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Cunoaşterea contextului socio-economiei local este foarte important în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare durabilă. O analiză a oportunităților locale trebuie să cuprindă informaţii cantitative şi
calitative privind resursele naturale, materiale, umane şi economia locală.
Strategia de dezvoltare a unei zone metropolitane este mecanismul esențial pentru realizarea acestor
deziderate şi pentru crearea şi întărirea unei identităţi regionale.
Avantajul competitiv al unei zone urbane provine din combinaţia cu succes a diversităţii economice şi sociale
a entităţilor componente şi din investiţiile strategice în utilizarea durabilă a valorilor de care zona dispune
- capitalul său material, financiar şi uman.
Fiecare mediu urban poate cunoaşte o perioadă de creştere economică sau de declin. Lipsa unor eforturi
coordonate este adesea unul dintre factorii care contribuie direct la declinul economic.
Formularea şi implementarea unei strategii de dezvoltare economică a unei zone metropolitane necesită
concentrarea asupra investiţiei în valorile şi activităţile fundamentale care conduc către productivitate şi
inovare. Relevante sunt urmatoarele aspecte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructură publica locala şi transporturi;
Accesibilitatea si conectivitatea regională şi leadership;
Protejarea mediului inconjurator si a biodiversitatii, masuri de atenuare a schimbarilor climatice, si
a riscurilor la situatii de urgenta;
Educaţie şi forţa de muncă;
Sanatate si asistenta sociala;
Dezvoltarea comunităţii şi a familiei;
Proiecte de smart city si tehnologii know how, implicit cercetare şi tehnologie;
Implementarea de tehniologii cu emisii scazute de GES si producerea de energie de diverse tipuri din
surse regenerabile;
Mediu de afaceri (servicii si productie), promovarea reţelelor de industrii dinamice care accelerează
ritmul creşterii;
Promovarea comerţului şi extinderea pieţelor;
Dezvoltarea culturii antreprenoriale;

Pentru a elabora o strategie de dezvoltare economică, comunitatea trebuie să fie pe deplin informată despre
poziţia localităţii în context regional şi despre modul de integrare al acesteia în economia naţională.
Iniţierea unei evaluări implică colectarea informaţiilor strategice şi apoi analizarea lor. Informaţiile cuprinse
în această evaluare constituie fundamentul pentru elaborarea şi dezvoltarea unei strategii de succes.

Cuprins .................................................................................................................................................................. 2
Cuprinsul figurilor ............................................................................................................................................... 4
Cuprinsul tabelelor.............................................................................................................................................. 4
SECȚIUNEA 1: CONTEXT STRATEGIC ............................................................................................................. 7
1.1.

Rolul strategiei integrate de dezvoltare urbană .............................................................................. 7

1.2.

Concepte cheie și tendințe internaționale, regionale și locale ...................................................... 8

1.3.

Strategii relevante la nivel național, regional și local ..................................................................... 17

1.3.1. Strategii relevante la nivel national .............................................................................................. 17
1.3.2. Strategii relevante la nivel regional (sud-est).............................................................................. 24
1.3.3. Contextul la nivelul judetul Tulcea ............................................................................................... 25
1.4.

Procesul de consultare și implicare a factorilor interesați ............................................................ 26

1.4.1.

Cercetarea sociologică ................................................................................................................ 29

1.4.2.

Colectarea de provocări și soluții urbane (Citadini.ro, Facebook) ........................................ 29

1.4.3.

Consultări tematice ..................................................................................................................... 30

1.4.4.

Bugetare participativă................................................................................................................. 30

1.5.

Stadiul implementării documentațiilor existente (în lucru) .......................................................... 30

2.1. Profil socio-demografic ......................................................................................................................... 37
2.1.1. Evoluția populației .......................................................................................................................... 37
2.1.2. Structura populaței ......................................................................................................................... 38
2.1.3. Mișcarea naturală a populației ...................................................................................................... 39
2.1.4. Mișcarea migratorie ........................................................................................................................ 40
2.1.5. Prognoza populației ........................................................................................................................ 40
2.2. Profil economic ....................................................................................................................................... 41
2.3. Profil spațial și functional ...................................................................................................................... 44
1.6.

2.4. Infrastructura de transport și mobilitate ................................................................................. 44

2.4.1. Aspecte generale ............................................................................................................................ 44
2.4.2. Mobilitate urbană ............................................................................................................................ 61
2.5. Echiparea tehnico-edilitară ................................................................................................................... 67
2.5.1. Rețeaua de apă potabilă și sistemul de canalizare ..................................................................... 67
2.5.2. Sistemul de alimentare cu energie termică ................................................................................. 72
2.5.3. Sistemul de alimentare cu energie electrică ............................................................................... 74
2.5.4. Alimentarea cu gaze naturale........................................................................................................ 75
2.5.5. Sistemul de iluminat public ............................................................................................................ 76
2.5.6. Zonificarea........................................................................................................................................ 77

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

2

2.6. Servicii publice ........................................................................................................................................ 78
2.6.1. Aspecte generale ............................................................................................................................ 78
2.6.2 Protecție socială ............................................................................................................................... 79
2.6.3. Domeniul Public .............................................................................................................................. 81
2.6.4. Fondul de locuințe și spații verzi ................................................................................................... 81
2.6.5. Piețe .................................................................................................................................................. 84
2.6.5. Turism și cultură .............................................................................................................................. 86
2.6.6. Sistemul de sănătate....................................................................................................................... 89
2.6.7. Sistemul educational ...................................................................................................................... 91
2.7. Mediu și schimbări climatice ................................................................................................................. 94
2.7.1. Aspecte generale ............................................................................................................................ 94
2.7.2. Calitatea apei ................................................................................................................................... 94
2.7.3. Calitatea solului ............................................................................................................................... 95
2.7.4. Calitatea aerului .............................................................................................................................. 98
2..5. Managementul deșeurilor ..............................................................................................................104
2.8. Profil și capacitate administrativă ......................................................................................................107
2.9. Intervenții Smart City ...........................................................................................................................108
2.10. Analiza SWOT ......................................................................................................................................110
SECȚIUNEA 3: VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ................................................................112
3.1. Fundamentarea formulării viziunii și obiectivelor strategice .........................................................112
3.2. Concept de dezvoltare spațială ..........................................................................................................113
3.3. Viziunea 2030 ........................................................................................................................................115
3.4

