Proiecte în evaluare
1) Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuinţe în municipiul Giurgiu-Cartier Policlinică
Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Bugetul proiectului: 2.845.112,81 lei
Prin acest proiect se vor executa lucrări de reabilitare termică la blocurile A1, A2, A4, A6, A7,
C40 din Cartierul Policlinică:
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică
a parapeţilor
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termohidroizolarea planșeului peste
ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: se realizează cu sisteme compozite de termoizolare
cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt
prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o
grosime a termoizolației de 10 cm.
2) Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3
Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Bugetul proiectului: 5.186.887,46 lei
Prin acest proiect se vor executa lucrări de reabilitare termică la blocurile 43/853, 36/853,
A2, 310 Turn, C3 garsoniere, C8, C17 din zonele: Bulevardul Daciei, Strada Tineretului, Strada
1 Decembrie 1918:
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizola ntă
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate.
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică
a parapeţilor
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termohidroizolarea planșeului peste
ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: se realizează cu sisteme compozite de termoizolare
cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt
prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o
grosime a termoizolației de 10 cm.

3) Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4
Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Bugetul proiectului: 5.311.896,94 lei
Prin acest proiect se vor executa lucrări de reabilitare termică la blocurile B1/1S, sc. F,
17/613, 200 A, 200 B, 101, 102, 103, B1 Turn, B2 Turn din zonele: Bulevardul Bucuresti,
Strada Tineretului:
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare
termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică
a parapeţilor
d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termohidroizolarea planșeului peste
ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: se realizează cu sisteme compozite de termoizolare
cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt
prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o
grosime a termoizolației de 10 cm.

4) “Dezvoltare durabila prin inovare și responsabilizarea comunității”
Programul de finanțare Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Obiectiv specific 5.1
- “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent
pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Municipiului Giurgiu va avea calitatea de lider, iar parteneri în acest proiect sunt
Asociația Bene Merenti și SC Infogrup SRL.
Bugetul total al proiectului este în valoare de 50.000 de Euro respectiv 222.650,00 lei
TVA inclus în această sumă (1 euro = 4,453 lei curs de schimb specificat în Ghidul Condiții
Specifice).
Bugetul pentru Municipiul Giurgiu, în calitate lider,este în valoare de 23.000 de Euro,
respectiv 102.419,00 lei, din care 2% contribuție proprie a municipiului Giurgiu, respectiv
2.048,38 lei. TVA este considerată cheltuiala eligibilă.
În cadrul acestui prim apel de proiecte, Comisia Europeană propune un nou instrume nt
în vederea promovării implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui
parteneriat local și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală. Acest
instrument numit Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
vizează mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate și a organizațiilor locale pentru
a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil
incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.
Astfel în aceasta primă etapă, Programul Operațional Capital Uman va asigura sprijinul
pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SLD).
Principalele activităţi ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt:
Activitatea cadru I: Înfiinţarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada
de programare 2014 - 2020
Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SLD,
inclusiv a zonei urbane marginalizate
Activitatea cadru III: Animarea
marginalizate vizate de SLD

partenerilor

locali și mobilizarea

comunita ții

Activitatea cadru IV: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei indicative
de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare
locală.

5). “ Implementarea unor măsuri integrate de combatere a sărăciei în comunitățile
marginalizate non-rome din municipiul Giurgiu”,
Programul de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020Axa prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Bugetul proiectului: Bugetul total al proiectului este în valoare de 24.217.064,32 Lei TVA
inclus în această sumă, respectiv 5.427.036,35 Euro (1 Euro = 4,4623 Lei, curs de schimb
specificat în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice).
Bugetul pentru Municipiul Giurgiu, în calitate de partener, este de 1.579.126,90 Lei, respectiv
353.881,83 Euro, din care 2% contribuţia proprie a Municipiului Giurgiu, respectiv 31.582,54
Lei. TVA este considerată cheltuială eligibilă. Contributia proprie va fi suportată din Bugetul
Local al Municipiului Giurgiu
Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea
saraciei si a oricarei discriminari (Obiectivul tematic 9) prin sustinerea, de catre parteneriatul
creat, a activitatilor orientate catre integrarea socio-economica a 574 persoane din comunita tea
marginalizata (prioritatea de investitii 9.ii) din orasul Giurgiu intr-o perioada de 36 de luni.
Activitatile care sustin realizarea acestui obiectiv sunt:
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel
preșcolar – 90 de copii), învățământ primar – 48 de copii și secundar – 48 de copii, şi reducerea
părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii a 290 de persoane
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu – 40
de persoane
• Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ medicale furnizarea de servicii pentru
574 de persoane
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru 98 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala.

