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Primăria Municipiului Giurgiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, 

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 

ulterioare, anunță publicul interesat că a realizat și lansează în consultare publică Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027.  

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027 

îți propune să ofere o viziune cât mai clară a modului în care comunitatea poate ajunge la 

sfârșitul perioadei de referință pentru actualul exercițiu financiar (2020-2027) și să stabilească 

obiectivele, acțiunile și resursele prin care se va realiza această viziune. În acest sens, strategia 

cuprinde o secțiune cu propunerile de proiecte (Plan de Acțiune al SDD) ce pot fi realizate în 

perioada 2020-2027, proiecte care răspund nevoilor curente ale cetățenilor, și inclusiv sursele 

posibile de finanțare. 

 

Redactarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 

2020-2027 s-a bazat pe analiza celor 5 direcții majore de acțiune la nivel local identificate prin 

colaborarea conducerii Primăriei Municipiului Giurgiu și a cetățenilor, respectiv: educație; 

sport, cultură, turism; economie; dezvoltare socială; infrastructură, urbanism și mediu. 

 

SDD include Planului de acțiune cu propunerile de proiecte, a căror stabilire a avut la 

bază atât analiza datelor statistice existente la nivel local, cât și a datelor colectate direct de la 

cetățeni și entitățile relevante pentru fiecare direcție de acțiune prin realizarea a 5 focus grup-

uri și a unei anchete pe bază de chestionare aplicate cetățenilor, instituțiilor publice și 

operatorilor economici.  

 

Pentru perioada 2020-2027 se propune atingerea următoarelor 5 obiective generale: 

 OG1 Facilitarea accesului tuturor categoriilor sociale la un sistem educațional mulat 

pe cerințele actuale ale pieței muncii 

 OG2 Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu prin interconectarea activităților 

culturale, sportive și turistice în vederea valorificării patrimoniului cultural și sportiv, 

dar și în vederea creșterii numărului de turiști ca urmare a valorificării potențialului 

turistic al zonei 

 OG3-4 Dezvoltarea economiei locale prin susținerea sectoarelor cheie din mediul de 

afaceri, cum ar fi sectorul industriei, comerțului, agriculturii și transportului, în 

vederea asigurării unor facilități menite să conducă la creșterea numărului de locuri 

de muncă, dar și la îmbunătățirea condițiilor de muncă și salarizare la nivelul 

municipiului  

 OG 5 Dezvoltarea infrastructurii urbane și limitarea disparităților dintre zonele noi 

construite și cele deja existente, cu luarea în considerarea factorilor de mediu, 

arhitectură, în vederea asigurării unei dezvoltări urbane durabile 

 



Documentele pot fi consultate de toți cetățenii pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu 

www.primariagiurgiu.ro, la secțiunea Proiecte Europene – Strategii și planuri de dezvoltare. 

Documentele vor fi menținute în consultare publică timp de 30 de zile, începând cu data de 

19.02.2020 inclusiv. 

 

Observațiile și propunerile cu privire la Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Giurgiu pentru perioada 2020-2027, respectiv Planul de acțiune al SDD se pot transmite la 

adresa de e-mail primarie@primariagiurgiu.ro sau sesizări@primariagiurgiu.ro.  

 

La finalul perioadei de consultare, va fi redactat un document centralizator cu toate observațiile 

și propunerile transmise, după care va fi organizată o dezbatere publică la sediul Primăriei 

Municipiului Giurgiu, din Bulevardul București, nr. 49-51, în data de 19.02.2020. 

 

 

 

Strategia poate fi accesata urmarind link-ul  

 

http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/AllByUNID/strategii-
000207ca?OpenDocument 
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