Obiective strategice și specifice de dezvoltare ............................................................................116

SECȚIUNEA 4: DIRECȚII DE ACȚIUNE. POLITICI ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE ...........................126
4.1. Aspecte cheie în formularea politicilor și programelor ..................................................................126
4.2. Lista politicilor și programelor de dezvoltare ...................................................................................149
Infrastructura de alimentare verde în municipii ...............................................................................181
Program național împăduriri ...............................................................................................................181
Închidere depozite deșeuri municipale neconforme .......................................................................181
SECȚIUNEA 5: PORTOFOLIUL DE PROIECTE ............................................................................................181
5.1. Lista completă a proiectelor (pe baza politicilor și programelor elaborate) ...............................181
5.2. Mecanismul de prioritizare..................................................................................................................197
5.3. Lista de proiecte prioritare și sursele de finanțare ..........................................................................211
SECȚIUNEA 6: IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI ..........................247
6.1. Responsabilitățile și planul de acțiune pentru implementarea strategiei ...................................247
6.2. Sistemul de monitorizare și evaluare.................................................................................................249
6.3. Comunicarea cu beneficiarii proiectelor și promovarea strategiei ...............................................252

3

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

Figura 1 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere .. 18
Figura 2 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare
.............................................................................................................................................................................. 18
Figura 3 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile
.............................................................................................................................................................................. 19
Figura 4 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de aeroporturi19
Figura 5 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de de transport
combinat ............................................................................................................................................................. 20
Figura 6 - Chestionar elaborat în cadrul activității de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea 2021-2030 .............................................................................................................................................. 28
Figura 7 - Istoric Municipiul Tulcea .................................................................................................................. 34
Figura 8 - Poziționarea Județului Tulcea ........................................................................................................ 35
Figura 9 - Rețeaua de drumuri naționale D.R.D.P. Constanța ..................................................................... 46
Figura 10 - Rețeaua de drumuri propuse spre investiție prin Master Planul General de Transport ...... 46
Figura 11 - Proiecte C.N.A.I.R............................................................................................................................ 47
Figura 12 - Propunere trecere RO-RO Isaccea ............................................................................................... 47
Figura 13 - Propunere drum expres Brăila-Galați .......................................................................................... 48
Figura 14 - Propunere de amplasare drum expres Focșani – Brăila – DX6 ................................................ 49
Figura 15 - Propunere de amplasare drum expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi) DX8 ........................... 50
Figura 16 - Propunere de amplasare drum expres Tulcea (Cataloi) – Constanța (Ovidiu)....................... 51
Figura 17 - Harta drumurilor Județul Tulcea .................................................................................................. 52
Figura 18 - Gara Tulcea ...................................................................................................................................... 54
Figura 19 - Harta căilor ferate din Județul Tulcea ......................................................................................... 55
Figura 20 - Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea ............................................................................................... 56
Figura 21 - Plan amplasare în zonă Aeroportul Delta Dunării Tulcea ......................................................... 57
Figura 22 - Plan de încadrare în zonă Portul Tulcea ...................................................................................... 59
Figura 23 - Faleza Tulcea ................................................................................................................................... 59
Figura 24 - Harta străzilor din Municipiul Tulcea ........................................................................................... 62
Figura 25 - Harta rețelei de transport public a Municipiului Tulcea............................................................ 64
Figura 26 - Harta stațiilor de transport în comun din Municipiul Tulcea .................................................... 65
Figura 27 - Rețele tehnico-edilitare din Municipiul Tulcea ........................................................................... 71
Figura 28 - Rețelele tehnico-edilitare din Municipiul Tulcea ....................................................................... 72
Figura 29 - Schema rețea agent primar SACET Tulcea.................................................................................. 74
Figura 30 - Harta Piețelor din Municipiul Tulcea............................................................................................ 84
Figura 31 - Clase de soluri în Rezervația Biosferei Delta Dunării ................................................................ 96
Figura 32 - Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în Județul Tulcea ............................. 99
Figura 33 - Structurarea Strategiei pe cinci piloni verticali și ghidată de principiile strategice ............146
Figura 34 - Aplicarea principiilor strategice în cadrul fiecărui pilon..........................................................147
Figura 35 - Obiectivele sectoriale pentru fiecare pilon în parte................................................................149

Tabel 1 - Evoluția populației din regiunea Sud-Est ....................................................................................... 37
Tabel 2 - Grafic privind evoluția populației din Regiunea Sud-Est ............................................................. 37

