
Pandemiaaîntârziat
unelelucrãrideinvestiþii
înMunicipiulGiurgiu

(Interviu cu Adrian Anghelescu, primarul Municipiului Giurgiu)

Reporter: Ce dificultãþi în imple-
mentarea obiectivelor de investiþii
întâmpinaþi de când a fost decla-
ratã pandemia?

Adrian Anghelescu: În ultimele
12 luni de activitate, având în ve-
dere pandemia, Primãria munici-
piului Giurgiu s-a confruntat cu
probleme legate de întârzierea
unor lucrãri de investiþii ºi livrarea
unor produse.

Reporter: Ce obiective de inves-
tiþii de tip smart aveþi?

Adrian Anghelescu: Primãria
Municipiului Giurgiu acordã o
atenþie deosebitã eficientizãrii ac-
tivitãþilor prin digitalizare. Astfel,
în prezent avem în derulare douã
proiecte ce vizeazã acest aspect:

- Proiectul ”Mecanisme ºi Proce-
duri Administrative Moderne în
Primãria Giurgiu (MEPAM) ”, ce
constã în modernizarea mecanis-
melor ºi procedurilor administrati-
ve la nivelul municipiului Giurgiu,
în vederea creºterii capacitãþii in-

stituþionale. Mai exact, proiectul
vizeazã înfiinþarea unui Birou Unic
la nivelul Primãriei Giurgiu ºi al di-
recþiilor subordonate destinat ex-
clusiv lucrului cu publicul ºi re-
ducându-se, astfel, timpul de
aºteptare, de asemenea urmãrin-
du-se creºterea transparenþei în
administraþia localã. Valoarea pro-
iectului este de 3.763.974 leL

- Proiectul ”Servicii publice par-
tajafe digitalizate – Continuarea
simplificãrii procedurilor adminis-
trative ºi reducerea birocraþiei
pentru cetãþeni în municipiul
Giurgiu (SEPAR)”, care vizeazã
îmbunãtãþirea accesului ºi calitãþii
serviciilor furnizate cãtre cetãþeni
de sistemul judiciar prin asigura-
rea unei transparenþe ºi integritãþi
sporite la nivelul acestuia. Totoda-

tã, vor fi realitate servicii partajate
on-line cãtre cetãþeni prin noi mo-
dule care sã asigure interfaþa cu
cele deja existente.

Prin acest proiect vor fi realizate
strategiile privind mobilitatea ur-
banã din fonduri europene, nece-
sare depunerii ºi implementãrii
proiectelor viitoare 2021-2027. De
asemenea, tot în cadrul acestui
proiect va fi realizatã arhivarea
electronicã a tuturor documente-
lor din primãrie. Valoarea proiec-
tului este de 4 milioane lei.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an
pentru proiectele smart?

Adrian Anghelescu: Sursele de
finanþare ale Primãriei constau in
proporþie de peste 90% din fon-
duri europene nerambursabile,
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Primãria Municipiului Giurgiu acordã o atenþie deosebitã efi-

cientizãrii activitãþilor prin digitalizare, ne-a spus, într-un in-

terviu, Adrian Anghelescu, primarul Municipiului Giurgiu.

Printre altele, edilul ne-a precizat cã pandemia a întârziat

unele lucrãri de investiþii în localitate.



27

Investiþii



restul de pânã la 100% repre-
zentând cofinanþarea proiectelor
derulate.

Primãria municipiului Giurgiu
are în implementare 26 de proiec-
te din fonduri europene neram-
bursabile, dupã cum urmeazã:

- Modernizarea infrastructurii
de transport public în zona Esticã
a municipiului Giurgiu - un proiect
în valoare dc 36.512.930,53 lei ce
presupune modernizarea mai
multor strãzi din municipiu;

- Dezvoltarea fluviului Dunã-
rea pentru o mai bunã conectivi-
tate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu
cu coridorul de transport nr. 7 - un
proiect în valoare de 15.000.000
lei ce vizeazã îmbunãtãþirea co-
nectivitãþii Euroregiunii Ruse -
Giurgiu cu coridorul de transport
fluvial;

