocate în perioada 2021 – 2027. Rea-
bilitarea și dezvoltarea infrastructurii preșcolare, școlare și liceale a fost o obligație, dar și o necesitate 
pentru implementarea în anii următori a conceptelor moderne de educație și pregătire. 
 Toate proiectele cu care am venit în fața dumneavoastră în anul 2016 sunt fie realizate, fie în curs 
de realizare, iar altele își urmează pașii într-un mod mai lent, dar sigur, spre implementare și finanțare 
europeană. Suntem în graficul stabilit cu Comisia Europeană, de a finaliza cel mai târziu, la 31 decem-
brie 2023, toate proiectele semnate.  
 Perioada următoare a mandatului de primar, 2020 – 2024 coincide cu noua programare financiară 
europeană 2021 – 2027 ce vine cu noi provocări. Una dintre acestea este că nu vom mai avea la dispoziție 
șapte ani de programare proiecte plus trei de execuție, ci doar trei ani, când fondurile alocate ne sunt des-
tinate spre implementare.  După 31 decembrie 2023, ceea ce nu se contractează se pierde, iar acest lucru 
ne obligă să realizăm proiectele tehnice chiar din acest an, anterior programării europene, iar din prima 
lună a anului 2021 să le depunem, pentru a câștiga timp. 
 Avem deja trei noi proiecte, iar suma nu este deloc de neglijat. 25,5 milioane de euro deja sunt 
destinate unor proiecte care vor începe din ianuarie 2021. 

1. Tabăra Stejarul (3 milioane de euro); 
2. Zona de agrement Veriga II (7,5 milioane de euro); 
3. Delta Plantelor- zona de la Oinac, până la Vamă, adiacentă canalului Dunărică- Zonă de agree-

ment (15 milioane de euro). 
 

 A doua provocare o reprezintă Strategia de Dezvoltare Durabilă, recent aprobată de către  
Consiliul Local în 14 august 2020 și care vine cu proiecte sustenabile și finanțabile din fonduri europene 
și pe care le voi prezenta în următoarele pagini. 
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 DEZVOLTARE DURABILĂ, INTELIGENTĂ ȘI ATRACTIVĂ 
  
 De ce această abordare?   
 În primul rând, Giurgiu trebuie să aibă parte de o dezvoltare durabilă, în timp, bazată pe proiecte 
ce sunt cuprinse în STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ și Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă. Aceste proiecte trebuie implementate în toate zonele municipiului Giurgiu și toți cetățenii 
săbeneficieze de toate aceste facilități. 
 
 De ce inteligentă?  
 Politica de Coeziune a Uniunii Europene are în vedere asigurarea unei tranziții mai rapide a 
țărilor mai puțin dezvoltate și apropierea decalajelor existente în acest moment între țările UE. Sunt 
anunțate cinci priorități investiționale la nivelul Uniunii Europene: 

 
1. O Europă mai inteligentă – prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

IMM-urilor; 
2. O Europă mai verde – fără emisii de carbon, cu investiții în tranziția energetică, energie din 

surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; 
3. O Europă conectată – cu rețele strategice de transport și digitale; 
4. O Europă mai socială – sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, competenței, a 

incluziunii sociale și a accesului la sistemul de sănătate; 
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi – prin strategii de dezvoltare locală și o dezvoltare 

urbană durabilă. 
 

 Investițiile în Dezvoltarea Regională se vor axa pe obiectivele 1 și 2 (Europa inteligentă și 
Europa verde, acolo unde resursele alocate vor fi de 65% din fondurile europene). 
 Pornind de la aceste obiective de politică europeană, Programele Operaționale Regionale – cele 
care finanțează comunitațile locale (municipii, orașe, comune) – se vor structura după cum urmează: 

Axa 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice ( o regiune 
         INTELIGENTĂ); 
Axa 2 – O regiune cu orașe SMART (inteligente); 
Axa 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 
Axa 4 – O regiune accesibilă; 
Axa 5 – O regiune educată; 
Axa 6 – O regiune atractivă. 

 
Toate proiectele cu care vin în fața dumneavoastră respectă toate aceste cerințe de finanțare. Sunt de 
profesie economist, specializarea finanțe-contabilitate.  
 
 Ca economist, vin în fața dumneavoastră cu proiecte bine conturate și finanțabile. 
 Ca finanțist, vin cu sursele de finanțare care să facă aceste proiecte fezabile și realizabile. 
 Niciodată nu am promis lucruri care să nu poată fi finanțate și realizate. 
 
 Programul de Dezvoltare a Orașului pe care vi-l prezint în continuare este destul de tehnic și 
greoi, dar toate proiecte pot fi ușor validate peste patru ani. Am structurat acest program pe șase piloni de 
dezvoltare, după modelul programelor europene. Vă invit să păstrați această broșură și să o comparați 
peste 4 ani cu ceea ce am realizat 
 Vă rog să aveți încredere în acest program! Este REALIZABIL iar prin DECIZIA și VOTUL 
dumneavoastră, împletite cu munca noii mele echipe PRO ROMANIA din Consiliul Local am siguranța 
că va fi finalizat! 
 
Vă invit să facem din Giurgiu un oraș cu adevărat European, o poartă de intrare în țară cu care să ne 
mândrim și să lăsăm copiilor noștri o moștenire valoroasă – mândria de a fi giurgiuvean! 
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I. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ȘI DE MEDIU - 19 proiecte, valoare totală  
146,9 milioane de euro 

1. Modernizarea infrastructurii rutiere  din zonele intravilane noi ale municipiului Giurgiu (NE, 

NV) - finanțare prin Programul Operaţional Transport (POT) + PNRR  

Dezvoltarea sectorului imobiliar din ultimii ani din zone foste 
extravilane municipiului Giurgiu și transformate ulterior, într-un mod 
accelerat, în intravilane, a condus la crearea unor discrepanțe majore în 
ceea ce privește dezvoltarea locativă și dezvoltarea infrastructurii rutiere 
și edilitare. Astfel, în vederea eliminării acestor diferențe majore, propun 
cele două proiecte ce prevăd modernizarea infrastructurii rutiere și 
edilitare din aceste zonele intravilane noi ale municipiului Giurgiu (NE 
și NV), cu efecte asupra dezvoltării infrastructurii rutiere și edilitare de 
la nivel local.  
Zona N-V - Zona Giurgiu Nord delimitată de Șos. Bălănoaiei, Str. 
Serei/ Gloriei 
Aprox. 180 ha. 