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

4

Tabel 3 – Grafic privind evoluția populației din județul Tulcea în perioada 2012-2019 ......................... 38
Tabel 4 - Durata medie a vieții la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ......................................... 38
Tabel 5 - Vârsta medie a populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ................................ 38
Tabel 6 - Densitatea populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ....................................... 39
Tabel 7 - Distribuția populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ........................................ 39
Tabel 8 - Structura pe sexe a populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ......................... 39
Tabel 9 - Numărul născuților vii la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ....................................... 39
Tabel 10 - Rata mortalității la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea .............................................. 40
Tabel 11 - Rata sporului natural al populației la nivelul Regiunii Sud-Est și la nivelul Județului Tulcea
.............................................................................................................................................................................. 40
Tabel 12 - Rata nupțialității la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea .............................................. 40
Tabel 13 - Rata de divorțialitate la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ...................................... 40
Tabel 14 - Soldul schimbărilor de domiciliu la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ................... 40
Tabel 15 - Indicii producției industriale în anul 2018 (%) ............................................................................. 41
Tabel 16 - Indicii valorice ai cifrei de afacere din industrie în anul 2018 (%) ............................................ 42
Tabel 17 - Întreprinderi active la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea ......................................... 43
Tabel 18 - Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea ...................................................................... 54
Tabel 19 - Lungimea străzilor modernizate din Județul Tulcea ................................................................. 62
Tabel 20 - Transportul urban de pasageri...................................................................................................... 65
Tabel 21 - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile (km) ...................................... 67
Tabel 22 - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) ....................................................... 67
Tabel 23 - Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (km) .................................................. 75
Tabel 24 - Tipul și numărul corpurilor de iluminat aferente sistemului public din Municipiul Tulcea .. 76
Tabel 25 - Structura sistemului public de iluminat din Municipiul Tulcea ................................................. 76
Tabel 26 - Autorizații de construire eliberate pe tipuri de construcții în Județul Tulcea ....................... 82
Tabel 27 - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare ....................................................... 82
Tabel 28 - Suprafața spațiilor verzi în Județul Tulcea Și Municipiul Tulcea .............................................. 83
Tabel 29 - Numărul mediu de participanți la evenimentele culturale din Municipiul Tulcea ................. 89
Tabel 30 - Evoluția numărului de unități sanitare în cadrul Regiunii Sud-Est și Județul Tulcea ............. 89
Tabel 31 - Unități sanitare publice în Județul Tulcea ................................................................................... 90
Tabel 32 - Unități sanitare private în Județul Tulcea ................................................................................... 90
Tabel 33 - Categoriile de personal sanitar și evoluția lor, Județul Tulcea, perioada 2015-2019 ........... 91
Tabel 34 - Repartiția terenurilor pe clase de pretabilitate în Județul Tulcea........................................... 96
Tabel 35 - Utilizarea îngrășămintelor în anii 2015-2019 .............................................................................. 97
Tabel 36 - Evoluția consumului de produse fitosanitare în perioada 2015-2019 .................................... 97
Tabel 37 - Suprafața irigată în perioada 2015-2019 ..................................................................................... 97
Tabel 38 - Suprafața terenurilor inundabile în perioada 2015-2019 ......................................................... 98
Tabel 39 - Situația suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare ...................................... 98
Tabel 40 - Suprafața cultivată ecologic la nivelul Județului Tulcea ........................................................... 98
Tabel 41 - Amplasarea stațiilor de monitorizare în Județul Tulcea ........................................................... 99
Tabel 42 - Concentrații medii orare de NO2 ...............................................................................................100
Tabel 43 - Evoluția concentrației de NO2 în perioada 2014-2018 ...........................................................100
Tabel 44 - Concentrații medii SO2 - 2018 ....................................................................................................100
Tabel 45 - Valorile concentrației medii anuale de SO2 ..............................................................................101
Tabel 46 - Concentrații medii ozon – 2018 ..................................................................................................101
Tabel 47 - Valori maxime zilnice ale mediilor la 8 ore – CO.......................................................................101
Tabel 48 - Concentrații medii CO2 în perioada 2014-2018 .......................................................................101
Tabel 49 - Concentrații medii benzen - 2018 ..............................................................................................102
Tabel 50 - Concentrații medii zilnice PM10 nefelometric – 2018 ............................................................102

5

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

Tabel 51 - Valori ale concentrației de plumb din aerul Ambiental ...........................................................102
Tabel 52 - Valorile concentrațiilor medii anuale de plumb în perioada 2014-2018 ..............................103
Tabel 53 - Valori ale concentrației de arseniu din aerul Ambiental .........................................................103
Tabel 54 - Valorile concentrațiilor medii anuale de arsen în perioada 2014-2018 ................................103
Tabel 55 - Valori ale concentrației de nichel din aerul Ambiental............................................................103
Tabel 56 - Valorile concentrațiilor medii anuale de nichel ........................................................................103
Tabel 57 - Punctele de colectare deșeuri din Municipiul Tulcea ..............................................................105
Tabel 58 - Evoluția cantităților de deșeuri generate în Județul Tulcea pe tipuri de deșeuri (tone) ...105
Tabel 59 - Compoziția deșeurilor menajere colectate de la populație în perioada 2015-2019 (%) ....106
Tabel 60 - Cantități de deșeuri colectate separat de către operatorii de salubrizare ...........................106
Tabel 61 - Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în Județul Tulcea de la populație și agenții
economici ..........................................................................................................................................................106
Tabel 62 - Cantitatea de DEEE colectată în Județul Tulcea în perioada 2015-2019 .............................107
Tabel 63 - Indicatori de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii investitiilor aferente
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 .........................................252

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

6

România traversează o perioadă foarte dinamică, ce este marcată de diverse provocari și, mai ales, de
complexitatea acestora - provocări și procese legate de tranziție la o economie verde, descentralizarea
administrației publice, a creșterii calității vieții și, cel mai important, la noile orientări ale Uniunii
Europene.
Necesitatea realizării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 este
aceea de a concretiza oportunitățile de dezvoltare ale comunității, care să abordeze temele domeniului
dezvoltării durabile locale şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile – economic, social şi de mediu. De asemenea, Strategia prezintă potențialul local de
dezvoltare, având drept scop dezvoltarea socio-economică, a protecției mediului înconjurător și
creșterea calității vietii în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și al administrațiilor locale.
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială
pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele
de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.
Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic de dezvoltare și modernizare
ce urmărește ca obiectiv final următoarele scopuri concrete: infrastructură publica moderna,
reabilitarea si cresterea confortului clădirilor publice si rezidentiale, dezvoltarea mobilității urbane,
introducerea conceptului de smart city si a noilor tehnologii in raport cu noile tendinte Europene
(green deal), efiecienta energetica, eliminarea poluarii urbane, masuri de protective a mediului
inconjurator, sanatatea populatiei, educație la cele mai înalte standarde, , dezvoltare socio-economice
prin stabilirea cadrului administrative in vederea punerii in aplicare a deciziilor viitoare a administratiei
locale tulcene în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, fie că e vorba de
mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social.
Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de intensa
exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și căuta deci, în primul rând,
prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în
complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și
preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai între generații. Durabilitatea pleacă de
la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de
resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea
calității vieții.
Conceptul a fost legat inițial de problemele de mediu și de criza resurselor naturale, în special a celor
legate de energie de acum 30 de ani. Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992,
după Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro.
Discuțiile prin care s-a ajuns în final la dezvoltarea durabilă au început la începutul anilor '70. În 1972,
Conferința privind Mediul Ambiant care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios
problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităților umane care pune în pericol însuși
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viitorul omenirii. În 1983, își începe activitatea Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED),
condusă de Gro Bruntland, după o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 constituie cadrul general
planificare se de dezvoltare urbana foarte dinamic, a prioritatilor acesteia, care trebuie sa constituie
sursa principala a programelor politice supuse cetatenilor, o dezvoltare integrata pe termen scurt,
mediu si lung asupra dezvoltării durabile a Municipiului Tulcea, aplicând principiiile coeziunii și
competitivității economice, sociale și teritoriale, dezvoltării și asigurării de șanse egale pentru toți
membrii societății locale, regionale și naționale.