- Reconstruirea ºi punerea în
valoare a siturilor culturale repre-
zentative din Euroregiunea
Ruse-Giurgiu - proiect in valoare
de 4.200.000 lei care presupune
creºterea atractivitãþii turistice în
Euroregiunea Ruse-Giurgiu prin

îmbunatãþirea utilizãrii durabile a
patrimoniului cultural;

- Dezvoltarea sistemului de
transport în cadrul Euroregiunii
Ruse-Giurgiu pentru o mai bunã
conectivitate cu reþeaua TEN-T.
Acest proiect are o valoare de
21.000.000 lei ºi are ca obiectiv
dezvoltarea sistemului de trans-
port în cadrul Euroregiunii
Ruse-Giurgiu pentru o mai bunã
conectivitate cu reþeaua de tran-
sport TIN-T;

- Eficientizare energeticã la Li-
ceul Teoretic Tudor Vianu din Mu-
nicipiul Giurgiu. Proiectul are o va-
loare de 2.642.678,78 lei ºi presu-
pune izolarea termicã a faþadei
(parte opacã ºi parte vitratã); repa-
rarea acoperiºului tip terasã, inclu-
siv sistem colectare ape meteori-
ce; izolarea termicã a planºeuIui
peste subsol, unde este cazul; in-
stalare pompe de cãldurã de tip
aer-apã; modernizare instalaþie
iluminat (coprupri de iluminat cu
LED), modernizarea instalaþiei de
încãlzire;

- Eficientizare energeticã Cole-

giul Tehnic Viceamiral Ioan Bãlã-
nescu - Corp C1 din Municipiul
Giurgiu. Proiectul are o valoare de
2.426.510, 58 lei ºi presupune izo-
larea termicã a faþadei (parte opa-
cã ºi parte vitratã); repararea aco-
periºului tip terasã, inclusiv sistem
colectare ape meteorice; izolarea
termicã a planºeului peste subsol,
unde este cazul; instalare pompe
de cãldurã de tip aer-apã; moder-
nizare instalaþie iluminat (corpuri
de iluminat cu LED), modernizarea
instalaþiei de încãlzire;

- Eficientizare energeticã ªcoa-
la Gimnazialã Mihai Eminescu din
Municipiul Giurgiu - un proiect în
valoare de 1.930.466,93 lei ce vi-
zeazã izolarea termicã a faþadei
(parte opacã ºi parte vitratã); repa-
rarea acoperiºului tip terasã, inclu-
siv sistem colectare ape meteori-
ce; izolarea termicã a planºeului
peste subsol, unde este cazul; in-
stalare pompe de caldurã de tip
aer-apã; modernizare instalaþie
iluminat (corpuri de iluminat cu
LED), modernizarea instalaþiei de
incãlzire;

- Eficientizare energeticã ªcoa-
la Gimnazialã Nr. 5 din Municipiul
Giurgiu. Proiectul are o valoare dc
1.745.615,28 lei ºi vizeazã izolarea
termicã a faþadei (parte opacã ºi
parte vitratã); repararea acope-
riºului tip terasã, inclusiv sistem
colectare ape meteorice; izolarea
termicã a planºeului peste subsol,
unde este cazul; instalare pompe
de caldurã de tip aer-apã; moder-
nizare instalaþie iluminat (coprupri
de iluminat cu LED), modernizarea
instalaþiei de încãlzire;