Val. 15 mil. euro 
Zona N-E - Zona delimitată de Sos. București , Sos. Prieteniei , DJ 
507 
Aprox. 120  ha. 
 
Val. 15 mil. euro 
Termen 31.12.2023 

2. Modernizarea infrastructurii edilitare din zonele intravilane noi ale municipiului Giurgiu (NE, 

NV ) - finanțare Programul Operațional Regional (POR) + PNRR  

Dezvoltarea sectorului imobiliar din ultimii ani din zone foste 
extravilane municipiului Giurgiu și transformate ulterior, într-un 
mod accelerat, în intravilane, a condus la crearea unor discrepanțe 
majore în ceea ce privește dezvoltarea locativă și dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și edilitare. Astfel, în vederea eliminării acestor 
diferențe majore, propun cele două proiecte ce prevăd modernizarea 
infrastructurii rutiere și edilitare din aceste zonele intravilane noi ale 
municipiului Giurgiu (NE și NV), cu efecte asupra dezvoltării 
infrastructurii rutiere și edilitare de la nivel local.  
2 proiecte: 
 

-N-V        val. 5 mil. euro 
-N-E        val. 5 mil. Euro 
Termen 31.12.2023 

3. Modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemului de iluminat public - finanțare Programul 

Operațional Regional (POR)/Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată (PODTI)  

În vederea asigurării unui plus de protecție  cetățenilor 
municipiului Giurgiu, este propusă modernizarea, 
reabilitarea și dezvoltarea sistemului public de 
iluminat, cu efecte pozitive asupra siguranței 
cetățenilor și creșterea gradului de mobilitate a acestora  
  
-80% din suprafața orașului se va realiza prin 
programe de finanțare  2014-2020 
-diferența de 20% (zona Remuș, Giurgiu Nord, 
Prieteniei + Neajlov, zonele mai defavorizate 
imobiliar rezidențial) 
Valoare 3,2 mil. euro 

 Termen 31.12.2023  
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4. Amenajarea de noi locuri de parcare - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Un aspect al infrastructurii rutierii slab dezvoltate constă și în 
insuficiența numărului de parcări amenajate. Astfel, prin acest 
proiect ne propunem crearea de noi locuri de parcare cu efecte 
pozitive la nivelul traficului local, în sensul decongestionării 
acestuia. 
-parcările din zona parcului Tineretului/Stadion 
-parcări supraterane în toate cartierele intens locuit(Tineretului, 
Pasarelă, Sanitas, Patibar, Aus,1-9/300 ,centru , 

Prefectură, C.J. / ANAF, Oinac) 
Valoare 1,5 mil. euro   

 Termen 31.12.2023  

5. Amenajare piste biciclete între principalele puncte de interes din municipiu (faleză-atracții 

turistice-parcuri) - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

În completarea infrastructurii rutiere destinate transportului cu 
autoturismele proprii, la nivelul municipiului Giurgiu se urmărește 
și încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternativ, 
respectiv a bicicletelor, trotinetelor, etc. În acest context, se 
propune amenajarea unei piste de biciclete între punctele de 
interes din municipiu (faleză, atracții turistice, parcuri), proiect ce 
va aduce efecte pozitive atât la nivelul mobilității populației 
locale, cât și la nivelul modalităților de petrecere a timpului liber și  
de valorificare turistică a obiectivelor locale de interes.  
  -pe lângă cei 19 km de piste aflate în diverse stadii  prin 
programul de finanțare 2014-2020 alți 8 Km vor finaliza 
rețeaua de piste  prin investiții noi în Str. Portului,  T.Vianu / 
23 August, V. Țepeș, Str. Unirii +P1, P2, Centură, Negru 
Vodă. 

-totodată prin înființarea  Zonelor Urbane Funcționale cu 
localitățile limitrofe se varealiza o rețea interurbană 
funcțională prietenoasă cu mediu. 

Valoare 5 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

6. Redimensionarea și modernizarea rețelei publice de termoficare în scopul eficientizării 
consumului de energie - finanțare PROGRAMUL Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Axa 4 
PNRR  

În vederea dezvoltării infrastructurii edilitare și adaptării acesteia la 
nevoile actuale identificate la nivelul municipiului Giurgiu se 
propune redimensionarea și modernizarea rețelei publice de 
termoficare ce va avea efecte atât în sfera eficientizării consumului, 
cât și în cea a diminuării costurilor de întreținere și utilizare, dar și a  
mediului.  
Se va realiza: 
Centrală termică Zona Voestalpine echipată cu motoare electrice 
de producere a energiei electrice și termice +Centrală termică 
biomasă + Conducte de legătură de la Str. N. Titulescu la Parc 
Alei 

Valoare 5 mil. Euro 

7. Extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice - finanțare PROGRAMUL 
Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Electricitatea reprezintă una dintre utilitățile fără de care cei mai mulți oameni 
nu concep să trăiască. Astfel, în scopul creării unui mediu propice traiului zilnic 
dar și dezvoltării, se propune extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție 
electrică, astfel încât populația să beneficieze de servicii calitative.  
Extinderea rețelelor electrice în zone mai dezvoltate imobiliar rezidențial 
Zona Giurgiu Nord 
Zona Șos. Prieteniei/ Șos. București / DN 7 

Valoare 3 mil. Euro                                       Termen 31.12.2023  
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8. Reabilitarea rețelei publice de alimentare cu apă prin înlocuirea sectoarelor de țevi din 
azbociment - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Infrastructura edilitară locală va fi dezvoltată prin proiectul ce prevede 
reabilitarea rețelei publice de alimentare cu apă prin înlocuirea sectoarelor 
de țevi din azbociment, proiect ce va contribui la diminuarea pierderilor de 
apă înregistrate în prezent și la constituirea unei rețele de distribuție mai 
performante, aliniate la standardele de calitate din domeniu.  
Valoare 4,8 mil. euro 
Termen 31.12.2023  