Orașele resimt tot mai acut faptul că sunt actori economici pe o piață aflată și ea în dinamică; orașele
încearcă să își definească specificul, categoriile de servicii și produse, piețele de desfacere, aliații și
competitorii.
Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al dezvoltării economice și sociale și
poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmarească toate domeniile ce țin de
dezvoltare urbană, securitate informațională, eficiență energetică, regenerare urbană, mobilitate
urbană.
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 analizează inventarul
nevoilor și, mai ales, transpunerea acestora în provocările viitoare bazate pe oportunitățile de
dezvoltare durabilă locală în contextul asigurării unei raportari la principalele deziderate și obiective
strategice ale Politicii de coeziune post-2020, în completarea propunerilor generale vizând Cadrul
Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Pachetul legislativ privind politica de coeziune reprezintă unul dintre cele mai importante dosare în
contextul negocierilor referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual. Acesta cuprinde cinci
propuneri legislative, după cum urmează:
•

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru
securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize; propunerea a
fost adaptată, pentru a include și prevederi specifice introducerii Fondului pentru o Tranziție
Justă, parte a Pactului Ecologic European (European Green Deal);

•

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social
European Plus (FSE+);

•

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european
de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

•

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice
pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (INTERREG) sprijinit de Fondul european
de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;

•

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de
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soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier.
La elaborarea propunerilor sale, COM a avut în vedere o abordare evolutivă, care să conducă la
o politică de coeziune simplificată pentru perioada post-2020, cu asigurarea continuității cu actualul
Cadru financiar 2014-2020, în special în ceea ce privește procesul de programare. Definitivate în urma
reuniunii Consiliului European din iulie 2020, principalele coordonate ale Politicii de coeziune pentru
perioada 2021-2027 sunt trasate de următoarele elemente:
•

menținerea actualei arhitecturi generale a politicii de coeziune, respectiv orientarea pe cele
două mari obiective - Investiții pentru creștere și locuri de muncă și Cooperare teritorială, cele
trei categorii de regiuni – regiuni mai slab dezvoltate, regiuni în tranziție și regiuni mai
dezvoltate cu accent pe regiunile și statele mai puțin dezvoltate.

•

reducerea numărului obiectivelor politice care stau la baza politicii de coeziune post2020, la 5 (față de 11 în prezent), după cum urmează:
o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijin
pentru întreprinderile mici și mijlocii;
o Europă mai ecologică și fără emisii de gaze cu efect de seră, care pune în aplicare Acordul
de la Paris și investește în tranziția în domeniul energiei, energiile regenerabile și lupta
împotriva schimbărilor climatice;
o Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și rețele digitale;
o Europă mai socială, care să ofere pilonul european al drepturilor sociale și să sprijine
calitatea ocupării forței de muncă, educație, competențe, incluziune socială și acces egal
la asistență medicală;
o Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor locale de dezvoltare și a
dezvoltării urbane durabile în UE.