- Eficientizare energeticã ªcoa-
la Gimnazialã Academician Marin
Voiculescu din Municipiul Giurgiu,
investiºie de 3.848.804,54 lei, care
are ca obiectiv izolarea termicã a
faþadei (parte opacã ºi parte vitra-
tã); repararea acoperiºului tip tera-
sã, inclusiv sistem colectare ape
meteorice; izolarea termicã a
planºeului peste subsol, unde este
cazul; instalare pompe de caldurã
de tip aer-apã; modernizare insta-
laþie iluminat (corpuri de iluminat
cu LED), modernizarea instalaþiei
de încãlzire;
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- Eficientizare energeticã Grã-
diniþa cu Program Preliingit Cãsu-
þa Fermecatã (Grãdiniþa nr. 4) din
Municipiul Giurgiu. Proiectul are o
valoare de 627.830,94 lei ºi presu-
pune izolarea termicã a faþadei
(parte opacã ºi parte vitratã); repa-
rarea acoperiºului tip terasã, inclu-
siv sistem colectare ape meteori-
ce; izolarea termicã a planºeului
peste subsol, unde este cazul; in-
stalare pompe de cãldurã de tip
aer-apã, modernizare instalaþie
iluminat (corpuri de iluminat cu
LED), modernizarea instalaþiei de
încãlzire;

- Eficientizare energeticã Grã-
diniþa cu Program Prelungit Dum-
brava Minunatã - Corp C2 din Mu-
nicipiul Giurgiu. Proiectul are o va-
loare de 627.830,94 lei ºi presupu-
ne izolarea termicã a faþadei (par-
te opacã ºi parte vitratã); repara-
rea acoperiºului tip terasã, inclusiv
sistem colectare ape meteorice;
izolarea termicã a planºeului pe-

ste subsol, unde este cazul; insta-
lare pompe de cãldurã de tip
aer-apã; modernizare instalaþie
iluminat (corpuri de iluminat cc
LED), modernizarea instalaþiei de
încãlzire;

- Eficientizare energeticã Grãdi-
niþa cu Program Normal Nr. 9 din
Municipiul Giurgiu. Proiectul are o
valoare de 1.8$4.781,24 lei ºi pre-
supune izolarea termicã a faþadei
(parte opacã ºi parte vitratã); repa-
rarea acoperiºului tip terasã, inclu-
siv sistem de colectare ape mete-
orice; izolarea termicã a planºeului
peste subsol, unde este cazul - in-
stalare pompe de caldurã de tip
aer-apã; modernizare instalaþie
iluminat (corpuri de iluminat cu
LED), modernizarea instalaþiei de
incãlzire;

- Lucrãri de intervenþii pentru
creºterea performanþei energetice
a blocurilor de locuinþe, Munici-
piul Giurgiu, Ansamblul 3. Proiec-
tul are o valoare de 5.213.462,36

lei ºi are ca obiectiv lucrãrile de in-
tervenþii la ºapte blocuri de locu-
inþe: lucrãri de izolare fermier a
pãrþilor opace a faþadelor clãdirii,
înlocuirea tâmplãriei exterioare
existente cu tâmplãrie termoizo-
lantã, termo-hidroizolarea acope-
riºului tip terasã, izolarea termicã a
pIanºeuIui peste subsol; instalarea
unor sisteme alternative de pro-
ducere a energiei, reabilita-
rea/modernizarea instalaþiei de
iluminat integratã a clãdirii,
refacerea trotuarelor de protecþie,
în scopul eliminãii înfiltraþiilor
(mãsura conexã).

- Lucrãri de intervenþii pentru
creºterea performanþei energetice
a blocurilor de locuinþe, Munici-
piul Giurgiu, Ansamblul 4. Proiec-
tul are o valoare de 5.307.777,07
lei ºi vizeazã lucrãrile de interven-
þii la nouã blocuri de locuinþe: lu-
crãri de izolare termicã a pãrþiIor
opace a faþadelor clãdirii, înlocui-
rea tâmplãriei exterioare existente

cu tâmplãrie termoizolantã, ter-
mo-hidroizolarea acoperiºului tip
terasã, izolarea termicã a planºeu-
lui peste subsol; instalarea unor si-
steme alternative de producere a
energiei, reabilitarea/moderniza-
rea instalaþiei de iluminat
integratã a clãdirii, refacerea
trotuarelor de protecþie, în scopul
eliminãrii infiltraþiilor (masurã
conexã).