9. Facilitarea achiziționării și utilizării de mijloace alternative de deplasare (scutere, biciclete 
electrice prin oferirea de facilități fiscale, administrative) - Programul Operaţional Regional (POR)  

În scopul creșterii gradului de utilizare a infrastructurii rutiere ce va fi 
dezvoltată prin proiectele propuse anterior, se are în vedere și 
inițierea unui proiect care  să cuprindă instrumente de facilitare a 
achiziționării și utilizării de mijloace alternative de deplasare (scutere, 
biciclete electrice). Creșterea utilizării acestor tipuri de transport va 
contribui direct la decongestionarea transportului local și la protecția 
mediului prin reducerea emisiilor de CO2.  
Valoare 0,8 mil. euro 
Termen 31.12.2023 

10. Construirea de parcări subterane și/sau supraterane în zonele congestionate - finanțare 
Programul Operațional Regional (POR) PNRR  

Un aspect al infrastructurii rutierii slab dezvoltate constă și în 
insuficiența numărului de parcări amenajate atât la nivel subteran, 
cât și suprateran, în zonele congestionate. Astfel, proiectul 
propune crearea de noi locuri de parcare ce avea efecte pozitive la 
nivelul traficului local în sensul decongestionării acestuia.  
Valoare 5 mil. euro 
Termen 31.12.2023  

11. Amenajarea unui port pentru ambarcațiuni mici etapa a II-a, finanțare Programul Operaţional 
Transport (POT)  

 
Acest proiect reprezintă o extindere a proiectului 
finanțat prin programul INTERREG 2014-2020 și 
care va permite zonei Canalului Plantelor/Sf 
Gheorghe, după finalizare, să-și schimbe 
înfățișarea, iar 120 de bărci să poată să ancoreze 
la mal în condiții de siguranță 
 
 
Proiect ”Canal Sf. Gheorghe ”  

 
Valoare 4.2 mil. euro 
Termen 31.12.2022 
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12. Amenajarea de locuri moderne de agrement pe canalele Dunării - finanțare Programul 
Operațional Regional (POR) PNRR POR  

Delta Plantelor este o zonă de agrement situată în imediata 
apropiere a Canalului Dunărica și se va materializa într-un 
loc de microdeltă, biodiversitate, insule de cuibărit 
pentru fauna specifică Dunării. Municipiul va 
beneficia astfel de o zonă destinată turismului ecologic 
cu unități de cazare și petrecere a timpului liber, 
plimbări cu barca fără motor, caiace și practicarea 
fotografiatului ecologic 
 

Valoare 15 mil. euro 
Termen 31.12.2023 

13.1 Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi și de joacă existente în Municipiul Giurgiu - 
finanțare Programul Operațional Regional (POR)   

O altă nevoie stringentă, cu efecte negative asupra dezvoltării 
municipiului Giurgiu, este reprezentată de insuficiența spațiilor 
verzi și de agrement. Astfel, în acest scop sunt propuse cinci  
proiecte ce vizează: 
-modernizarea falezei ce va avea efecte pozitive asupra 
gradului de valorificare a potențialului turistic conferit de 
vecinătatea cu fluviul Dunărea;  
Parteneriat cu ADPF 
Valoare 2,2 mil. Euro 

Termen 31.12.2023 

13.2 Înființarea unui nou parc mai spațios destinat activităților în aer liber: ciclism, role, etc. - 
finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

-reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi și de joacă 
existente din Parcul  Tineretului, Parcul  Elevilor și Parcul 
Alei; 
 
Valoare 3,2 mil. euro 
Termen 31.12.2023  

13.3 Amenajarea Lacului Prietenia cu dotări specifice petrecerii timpului în aer liber - Programul 
Operațional Regional (POR)  

-înființarea unui parc mai spațios destinat activităților în aer 
liber: ciclism, role, etc.; 
Redefinirea parcului din zona lacului Prietenia cu funcționalități 
de loc de picnic și plimbări cu barca 
 

Valoare 3 mil. euro 
Termen 31.12.2023  

13.4 Reconversia funcțională a terenurilor contaminate, neecologizate în spații verzi/spații 

pentru activități recreative și de petrecere a timpului liber - finanțare Programul Operațional 
Regional (POR)  

Parc nou pe terenul fostei platforme 1 Verachim în zona adiacentă 
lacului Veriga și a fostei centrale termice din platforma 1.   
Valoare 1,2 mil. euro 
Termen 31.12.2023 
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13.5 Veriga – Centru de agrement Giurgiu etapa a II-a  - finanțare Programul Operațional Regional 

-Reconversia funcțională a terenurilor contaminate, neecologizate 
în spații verzi/spații pentru activități recreative și de petrecere a 
timpului liber. Cumulul de proiecte propus va avea efecte directe 
asupra creșterii suprafeței de spațiu verde total amenajată pe 
teritoriul municipiului Giurgiu, precum și suprafața pe cap de 
locuitor cu efecte asupra creșterii gradului de confort a populației și 
atractivității municipiului pentru turiști.  
 