O orientare mai puternică a condiționalităților (redenumite enabling conditions - fostele
condiționalități ex-ante) pe obiectivele politice, dar și o întărire a aplicării acestora, condiționalități
urmând să fie îndeplinite pe tot parcursul perioadei de programare și nu doar la debutul
acesteia. coordonarea măsurilor finanțate în cadrul Politicii de coeziune cu Recomandările Specifice de
Țară din cadrul Semestrului European.
Prevederile privind concentrarea tematică sunt menținute și conduc la orientarea unei ponderi ridicate
a resurselor din Fondul European pentru Dezvoltare Regională/FEDR și Fondul de Coeziune/FC pentru
atingerea priorităților ce țin de o Europă mai inteligentă și o Europă mai ecologică. În ceea ce privește
Fondul Social European/FSE, o pondere mai importantă a alocării trebuie direcționată pentru
incluziune socială și sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă.
Procesul de programare, conținutul Acordului de Parteneriat și al programelor urmând a fi mai simplu
și cu un caracter strategic consolidat.
În ceea ce privește alocarea pentru politica de coeziune, se remarcă o reducere a acesteia în ansamblul
bugetului UE comparativ cu actuala perioadă. PIB/capita rămâne principalul indicator în stabilirea cheii
de alocare la nivel național, alături de o serie de criterii adiționale, legate de provocările curente - piața
muncii, educație și demografie, emisiile de CO2 și migrație.
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Noile propuneri de regulamente includ, totodată, dispoziții care fac posibil transferul voluntar de
resurse înspre instrumentul InvestEU, pentru a beneficia de un mecanism de garanție bugetară la
nivelul UE.
Aspectele financiare, inclusiv cele legate de stabilirea anvelopei totale, dar și a anvelopelor naționale
(nivelul și criteriile de alocare a fondurilor, clasificarea regiunilor, elemente de flexibilitate și
concentrare tematică, condițiile generale de implementare, prefinanțare și dezangajare) au fost
agreate prin acordul politic asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 obținut la Consiliul
European din 17-21 iulie 2020. În prima jumătate a anului 2021 propunerile legislative care
reglementează operaționalizarea Politicii de coeziune vor fi adoptate, procesul de implementare
urmând să debuteze în cel mai scurt timp după adoptare, în funcție de cadrarea de la nivelul statelor
membre.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării
cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile
– economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate
şi cele aflate în curs de dezvoltare.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD),
reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se
stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei
extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030.
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile
3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la
orice vârstă
4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de
învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi
5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor
6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie
pentru toţi
7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern
8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute,
deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci
decente pentru toţi
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei
10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta
11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile
12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile
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13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a
impactului lor
14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă
15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente,
responsabile şi incluzive la toate nivelurile
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (Rio+20), în
2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul
Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU. Majoritatea statelor lumii, printre care şi
România, se reuneau în 2000 în jurul unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de
vieţi. Declaraţia Mileniului a constituit în perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul
dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi care includea ţinte precise:
1. Reducerea sărăciei extreme şi a foametei
2. Realizarea accesului universal la educaţie primară
3. Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor
4. Reducerea mortalităţii infantile
5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli
7. Asigurarea sustenabilităţii mediului
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au adus o contribuţie importantă la conştientizarea publică,
creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global. ODM
au ajutat la concentrarea acţiunii, la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor şi ţintelor de
dezvoltare în strategiile naţionale şi la crearea de instituţii care să implementeze aceste planuri în mod
eficient. De exemplu, sărăcia extremă la nivel global a fost înjumătăţită, ţinta de înjumătăţire a
numărului de oameni care nu au acces la surse de apă mai bună a fost atinsă, nouăzeci la sută dintre
copiii din statele aflate în curs de dezvoltare au acum acces la educaţie primară şi mult mai multe fete
au acces la educaţie comparativ cu anul 2000.
Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat distribuite. Începând cu 2008, progresul realizat până
atunci a fost negativ influenţat de criza financiară şi economică. Cel mai slab progres s-a înregistrat în
ţările aflate în situaţii de conflict sau recent angajate în procesul de stabilizare şi reconstrucţie, unde
lipsa capacităţilor instituţionale a influenţat negativ îndeplinirea obiectivelor.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului şi să nu lase pe nimeni în urmă.
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Pactul Verde European
Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru
întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie
modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:
➢

să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră;

➢

creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor;

➢

nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.

Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID19. De aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de
euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte
ani al UE.
Beneficiile Pactului verde european
Pactul verde european va ameliora bunăstarea și sănătatea europenilor de azi și de mâine, susținând:
➢ aerul proaspăt, apa curată, solurile sănătoase și biodiversitatea;
➢ clădirile renovate și eficiente din punct de vedere energetic;
➢ alimentele sănătoase, la prețuri acceptabile;
➢ dezvoltarea transportului public;
➢ energia mai curată și tehnologiile inovatoare și ecologice de vârf;
➢ produsele cu durată de viață mai lungă, care pot fi reparate, reciclate și reutilizate;
➢ locurile de muncă pregătite pentru viitor și formarea de competențe potrivite pentru tranziție;
➢ industrie rezilientă, competitivă pe scena mondială.
Acțiuni vizate:
✓ Climă
✓ Energie
✓ Agricultură
✓ Industrie
✓ Mediu și oceane
✓ Transport
✓ Finanțe și dezvoltare regională
✓ Cercetare și inovare
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
În iunie 2021, miniștrii mediului din UE au aprobat concluzii prin care se sprijină noua Strategie a UE
privind adaptarea la schimbările climatice. Strategia prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să
devină o societate rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale
schimbărilor climatice până în 2050.
Măsurile prevăzute în strategie sunt:
➢

mai bună colectare și partajare a datelor pentru a îmbunătăți accesul la cunoștințe și schimbul
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de cunoștințe privind impactul schimbărilor climatice;
➢ soluții bazate pe natură, pentru a contribui la consolidarea rezilienței la schimbările climatice și
la protejarea ecosistemelor;
➢ integrarea adaptării în politicile macrobugetare.
Concluziile oferă orientări politice Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei. Acestea
oferă, de asemenea, orientări pentru elaborarea și transmiterea unei comunicări a UE privind
adaptarea, înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26).
În aprilie 2020, Consiliul a adoptat un nou regulament cu scopul de a reduce riscul unor penurii ale apei
necesare pentru irigarea culturilor. Normele în cauză sunt menite să ajute Europa să se adapteze la
consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul, care este în deplină concordanță cu economia
circulară, facilitează utilizarea apelor uzate urbane tratate pentru irigații agricole, îmbunătățind astfel
disponibilitatea apei și contribuind la prevenirea penuriei de alimente.
Emisiile de CO2 generate de sectorul transporturilor
În aprilie 2019, s-a decis asupra unor limite de emisii mai stricte pentru autoturisme și
camionete pentru a se asigura faptul că, începând cu 2030, vehiculele noi vor emite, în medie, mai puțin
CO2 comparativ cu nivelurile din 2021:
autoturisme – cu 37,5% mai puțin CO2
camionete – cu 31% mai puțin CO2
Energia curată: stimularea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Pentru a atinge obiectivele în materie de climă și energie, UE trebuie să utilizeze întregul potențial al
hidrogenului și al energiei din surse regenerabile offshore.
În prezent, producția și utilizarea energiei sunt cauza a 75% din emisiile de gaze cu efect de seră din
UE. O revizuire generală a sectorului energetic este o condiție prealabilă pentru a aduce UE pe calea
către neutralitatea climatică până în 2050, astfel cum au convenit liderii europeni în decembrie 2019,
în spiritul Acordului de la Paris.
Odată cu Strategia privind uniunea energetică, lansată în 2015, au fost introduse norme și obiective
pentru creșterea eficienței energetice, pentru sprijinirea unor surse de energie mai verzi și pentru o
mai bună conectare a piețelor naționale ale energiei. Statele membre ale UE s-au angajat să
îmbunătățească eficiența energetică cu cel puțin 32,5% prin reducerea consumului de energie și să
crească ponderea energiei din surse regenerabile cu cel puțin 32%, ambele până în 2030.
Lansarea Pactului verde european în decembrie 2019 a oferit un impuls suplimentar pentru
decarbonizarea sistemului energetic al UE. În decembrie 2020, liderii UE au aprobat un obiectiv revizuit
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile
din 1990. Acest angajament politic reînnoit va necesita o revizuire a legislației și a obiectivelor în
materie de politică energetică pentru a reflecta ambiția sporită în materie de climă.
Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă
o oportunitate majoră de a stimula și a sprijini redresarea economiei UE în urma pandemiei de COVID19. UE își propune ca economia sa să devină mai verde, mai circulară și mai digitală,
rămânând totodată competitivă la nivel mondial.
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Uniunea energetică: Consiliul adoptă concluzii privind viitorul sistemelo r energetice
Consiliul a adoptat concluzii privind viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice. În aceste
concluzii sunt identificate prioritățile și principiile care vor sta la baza elaborării politicilor viitoare
menite să asigure tranziția energetică spre un sistem energetic accesibil din punct de vedere financiar,
sigur, competitiv, securizat și durabil.
În cadrul pregătirilor pentru următoarea legislatură, Consiliul, în concluziile sale, invită Comisia
Europeană să țină seama de principiile evidențiate în text atunci când prezintă noi propuneri legislative.
Energie curată pentru toți: UE finalizează reforma politicilor
UE a finalizat revizuirea generală a cadrului său de politică energetică, care permite tranziția către o
energie curată și așază UE pe calea către îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de
la Paris.
Acest lucru a devenit posibil datorită adoptării, astăzi, de către Consiliu a celor patru dosare rămase din
pachetul „Energie curată pentru toți europenii”:
➢