- Lucrãri de intervenþii pentru
creºterea performanþei energetice
a blocurilor de locuinþe, Munici-
piul Giurgiu, Ansamblul 5. Proiec-
tul are o valoare de 5.220. 098,85
Iei ºi presupune realizarea lucrãri-
lor de intervenþii la zece blocuri dc
locuinþe: lucrãri de izolare termicã
a pãrþilor opace a faþadelor clãdirii,
înlocuirea tâmplãriei exterioare
existente cu tâmplãrie termoizo-
lantã, termo-hidroizolarea acope-
riºului tip terasã, izolarea termicã a
planºeului peste subsol - instala-
rea unor sisteme alternative de
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producere a energiei, reabilita-
rea/modernizarea instalaþiei de
iluminat integratã a clãdirii,
refacerea trotuarelor de protecþie,
în scopul eliminãrii infiltraþiilor
(mãsurã conexã).

- Modernizarea infrastructurii
de transport public pe coridorul
de mobilitate urbanã central al
municipiului Giurgiu. Valoarea se
ridicã la 50.873. 763,49 lei ºi are ca
obiectiv scãderea emisiilor de dio-
xid de carbon echivalent din
oraºul Giurgiu, provenite din tran-

sportul rutier, pe baza mãsurilor
fundamentate în Planul de
Mobilitate Urbanã Durabilã a
Municipiului Giurgiu;

- Modernizarea infrastructurii
de transport public pe coridorul
de mobilitate urbanã vestic al mu-
nicipiului Giurgiu - un proiect cu o
valoare de 64.849.399,42 lei ce vi-
zeazã scãderea emisiilor de dioxid
de carbon echivalent din munici-
piul Giurgiu, provenite din
transportul nutier, pe

baza mãsurilor fundamentate în

Planul de Mobilitate Urbanã D
urabilã a Municipiului Giurgiu;

- Amenajare spaþiu de agre-
ment pe Canal Cama - Zona Me-
dianã. Proiectul are o valoare de
22.831.889,6 Iei ºi are ca obiectiv
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
ale cetãþenilor prin reconversia ºi
reutilizarea terenurilor degradate,
vacanþe sau neutilizate ºi transfor-
marea lor în zone de agrement ºi
recreere pentru populaþie;

- Reabilitarea, extinderea ºi do-
tarea grãdiniþei cu program nor-

mal nr. 3 - Giurgiu. Valoarea pro-
iectului este de 2.656.689,17 lei ºi
are ca obiectiv reabilitare clãdire
existentã grãdiniþã, extindere grã-
diniþã, echiparea ºi dotarea
grãdiniþei;

- Modernizare gradiniþa Casu-
þa fermecatã (nr.4) - Giurgiu. Pro-
iectul are o valoare de
2.631.755,64 lei ºi are ca obiectiv
reabilitare clãdire existentã grãdi-
niþã, extindere grãdiniþã,
echiparea ºi dotarea grãdiniþei;

- Amenajare spaþiu servicii
agrement pe Canalul Sf. Gheor-
ghe/Plantelor. Proiectul are o va-
loare de 3.713.716,08 Iei ºi presu-
pune lucrãri de intervenþie asupra
unei nave existente, aparþinând
Municipiului Giurgiu, respectiv
Nava fluvialã de comandament,
proiect 2916 - nefinalizatã, care va
fi supusã unui program de con-
versie/refuncþionalizare în con-
strucþie plutitoare, nepropulsatã,
pentru servicii de agrement (în
principal sãli de expoziþii temati-
ce/muzeu, sãl i de conferin-
þe/întâlniri/instruiri etc.) ºi de acos-
tare (ponton pentru nava de
agrement de minimum 28 de
pasageri - maximum 30 de
pasageri);

- Servicii transport pescari ºi
agrement pe Canalul Sf. Gheor-
ghe/Plantelor – proiect în valoare
de 2.186.944,01 lei care presupu-
ne achiziþionarea unei nave de
agrement nouã, modernã, proiec-
tatã ºi construitã sã transporte
28-30 de pasageri, care va fi utili-
zatã pentru activitãþi de tran-
sport/agrement de zi pe Dunãre,
ce vor fi destinate în egalã mãsurã
amatori lor de pescuit ºi de
agrement;