Valoare 7,5 mil. Euro 
Termen 31.12.2023 

14. Dezvoltarea unei rețele hibride de transport prin achiziționarea de autobuze CNG ce vor 
favoriza diminuarea emisiilor de CO2 și utilizarea transportului public în defavoarea 

transportului personal - finanțare InvestEU + Programul Operaţional Transport (POT)  

La momentul actual, la nivelul municipiului Giurgiu, sistemul de 
transport public este în curs de reabilitare, mai ales în zona 
transportului sustenabil și eficient, transportul public dispunând 
în anul viitor de mijloace ecologice de transport. Astfel este 
propusă dezvoltarea unei rețele hibride de transport prin 
achiziționarea de noi autobuze CNG ce vor favoriza diminuarea 
emisiilor de CO2 și utilizarea transportului public în defavoarea 
transportului personal. Proiectul astfel conturat va avea un 
impact crescut la nivel de creștere a mobilității populației, 
precum și la nivel de  impact asupra mediului.  
-extinderea parcului existent de 13 autobuze CNG cu 
încă 10 autobuze mici și mijlocii cu propulsie - gaz 

natural comprimat 
Valoare 3 mil. euro 
Termen 31.12.2023  

15 Realizarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Giurgiu, 

inclusiv amenajarea de platforme de colectare pe întreg teritoriul - finanțare Programul 
Operaţional Dezvoltare Durabila (PODD)  

La momentul actual, municipiul Giurgiu nu dispune de un sistem de 
colectare selectivă a deșeurilor, fiind propuse astfel două idei de 
proiecte ce prevăd realizarea unui astfel de sistem, inclusiv 
amenajarea de platforme de colectare pe întreg teritoriul și 
achiziționarea de autospeciale pentru reciclarea selectivă a 
deșeurilor. Cele două proiecte  contribuie astfel la alinierea 
municipiului Giurgiu la standardele europene, contribuind la atingerea 
obiectivului de țară privind colectarea selectivă. 
Valoare 3.5 mil euro 
Termen 31.12.2023  

16. Creștere accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T  - 
finanțare Program Operațional de Transport (POR)  

Proiectele propuse ce vizează creșterea accesibilității zonelor cu 
conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T și extinderea 
rețelelor de utilități publice în zonele defavorizate, contribuie în mod 
direct la soluționarea problemei identificate conferind populației 
locale un plus de mobilitate și șanse mai mari în a avea un trai decent 
cu acces la utilitățile de bază. Grupul de acțiune locală înființat în 
programul de dezvoltare 2014-2020 va prelua și dezvoltarea 
accesibilității zonelor spre Istru, Rudari/ Neajlov 

Valoare 5  mil. Euro 
Termen 31.12.2024  
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17. Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței 
energetice în funcție de potențialul de reducere al consumului, respectiv reducerea emisiilor de 

carbon - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Au fost identificate deficiențe la nivelul 
infrastructurii instituţiilor publice, deficiențe ce pot 
fi rezolvate prin realizarea unui proiect de renovare 
a clădirilor publice și rezidențiale în vederea 
asigurării/ îmbunătățirii eficienței în funcție de 
potențialul de reduce a consumului, respectiv 
reducerea emisiilor de carbon.  
Proiecte pentru: 
-anvelopare locuințe rezidențiale 60 blocuri - 
200 scări de bloc 
-anvelopare clădiri publice – primărie, clădire 

vamă 
-anvelopare locuințe sociale 
 
Valoare 18  mil. euro 
Termen 31.12.2023  

18. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de 
asigurare  a alimentării cu apă potabilă a populației - finanțare Programul Operațional de 
Dezvoltare Durabilă (PODD)  

În vederea creșterii gradului de protecție a mediului și a sănătății 
se propune realizarea unui proiect ce prevede majorarea 
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum 
și a gardului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației, și un proiect ce prevede creșterea gradului de 
protecție și conservare a biodiversității.  
Apa Service are nevoie de investiții în modernizarea rețelelor 
de apă potabilă și canalizare  

Valoare 8  mil. euro 
Termen 31.12.2024  

II. DEZVOLTARE SOCIALĂ - 3 proiecte - 6,4 milioane  EURO 

1. Reabilitarea, modernizarea și reabilitarea energetică a locuințelor sociale degradate - finanțare 
FEADR/Programul Operațional Regional (POR)   

Gradul deficitar de dezvoltare a 
infrastructurii sociale va fi acoperit prin 
cele trei proiecte propuse ce vizează 
reabilitarea, modernizarea și 
reabilitarea energetică a locuințelor 
sociale, cu impact asupra creșterii 
calității vieții locuitorilor acestor 
structuri sociale.  
 
Valoare 2,2 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  
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2. Dezvoltarea unui program de sprijinire a familiilor defavorizate și populației cu risc de 

sărăcie care să cuprinde oferirea de mese calde zilnice - finanțare Program Operaţional Capital 
Uman (POCU)  

Pentru a veni în sprijinul persoanelor din zone marginalizate, respectiv categorii defavorizate, este propusă realizarea unui 
număr de șapte proiecte ce au ca scop final creștere resurselor pentru sprijinirea populației cu risc crescut de sărăcie sau 
excluse social: 
 -dezvoltarea unui program de sprijinire a familiilor defavorizate și populației cu risc  de sărăcie care să 
 cuprindă oferirea de mese calde zilnice; 
 -stoparea violenței domestice; 
 -reducerea numărului de comunități marginalizate; 
 -asistență tehnică pentru persoane dezavantajate; 
 -oferirea de materiale școlare; 
 -creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale; 
 -acordarea de consiliere familială. 

 
  
Valoare 3 mil. euro 
Termen 31.12.2024  

3. Asistență tehnică pentru persoanele dezavantajate - finațare Programul Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

Programul cuprinde finanțări pentru persoanele defavorizate, pentru 
diminuarea absenteismului școlar, abandonului școlar și asigurarea 
dreptului la o viață mai bună.  
-cursuri pentru reconversia personalului 
 

Valoare - 1,2 mil euro 
Termen - 31.12.2024 

III. ECONOMIE  - 3 proiecte - 10 milioane EURO 

1. Identificarea unui spațiu disponibil și transformarea sa în business hub pentru IMM și start-up-

uri - finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)  

În cadrul noului Parc Industrial ce se realizează în zona Vămii, pe un 
teren în suprafață de 13,5 ha, se va amenaja un spațiu drept incubator de 
afaceri necesar tinerilor antreprenori pentru afaceri de tip START UP. 
 