un regulament și o directivă privind energia electrică, care urmăresc să îmbunătățească
interconectarea, flexibilitatea și orientarea către consumator ale pieței energiei electrice a UE

➢

Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice, care va garanta
siguranța alimentării cu energie electrică în situații de criză

➢

revizuire generală a rolului și a funcționării ACER – Agenția pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare în Domeniul Energiei Electrice

Planul privind obiectivele climatice pentru 2030
Propunerea Comisiei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030
plasează Europa într-o perspectivă responsabilă, putând astfel deveni neutră din punct de vedere
climatic până în 2050.
Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului, Comisia a propus un obiectiv mai ambițios în ceea ce
privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și stabilirea acestei perspective mai vaste pentru
următorii 10 ani. Evaluarea arată modul în care toate sectoarele economiei și societății pot contribui la
realizarea acestui obiectiv și stabilește acțiunile politice necesare.
Obiective
➢

Să stabilească o cale mai ambițioasă și mai rentabilă pentru a realiza neutralitatea climatică până
în 2050

➢

Să stimuleze crearea de locuri de muncă „verzi” și să continue progresele înregistrate de UE în
ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând totodată creșterea
economică

➢

Să încurajeze partenerii internaționali să își sporească ambiția de a limita creșterea temperaturii
globale la 1,5°C și de a evita cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice

Principalele elemente
Prin planul privind obiectivele climatice pentru 2030, Comisia propune un obiectiv mai ambițios în ceea
ce privește reducerea, până în 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 55 % față de
nivelurile din 1990. Aceasta reprezintă o creștere substanțială în comparație cu obiectivul existent (cel
puțin 40% față de obiectivul anterior).
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Stabilirea unui obiectiv mai ambițios pentru 2030 oferă mai multă certitudine factorilor de decizie și
investitorilor, aceștia putând să prevadă în deciziile lor niveluri de emisii compatibile cu obiectivul UE
de neutralitate climatică la orizontul 2050.
Noua propunere respectă angajamentul asumat în Comunicarea privind pactul verde european de a
prezenta un plan global pentru a îndeplini noul obiectiv al Uniunii Europene de 55 % la orizontul 2030,
într-un mod responsabil. De asemenea, aceasta este în conformitate cu obiectivul Acordului de la
Paris de a menține creșterea temperaturii globale cu mult sub 2°C și de a continua eforturile de
menținere a acesteia la 1,5°C.
Evaluarea impactului care însoțește propunerea pregătește terenul pentru adaptarea politicilor
privind clima și energia pentru a contribui la decarbonizarea economiei europene. Printre altele, este
vorba de rolul stabilirii de tarife pentru emisiile de carbon și de interacțiunea cu alte politici.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, este a doua strategie macro-regională a
UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin
Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în anul 2009).
Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon)
corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie Prioritară
este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune.
A. Interconectarea regiunii Dunării
a. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii
i. căi navigabile interioare (Austria şi România)
ii. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia)
b. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia)
c. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi
Bulgaria)
B. Protejarea mediului în regiunea Dunării
a. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia)
b. Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România)
c. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia)
C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării
a. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale
informaţiei (Serbia şi Slovacia)
b. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi
landul Baden-Württemberg)
c. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova)
D. Consolidarea regiunii Dunării
a. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia)
b. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate
de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave (landul Bavaria şi Bulgaria)
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Legea europeană a climei
Scopul Legii europene a climei, care constituie unul dintre elementele Pactului verde european, este
de a transpune în legislație obiectivul realizării unei UE neutre din punct de vedere climatic până în
2050. În decembrie 2020, miniștrii mediului din UE au ajuns la un acord referitor la o abordare
generală cu privire la propunerea Comisiei de Lege europeană a climei, inclusiv la un nou obiectiv al UE
de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 comparativ cu
1990, în conformitate cu orientările furnizate de Consiliul European la 10-11 decembrie 2020.
În aprilie 2021, negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord politic
provizoriu cu privire la Legea europeană a climei. Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură în iunie
2021, încheind astfel procedura de adoptare.
Legea europeană a climei stabilește pentru UE un obiectiv obligatoriu privind clima prin care emisiile
nete de gaze cu efect de seră (emisii după deducerea absorbțiilor) să fie reduse cu cel puțin 55% până
în 2030, comparativ cu 1990. De asemenea, UE va urmări să obțină un volum mai mare de absorbant
net de carbon până în 2030.
Regulamentul instituie un Consiliu științific consultativ european privind schimbările climatice, care va
oferi consiliere științifică independentă și va elabora rapoarte cu privire la măsurile UE în domeniul
climei. Regulamentul prevede stabilirea în următorii ani a unui obiectiv intermediar privind
clima pentru 2040.
În ceea ce privește coerența cu obiectivele Mecanismului de Redresare și Reziliență, reformele și
investițiile incluse în plan acoperă toate prioritățile UE, fiind structurate pe toți cei șase piloni prevăzuți
de regulamentul aplicabil:
•
•
•
•
•
•