- Mecanisme ºi proceduri ad-
ministrative moderne în Primãria
Giurgiu (MEPAM) - (GHIªEUL UNIC
+ SIDU Strategia Integratã de Dez-
voltare Urbanã 2021-2027). Pro-
iectul are o valoare de 3.763.974
lei ºi vizeazã elaborarea ºi dezvol-
tarea Strategiei de dezvoltare du-
rabilã (SDD) pentru viitoarea pe-
rioadã de programare, dezvolta-
rea ºi implementarea unui meca-
nism de bugetare participativã
on-line, dezvoltarea ºi implemen-
tarea unui sistem informatic de ti-
pul ghiºeu unic online ºi fizic pen-
tru acoperirea serviciilor cãtre ce-
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tãþeni ºi mediul de afaceri, împre-
unã cu dezvoltarea unei soluþii in-
formatice care sã asigure
administrarea electronicã a
documentelor create, primite sau
întocmite pentru uz intern;

- Servicii publice partajate digi-
talizate - Continuarea simplificãrii
procedurilor administrative ºi re-
ducerea birocraþiei pentru cetãþe-
ni în Municipiul Giurgiu
(SEPAR)-(DIGITALIZAREA ARHIVEI
+ PMUD Plan de Mobilitate Urba-
nã Durabilã 2021-2027). Un pro-
iect care prevede susþinerea unui
management performant la nive-
lul autoritãþilor ºi instituþiilor pu-
blice locale; creºterea transparen-
þei, eticii ºi integritãþii la nivelul au-
toritãþilor ºi instituþiilor publice;
îmbunãtãþirea accesului ºi a calitã-
þii serviciilor furnizate de sistemul
judiciar, prin asigurarea unei
transparenþe ºi integritãþii sporite
la nivelul acestuia;

- Staþii de reîncãrcare pentru

vehicule electrice în municipiul
Giurgiu. Proiectul are o valoare de
970.000 lei ºi presupune Achizþio-
narea ºi instalarea/montarea a pa-
tru staþii de reîncãrcare pentru
vehicule electrice;

- Infrastructurã ºoseaua Ale-
xandriei. Proiectul are o valoare de
3.300.000 Iei ºi presupune moder-
nizare carosabil, amenajare spatii
parcare, amenajare spatiu verde,
amenajare piste bicicletã.

Astfel, domeniile prioritare de in-
vestiþii ale municipalitãþii din Giur-
giu vizeazã infrastructura de tran-
sport, educaþionalã ºi de turism,
precum ºi reducerea emisiilor de
dioxid dc carbon.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Adrian Anghelescu: Pânã la
sfârºitul anului vor fi scoase la lici-
taþie contractele de execuþie a lu-
crãrilor din cadrul proiectelor ce

privesc mobil itatea urbanã;
concret, proiectele pe cele trei
coridoare - estic, vestic ºi central -
pe care le-am menþionat anterior.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de insfrastruc-
turã aflate în execuþie?

Adrian Anghelescu: În prezent
sunt în execuþie lucrãrile aferente
proiectului pe TEM-T (punctul V),
precum ºi lucrãrile de asfaltare a
strãzilor de pãmânt din Zona 1 ºi
Zona 2 a municipiului (peste 120
de strãzi).

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Adrian Anghelescu: În ceea ce
priveºte derularea proiectelor, ad-
ministraþia localã din Giurgiu se
confruntã foarte des cu modificãri
legislative coroborate cu birocra-
þia cerutã în cadrul proiectelor.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

Adrian Anghelescu: 0 alternati-
vã în soluþionarea acestor obsta-
cole o reprezintã îmbunãtãþirea
colaborãrii intituþionale între Pri-
mãrie, Ministere ºi ADR-uri. Un alt
aspect ar fI materializarea digitali-
zãrii, efectiv posibilitatea de a
transmite în format electronic do-
cumentele între instituþii. De ase-
menea, o alternativã o mai repre-
zintã simplificarea procedurilor de
autorizare, avizare a proiectelor ce
au ca obiectiv clãdiri de patrimo-
niu ºi nu doar.

Reporter: Mulþumesc!
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