Valoare 1,8 mil. euro 
Termen 2023/2024  

2. Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de Cercetare/

Dezvoltare/Inovare (CDI) între mediul public de cercetare și cel privat - finanțare Programul 
Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)  

La fel ca nevoia de colaborare, nevoia de inovare este și ea destul de mult 
resimțită la nivelul agenților economici din plan transfrontalier. Astfel, în vederea 
alinierii lor la standardele impuse de dezvoltarea continuă a piețelor, se propune 
înființarea unor centre de transfer tehnologic dedicate specializării inteligente și 
creșterii transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI.  
Valoare 7 mil. euro 
Termen 31.12.2024 
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3. Digitalizarea instituțiilor publice în scopul eficientizării proceselor și reducerea birocrației - 
Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)  

Valoare 1,2  mil. euro 
Termen 31.12.2022 

Proiectul este o continuare a celor implementate în programul financiar 
european 2014-2020 și va conduce la eficientizarea circuitelor între 
administrația locală și cetățeni și reducerea birocrației 

IV. EDUCAȚIE  - 19 proiecte - 35,4 milioane  EURO 

1. Încurajarea învățământului de tip Step by Step și after-school prin organizarea de programe 
specifice - finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)  

Prezentul proiect va avea un impact crescut asupra rezultatelor școlare ale 
elevilor, implementarea unor programe de tip StepbyStep și after-school 
ajutându-i pe aceștia să învețe lucrurile în propriul ritm, prin metode adaptate 
nivelului lor de competență, dar și practicilor actuale din învățământul național 
și internațional, conferindu-le astfel oportunitatea de a înregistra rezultate 
comparativ mai bune față de cele actuale  

 
Valoare - 1,2 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

2. Dotarea unităților școlare mai puțin aliniate la standardele educaționale și digitale din sfera 
învățământului - finanțare Europa Digitala/Digital Europe  

Una dintre principalele probleme identificate în unitățile școlare 
giurgiuvene constă în discrepanța majoră la nivelul dotărilor de 
care beneficiază elevii pentru a învăța, în principiu, aceeași 
materie. În acest context, proiectul își propune să diminueze/
elimine această problemă prin dotarea efectivă a unităților 
școlare mai puțin aliniate la standardele educaționale și digitale 
din sfera învățământului cu echipament noi, conferindu-le astfel 
elevilor aceleași condiții de studiu indiferent de zona/unitatea de 
învățământ la care sunt înscriși și totodată oferindu-le unităților 
școlare locale șansa de a fi competitive. 

Valoare - 2,2 mil. euro 
Termen - 31.12.2023 

3. Construire creșă de stat în Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu - finanțare Programul 
Operațional Regional (POR)  

Ideea de proiect identificată contribuie în mod direct la acoperirea 
nevoii de creștere a locurilor din creșe la nivel local, având ca scop 
principal construirea unei noi creșe la nivelul Mun. Giurgiu. 
Proiectul, va răspunde astfel nevoii tinerilor părinți de a le oferi 
copiilor un mediu armonios de dezvoltare, dar totodată va impacta și 
la nivel economic și ocupațional, tinerii părinți având astfel șansa de a 
se întoarce mai repede la locurile de muncă sau de a-și schimba 
statutul ocupațional. 

 
Valoare - 2,2 mil. Euro 
Termen - 31.12.2023 
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4. Curs - Dobândirea  sau dezvoltarea competentelor de conducere, de relaționare, de îndrumare și 
de control al cadrelor didactice - finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)  

Având în vedere evoluția continua a industriilor, precum și a sistemelor de 
învățământ de la nivel mondial ce caută în permanență să se adapteze nevoilor 
de la nivelul pieței, formarea dascălilor de la nivel local în scopul alinierii 
practicilor acestora la nevoile actuale de educare ale tinerilor este cu atât mai 
importantă cu cât sistemul național de învăţământ prezintă discrepanțe majore 
față de cel din țările mai mult dezvoltate. Astfel, proiectele propuse ce prevăd 
formarea cadrelor didactice de la nivel local în scopul dobândirii/dezvoltării 
competențelor de conducere, de relaționare, de îndrumare și de control; 
dezvoltării modului de interacțiune cu elevii, îmbunătățirea efectivă a 
competențelor de predare și de orientare a metodelor spre nevoile elevilor 
contribuie în mod direct la acoperirea nevoii de formare a acestora în sfera relaționării emoționale cu elevii și îndrumării 
vocaționale a acestora. Astfel, îmbunătățindu-și capacitățile actuale de lucru cu elevii și adaptându-se la nevoile prezente de 
dezvoltare și învățare a acestora, cadre didactice de a nivel local vor crește capabilitatea unităților școlare locale de a forma 
elevi bine pregătiți.   
Valoare 2,2 mil. euro 
Termen - 31.12.2024 

5. Organizarea unor cursuri de tip WEBINAR pentru cadrele didactice - finanțare Program 
Operaţional Capital Uman (POCU)  

Situația actuală de pandemie a oferit cadrul ideal dezvoltării unor abilități noi 
pentru cadrele didactice, prin cursuri fără prezență fizică și platforme de tip WEB 
 
Valoare - 0,8  mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

6. Dotarea unităților școlare  cu deficiențe în sfera Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor 
(TIC) cu echipamente informatice noi - finanțare Program Operațional Creșterea Inteligentă și Digitalizar (POCID)  

Una dintre principalele tendințe de la nivel mondial 
constă în creșterea acoperirii infrastructurii TIC în toate 
domeniile pieței, precum și în digitalizarea cât mai 
multor operațiuni și procese. Astfel, populația școlară 
trebuie să beneficieze de mijloace de învățare 
performante și în actualitate cu evoluția pieței, proiectele 
propuse conferindu-le un acces crescut la metode de 
învățare moderne și eficiente. Concret, prin dotarea 
unităților școlare de la nivel local cu deficiențe în sfera 
TIC cu echipamente informatice noi și prin 
îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 
TIC , cele două proiecte propuse vor acoperi nevoile de 
dotări informatice ale unităților școlare locale, precum și 
nevoia de a fi aliniate la posibilitățile educaționale ale 
școlilor cu renume.   
Valoare - 3,2  mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

7. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul educației - 
finanțare Program Operațional Creșterea Inteligentă și Digitalizare (POCID)  

 
Proiectul constă în dotarea cadrelor didactice si a elevilor cu 
calculatoare performante, dar și cu platforma și aplicații IT 
pentru predare și îmbunătățirea cunoștințelor educaționale prin 
modulul online. 
 