Tranziția verde – managementul apei, împăduriri și biodiversitate, managementul deșeurilor,
transport rutier și feroviar, eficiență energetică și energii regenerabile;
Transformare digitală – cloud guvernamental și sisteme publice digitale interconectate;
Creștere inteligentă, sustenabilă, inclusivă –reforme fiscale și reforma sistemului de pensii,
debirocratizare, acces la finanțare, cercetare dezvoltare, inovare și reforma companiilor de
stat;
Coeziune socială și teritorială - tranziția verde și digitală la nivelul localităților, turism și
cultură;
Sănătate și reziliență economică socială și instituțională – creșterea accesului la sănătate,
reforme în domeniul social, inclusiv prin implicarea societății civile, reforma administrației
publice, întărirea dialogului social și creșterea eficienței justiției;
Politici pentru generația următoare, copii și tineret – România educată – reziliență, digitalizare,
formare profesională în sistem dual etc.

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum
și pentru transformarea digitală, reformele și investițiile de mai sus se susțin unele pe altele, fiind
incluse, în cadrul tuturor componentelor, elemente relevante în acest sens. De exemplu, pentru
obiectivele de schimbări climatice și de mediu sunt relevante măsurile privind sprijinirea reducerii
consumului de energie primară și creșterea eficienței energetice a fondului construit printr-o abordare
integrată a intervențiilor pe clădiri din perspectiva renovării medii și aprofundate și tranziția spre clădiri
inteligente. De asemenea, măsurile de extindere a capacității de energie din surse regenerabile până
în 2030, corelat cu scoaterea din operare a capacităților bazate pe cărbune, înclinând balanța
mixului energetic spre energia verde sunt coroborate cu alte măsuri din sectorul transportului
sustenabil, mobilitate urbană și orașe verzi și inteligente, biodiversitate, economie circulară, toate
conducând la reducerea emisiilor gazele cu efect de seră (GES). În plus, nu trebuie neglijate

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

16

măsurile privind dezvoltarea și modernizarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și de
gestionare a apei, inclusiv a sistemului de canalizare, lucrări de combatere a eroziunii solului, care,
împreună, cu măsurile de împădurire și regenerare urbană contribuie la reducerea poluării și la
obiectivele de mediu și schimbări climatice.
Alte strategii relevante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategiei Europene privind biodivestitatea 2030
Future of Cities Report, Joint Research Centre, 2019.
Agenda Urbană pentru Uniunea Europeană.
Noua Cartă de la Leipzig pentru orașe europene durabile, adoptată pe 30 noiembrie
2020.
European Parliament resolution of 21 January 2021 on access to decent and affordable housing
for all;
A European strategy for data - COM(2020) 66 final – 19.02.2020
Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean - COM(2018) 293 final - 17.5.2018
Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future
-COM(2020) 789 final - 9.12.2020

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României
Documentul asigură un cadru integrat de planificare strategică care are rolul de a orienta procesele de
dezvoltare teritorială la nivel național.
Viziunea SDTR asupra dezvoltării României pornește de la consolidarea poziției strategice pe care
aceasta o are în raport cu axele majore de dezvoltare la nivel continental și global (pentru care este
necesară valorificarea elementelor naturale) și prin proiectarea unei structuri funcționale a teritoriului
ce poate susține o creștere economică durabilă.
Propunerile SDTR sunt:
•

Dezvoltarea teritoriului național pe baza conceptului policentric care să asigure echitatea în
teritoriu;

•

Sprijinirea dezvoltării economice a zonelor care au vocație internațională;

•

Creșterea conectivității orașelor mici și mijlocii cu cele mari;

•

Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului echitabil la servicii de
interes general;

•

Susținerea cooperării pe verticală, între autoritățile publice de la diferite niveluri
administrative în vederea unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.)
Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) reprezintă cadrul dezvoltării complexe și durabile
în cadrul teritoriului național, definind de asemenea contribuția țării noastre la dezvoltarea europeană
și premiza înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene.
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Planul de Amenajare a Teritoriului Național are caracter director și fundamentează programele
strategice sectoriale pe termen mediu și lung și determină dimensiunile, sensul și prioritățile
dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene.
Planul de Amenajare a Teritoriului Național – PATN – se elaborează pe secțiuni specializate, care
sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României. În cadrul secțiunii 1- Rețele de transport,
sunt prezentate conceptele de dezvoltare la nivelul căilor ferate, rutiere și navigabile.