Valoare - 0,7 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 
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8. Amenajarea și dotarea de noi laboratoare științifice pentru populația școlară - finanțare Program 
Operaţional Capital Uman (POCU)  

Una dintre principalele tendințe de la nivel mondial constă în 
creșterea acoperirii infrastructurii TIC în toate domeniile pieței, 
precum și în digitalizarea cât mai multor operațiuni și procese. 
Astfel, populația școlară trebuie să beneficieze de mijloace de 
învățare performante și în actualitate cu evoluția pieței, 
proiectele propuse conferindu-le un acces crescut la metode de 
învățare moderne și eficiente. Concret, prin dotarea unităților 
școlare de la nivel local cu deficiențe în sfera TIC cu 
echipamente informatice noi și prin îmbunătățirea 
conținutului digital și a infrastructurii TIC , cele două proiecte 
propuse vor acoperi nevoile de dotări informatice ale unităților 
școlare locale, precum și nevoia de a fi aliniate la posibilitățile 
educaționale ale școlilor cu renume.   
Valoare - 3,2  mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

 

9. Reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar prin stimularea integrării 
populației școlare din categoriile marginalizate - finanțare Program Operaţional Capital Uman 

Având în vedere structura populației de la nivel local, 
precum și identificarea unor categorii marginalizate în 
comunitate, se constată nevoia adoptării unor măsuri de într-
ajutorare a acestora în a se adapta la tendințele actuale ale 
pieței muncii. Astfel, se consideră relevantă educarea și 
formare acestora de la vârste fragede, prin educație având 
șanse mai bune de a-și îmbunătăți condiția socială. Cele două 
proiecte propuse vizează stimularea integrării populației 
școlare din categoriile marginalizate și creșterea gradului 
acestora de a beneficia de resurse financiare suplimentare 
astfel încât să aibă impact asupra nivelului înalt de 
absenteism și abandon școlar, în sensul diminuării acestor 
două fenomene.  
 
Valoare - 0,8 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

10. Creşterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 
utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare (CURRICULUM NAȚIONAL 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL) - finanțare Program Operaţional Capital 
Uman (POCU)  

 
 
Creșterea numărului de oferte educaționale pe formare de 
competențe și pe utilizarea de soluții digitale și de tip TIC în 
procesul de predare contribuie în mod direct la adaptarea 
sistemului educațional la cerințele pieței muncii, beneficiarii 
având posibilitatea ca în urma implementării proiectului să 
beneficieze de un sistem de predare modern și adaptat 
dezvoltării actuale a pieței cu impact asupra capacității de 
învățare, memorare și adaptare a acestora.  
 
Valoare - 0,8 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 
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11. Înființarea unei școli vocaționale/de meserii cu profile de învățământ adaptate nevoilor locale 
și pieței muncii - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Preponderent, la nivelul municipiului Giurgiu s-a identificat o nevoie 
ridicată a forței de muncă specializată pe meserii specifice precum cea 
de sudor, astfel înființarea unei școli vocaționale/ de meserii cu 
profile adaptate la specificul pieței coroborată cu oferirea de servicii 
de consiliere elevilor de liceu în vederea descoperii meseriei/vocației 
potrivite contribuie decisiv la acoperirea nevoii identificate, precum și 

la creșterea adaptabilității forței de muncă la specificul local. 
Valoare - 2,4 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

12. Măsuri active pentru creșterea participării populației preuniversitare din categorii 

vulnerabile la programe de studii de licență - finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)  

Progresul unei comunități locale este conferit și de gradul 
de coeziune socială existent la nivel local. Astfel, prin 
proiectul propus ce vizează implementarea unor măsuri 
concrete pentru creșterea gradului participării populației 
preuniversitare din categoriile vulnerabile la programe 
de studii de licență se urmărește în mod direct acoperirea 
acestor nevoi, fiind favorizată diminuarea discrepanțelor 
identificate la nivelul gradului de educație a populației 
locale.  
Valoare - 0,5 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

13. Dezvoltarea și implementarea unor cursuri de calificare/recalificare în scopul integrării 
populației fără ocupație în câmpul muncii - finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)  

Creșterea ponderii persoanelor ocupate și activele în economie este un 
aspect important în dezvoltarea economică a municipiului Giurgiu. 
Astfel, cele două proiecte propuse ce constau în dezvoltarea și 
implementarea unor cursuri de calificare/recalificare și organizarea 
de programe de ucenicie și stagii pentru șomeri vor avea ca rezultat 
creșterea gradului de educație al populației locale, cu efect asupra 
integrării populației fără ocupație în câmpul muncii, având astfel ca 
rezultat final diminuarea șomajului la nivel local. 
Valoare - 4 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

14. Organizarea de cursuri de competențe digitale avansate pentru lucrătorii existenți și viitori 

lucrători - finanțare Europa Digitala/Digital Europe  

Prezentul proiect ce vizează creșterea competențelor digitale 
ale lucrătorilor existenți și viitori lucrări contribuie în mod 
direct la creșterea adaptabilității populației adulte din 
Giurgiu la cerințele pieței muncii, oferindu-le noi posibilități 
de a-și găsi un loc de muncă. De asemenea, prin efectele 
infuzate la nivelul societății, proiectul contribuie la 
soluționarea nevoii identificate, oferind la nivel local noi 
posibilități de formare/perfecționare /dezvoltare vocațională 
populației adulte.  
Valoare - 2,2 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 
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15. Creșterea cooperării populației școlare din zona transfrontalieră prin alcătuirea unor echipe 
mixte de cercetași cu atribuții în sfera protejării mediului și biodiversității din zona Dunării - fi-

nanțare INTERREG RO-BG 2021-2027  

Cooperarea deficitară în sfera educației din zona transfrontalieră este 
abordată din  mai multe perspective, astfel: 
-prin alcătuirea de echipe mixte de cercetași cu atribuții în sfera 
protejării mediului și biodiversității, elevii din zona de frontieră vor avea 
ocazia de a interacționa direct pe teme de interes comun și de asemene 
vor avea posibilitatea de a învăța unii de la ceilalți, prin întâlniri practice; 
-prin susținerea de work-shop-uri comune, tinerii din licee vor avea 
ocazia să lege prietenii și să dezvolte noi idei ce vor conduce la protejarea 
biodiversității de pe ambele maluri ale Dunării; 
-prin dezvoltarea unei platforme comune de e-learning structurate pe 
nivele de studiu, populația școlară din cele două țări va avea posibilitatea 
de a-și însuși cunoștințe de limbă noi, aspect ce îi va pregăti pentru viitor 
și le va conferi o flexibilitate crescută pe piața muncii; 
-prin realizarea de proiecte științifice comune și realizarea de schimburi 
de experiență pe termen lung li se oferă elevilor posibilitatea de a 
acumula mai multe cunoștințe, de a face comparații între metodele de 
predare, de a se adapta mai ușor unor cerințe culturale și sociale diferite 
de cele în care au fost crescuți și educați până în prezent.   
Valoare - 0,8 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

 
 

16. Dezvoltarea unei platforme comune de  e-learning, structurate pe nivele de studiu între 
școlile/liceele din Giurgiu și școlile/liceele din alte localități cu rezultate foarte bune la 

examenele de capacitate sau bacalaureat - INTERREG RO-BG 2021-2027  

 
Proiectul vine în sprijinul elevilor, dar și al profesorilor prin schimb de experiență online - 
tinerii au posibilitatea de a efectua cursuri sau de  a participa la cursurile predate de 
profesorii de la scoli/ licee cu rezultate foarte bune la învățătura sau examene. 
 
Valoare - 0,4 mil. Euro 
Termen - 31.12.2024 

17. Schimburi de experiență între școli/licee/angajați pe termen lung prin parteneriat public-
privat - finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027 - Valoare 0,4 mil lei. Termen 31.12.2020 

18. Integrarea tehnologiilor digitale în educație prin dotarea unităților școlare cu instrumente 

informatice specifice - finanțare Europa Digitala/Digital Europe  

La nivel mondial se observă o importanță din ce în ce mai mare acordată 
tehnologiilor digitale. Astfel, populația școlară trebuie să beneficieze de 
mijloace de învățare performante și în actualitate cu evoluția pieței.  
Proiectul propus conferă astfel șansa elevilor din Giurgiu de a beneficia de 
tehnologii digitale specifice unui sistem educațional performant.  
Valoare - 4 mil. Euro 
Termen - 31.12.2020 

19. Construirea de cămine școlare destinate cazării elevilor din proximitatea Mun. Giurgiu în 
vederea facilitării accesului la învățământ - finanțare Programul Operațional Regional (POR) /
Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată (PODTI)  

Nevoia identificată va fi rezolvată prin construirea efectivă a unor cămine 
școlare destinate cazării elevilor din proximitatea Mun. Giurgiu cu impact 
asupra facilitării accesului la învățământ, dar și al angajării de forță de muncă 
calificată pentru piața muncii din Giurgiu.   
Valoare - 4,8 mil. Euro  
Termen - 31.12.2020 
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 SPORT,CULTURĂ,TURISM  - 15 de proiecte, 20,1 milioane euro 

1. Reabilitarea Palatului Copiilor din  Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu - finanțare Programul 
Operațional Regional (POR)   

Proiectele propuse contribuie în mod direct la diminuarea gradului 
de degradare a instituțiilor culturale și sportive locale, precum și la 
creșterea atractivității acestora prin măsurile concrete propuse, 
respectiv: reabilitarea Palatului Copiilor, amenajarea și dotarea 
unui complex muzeal, reabilitarea și dotarea Clubului Sportiv 
Școlar. Mai mult, instituțiile culturale locale, în principal muzeele, 
vor deveni mai atractive pentru publicul tânăr, fiind propusă 
dotarea acestora cu tehnici de prezentare moderne, inclusiv 
digitalizarea prezentării exponatelor. 
Valoare 1,2 mil. Euro 
Termen 2022/2023 decembrie  
 

2. Finalizarea și darea în funcțiune a patinoarului sintetic - finanțare Programul Operațional 
Regional (POR)/FEADR PNRR  

În locul fostei baze sportive Voința s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru 
construcția unui patinoar sintetic și un teren de tenis acoperit. Proiectul va fi 
depus în ianuare 2021 și se va finaliza un an mai târziu. 
 

Valoare 1,2 mil euro 
Termen 2022/2023 decembrie  

3. Reabilitarea și dotarea Clubului Sportiv Școlar - finanțare Programul Operațional Regional 
(POR)/FEADR  

La nivel național există o preocupare privind predarea către administrația locală 
a  bazei materiale ce aparțin Clubului Sportiv Școlar, Clubului Sportiv Municipal și 

Palatului Copiilor.  
Valoare 0,5 mil. Euro 
Termen 2022/2023 decembrie  

4. Construire și dotare cinematograf - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Viața culturală locală este puternic afectată de lipsa unui 
cinematograf, populația resimțind cu precădere lipsa acestuia 
din peisajul cultural local. Proiectul propus contribuie astfel 
direct la satisfacerea acestei nevoi, propunând construirea și 
dotarea unui cinematograf în mun. Giurgiu, pe locul actualei 

Gradini a Teatrului de Vară . 
Valoare 1,8 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

5. Reamenajare Grădina Alei- Programul Operațional Regional (POR)  

Lipsa diversității de locuri dedicate petrecerii timpului liber și recreării, 
precum și starea precară de amenajare a celor existente este de asemenea 
o problemă majoră identificată de comunitatea din Mun. Giurgiu. În acest 
context, proiectul propune reamenajarea Grădinii Alei, un punct 
principal  de petrecerea a timpului liber de pe harta mun. Giurgiu, 
răspunzând astfel nevoii de mai multe locuri de recreere și agrement 
dezvoltate în acord cu nevoile cetățenilor.  

 
Valoare 1,8 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  
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6. Realizarea unor prezentări bilingve ale siturilor Natura 2000 și Ramsar ce pot fi vizitate în 

proximitatea orașelor Giurgiu - Ruse - finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027  

Dezvoltarea infrastructurii locale și de petrecere a timpului liber alături de 
proiecte de promovare a potențialului turistic din zona transfrontalieră, cum este 
și cel propus, vor avea ca efect valorificarea potențialului turistic local prin 
punerea în valoare a resurselor naturale, culturale și istorice din aria 
transfrontalieră.  

Valoare 0,5 mil. euro  
Termen 2023/ decembrie 2024  

7. Amenajarea de noi parcuri și spații de joacă pentru copii - finanțare Programul Operațional 
Regional (POR)/FEADR  

Având în vedere lipsa spațiilor de petrecere a timpului liber în familie, precum și lipsa 
valorificării unor destinații potrivite pentru practicarea pescuitului sportiv și pentru 
agrement, cele două proiecte propuse vizează direct satisfacerea nevoii de spații noi de 
recreere și agrement de la nivel local.  

 
Valoare 1,2 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

8. Amenajarea luciului de apă disponibil în vederea încurajării dezvoltării pescuitului sportiv - 
FEADR/Programul Operațional Regional (POR)  

Canalul Cama, prin proiectele ce se vor implementa în perioada imediat 
următoare, va permite spre stația de pompare ANIF de la marginea canalului 
spre Slobozia, realizarea unor capacități de cazare și de amenajare pentru 
promovarea și dezvoltarea pescuitului sportiv. 

Valoare 0,8 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

9. Dezvoltarea unui concept de festival/eveniment de amploare în parteneriat public -privat care să 
atragă atât turiștii în tranzit, cât și populația transfrontalieră - finanțare Programul Operațional 
Regional (POR)  

Unul dintre impedimentele dezvoltării mun. Giurgiu constă și în lipsa unui eveniment 
local cu impact local/național/internațional menit să atragă turiștii în zonă și să crească 
gradul lor de retenție. Astfel, prin dezvoltarea unui concept de festival/eveniment de 
amploare și de interes pentru publicul larg propus prin prezentul proiect va conduce la 

acoperirea acestei nevoi și la dezvoltarea economică și socială a mun. Giurgiu.  
Valoare 0,8 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

 

10. Realizarea unui proiect comun de mapare a biodiversitatii din zona Giurgiu-Ruse - finanțare 
INTERREG RO-BG 2021-2027  

Zona Dezvoltării adiacente orașulor Giurgiu - Ruse, reprezintă o oază de 
biodiversitate si turism bazat pe admirarea și descoperirea unor zone sălbatice, 
filmarea și fotografierea florei și faunei în zonă. 

Valoare 0,8 mil. Euro 
Termen 2023/ decembrie 2024  

11. Amenajarea falezei Dunării pentru promenadă și activități de agrement - finanțare Programul 
Operațional Regional (POR) .  

Amenajarea falezei Dunării pentru promenadă și activități de agrement va atrage atât locuitorii mun. Giurgiu, cât și turiștii 
din orașele apropiate sau turiștii de pe vasele de croazieră și îi va determina să petreacă mai mult timp pe plan local și să 
consume resurse locale. Astfel, proiectul reprezintă un start în valorificarea vecinătății mun. Giurgiu cu fluviul Dunărea. 
Proiect în cooperare cu proprietarul terenului - Administrația Porturilor Dunării Fluviale - Min. Transporturilor   

Valoare 1,5  mil. Euro 
Termen 2022/ decembrie 2023  
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12. Valorificarea obiectivelor istorice de interes local prin restaurarea și amenajarea spațiilor 
din proximitatea acestora - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

Un alt minus la capitolul turism este reprezentat de lipsa amenajării și semnalizării 
obiectivelor culturale și istorice, precum și a spațiilor aferente accesului la acestea. 
Prezentul proiect, prin acțiunile sale, urmărește să elimine aceste impedimente, 
facilitând accesul la patrimoniul istoric și totodată crescându-i gradul de 
atractivitate prin amenajarea spațiilor din proximitatea lor.  

 
Valoare 0,4 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

13. Dezvoltarea unui sistem digitalizat de informare, semnalizare și orientare turistică - finanțare 
Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

În valorificarea obiectivelor turistice locale, o  importanță 
deosebită o are gradul de promovare a acestora. Astfel, cele 
două proiecte își propun să aducă potențialul turistic local 
în atenția publicului prin conceperea unor noi materiale 
de promovare și suveniruri, concomitent cu asigurarea 
unei mai bune vizibilități a acestora conferită de 
dezvoltarea unui sistem digitalizat de informare, 
semnalizare și orientare turistică.  

Valoare 0,8 mil. Euro 
Termen 2023/ decembrie 2024  

15. Creșterea notorietății Mun. Giurgiu și implicit a resurselor culturale și turistice prin 
dezvoltarea unui brand local reprezentativ - finanțare Programul Operațional Regional (POR)  

 
Prin Programul Operațional Regional sunt angrenate surse 
financiare pentru punerea în exploatare a taberei pentru 
copii Stejarul din Pădurea Bălănoaiei 

 
Valoare 3 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  

14. Tabăra Stejarul – facilități de petrecere a timpului liber pentru tineri - finanțare Programul 
Operațional Regional (POR)  

Prezenta idee de proiect propune valorificarea potențialului turistic local prin crearea unui 
brand propriu, bazat pe zicala românească ”de auzi câinii în Giurgiu”, aspect ce va crește 
gradul de recunoaștere și atractivitate a municipiului.  

Valoare 0,8 mil. Euro 
Termen 31.12.2023  
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Stimați giurgiuveni, 
Acesta este programul de administrare si atragere de fonduri europene pe 
următorii patru ani, și - ceea ce este mai important – de dezvoltare durabilă, 
inteligentă și atractivă a municipiului nostru. Doar prin votul dumneavoastră către 
inteaga echipă PRO ROMÂNIA: Primar, Consiliu Local, Președinte Consiliul 
Județean și consilieri județeni, am garanția unui sprijin real în susținerea proiectelor 
si realizarea acestora. 

Primar-  NICOLAE BARBU 

Executat la comanda PRO România Organizația Județeană Giurgiu de către Intersigma SRL CUI AEP MF 21200010 - Tiraj: 14000 buc 