Figura 1 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere
Sursa: PATN, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 363/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006)

Figura 2 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare
Sursa: PATN, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 363/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006)
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Figura 3 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile
Sursa: PATN, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 363/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006)

Figura 4 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de aeroporturi
Sursa: PATN, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 363/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006)
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Figura 5 - PATN- Secțiunea 1 – Rețele de transport: A. Direcții de dezvoltare a rețelei de de transport combinat
Sursa: PATN, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 363/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006)

La acest moment Planul de Amenajare al județului Tulcea este în proces de revizuire, iar cel vechi a fost
elaborat în anul 1995, fiind un document de amenajare a teritoriului obligatoriu conform Legii nr.
350/2001 actualizată.
Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici
sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit
bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de
dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi
să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a
reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.
Atribuțiile consiliilor județene în elaborarea planurilor de amenajarea teritoriului județului sunt:
•

coordonează activitatea de urbanism la nivel județean, conform legii;

•

stabilește orientările generale privind organizarea si dezvoltarea urbanistică a localităților, pe
baza planurilor de urbanism;

•

coordonează activitatea consiliilor locale și le acordă asistență tehnică de specialitate;

•

asigură preluarea prevederilor cuprinse în cadrul documentațiilor de urbanism pentru teritoriile
administrative ale localităților din județ.

Master Planul General de Transport al României
Documentul constituie cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport și prezintă sursele
de finanțare, strategia de implementare a proiectelor, precum și asigurarea activității de întreținere și
reparații până în 2030.
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MGT stabilește de asemenea obiective strategice, coridoarele de transport, intervențiile specifice și
scenariile de implementare pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și armonizată cu obiectivele
stratgice transeuropene ale infrastructurii de transport de pe teritoriul României.
Pentru Master Plan au fost definite o serie de obiective generale care au determinat definirea
intervențiilor propuse:
•

Eficiența economică – „sistemul de transport ar trebui să fie eficient economic în ceea ce
privește operațiunile de transport cât și utilizatorii individuali. În mod specific, beneficiile
investițiilor în transport trebuie să depășească costurile alocate acestor investiții”;

•

Sustenabilitate – „sistemul de transport trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic,
financiar cât și de mediu”;

•

Siguranță – „investițiile în transport trebuie să producă un sistem de transport mai sigur”

•

Impactul de mediu – „investițiile în transporturi trebuie să minimizeze impactul negativ asupra
mediului fizic”.

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020
Un mod de transport rezilient la efectele schimbărilor climatice presupune, mai înainte de toate, o
infrastructură de transport durabilă. Aceasta implică, de exemplu, drumuri acoperite cu materiale
rezistente la fluctuaţiile de temperatură şi inundaţii, cât şi poduri care ţin seama de debitele de apă
record.
Modurile de transport alternativ, cum sunt deplasarea pe jos sau cu bicicleta şi sistemele multinodale
de transport pot contribui la scăderea semnificativă a poluării aerului în general şi în mediul urban în
special şi la utilizarea raţională a resurselor energetice.
Pe lângă protejarea infrastructurii existente, eventual ca parte a reabilitării necesare, este esenţial ca
toată infrastructura viitoare să fie proiectată ţinându-se cont de adaptarea la efectele schimbărilor
climatice. Mai mult, mijloacele de transport trebuie şi ele să fie adaptate şi/sau create astfel încât să fie
reziliente la efectele schimbărilor climatice. Se impune îmbunătăţirea politicilor de planificare a
mobilităţii şi susţinerea ciclismului ca mijloc alternativ și ecologic de transport cu precădere în mediul
urban prin crearea de infrastructuri adecvate, sisteme integrate de transport și reţele multinodale.
ltifuncţional şi ecologic de transport urban adaptabil infrastructurilor existente se poate realiza prin
reorganizarea spaţiului urban. Este necesar ca procesul de planificare spaţială a sistemelor urbane de
transport să fie cunoscut de cât mai mulţi actori locali.
Este foarte importantă sprijinirea şi promovarea politicilor publice şi a acţiunilor pentru schimbarea
atitudinii şi comportamentului generaţiei tinere faţă de problemele de transport şi formarea unui stil
de viaţă sănătos pe baza unei mobilităţi durabile.
Pentru realizarea acestor deziderate sunt, în continuare, necesare cercetările în sectorul de transport.
Studiile privind influenţa factorilor climatici asupra diverselor moduri de transport precum şi a celor
privind noile tehnologii reziliente la efectele schimbărilor climatice sunt esenţiale pentru a ne asigura
că sistemul de transport din România nu va fi afectat de modificările climatice prevăzute ori
neprevăzute.
De asemenea, trebuie create hărţi de risc, pentru a ajuta la prioritizarea măsurilor de adaptare la
efectele schimbărilor climatice.
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Inundaţiile, alunecările de teren şi torenţii au fost definite de specialişti ca fiind principalele ameninţări
pentru transport şi, în special, pentru infrastructura de transport. Din acest motiv, proiectele de
adaptare la efectele schimbărilor climatice trebuie să înceapă cu construirea/reabilitarea digurilor şi a
sistemelor de protecţie a malurilor râurilor.
Alte efecte negative ale schimbărilor climatice care trebuie combătute sunt colmatarea cursurilor
navigabile şi a porturilor din cauza intensificării eroziunii, precum şi degradarea infrastructurii din cauza
temperaturilor ridicate.
Sunt necesare sisteme de avertizare în timp real pentru nivelurile apei şi alunecări de teren, cât şi
pentru evenimentele meteorologice extreme cu potenţial distructiv. Se recomandă monitorizarea
constantă, la nivel regional şi local, pentru a înregistra la timp efectele evenimentelor meteorologice
şi riscurile pentru activităţile de transport.
Alte strategii relevante:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC)
Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung SNRTL (2020- 2050) pentru sprijinirea parcului
național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private, într-un parc imobiliar cu
un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050;
Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic 2020-2050 (în curs de elaborare)
Politica Urbană a României 2020- 2035 (în curs de elaborare)
Programul de Guvernare 2021- 2024/ MCID
Cadrul Național de Interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 908/2017
”Cadrul de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”
Programul România Educată
Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și
prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027
Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027
Strategia naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru
perioada 2021-2027
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG nr. 877/2018.
Lege pentru reducerea disparităților teritoriale- în lucru;
Legea zonelor metropolitane – în lucru.
Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050 (SER)
Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
Strategia forestieră națională 2018-2027 și Planul național de contabilizare a pădurilor pentru
România pentru prima perioadă de angajament (2021-2025)
Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității
Strategia națională de gestionare a deșeurilor (SNGD)
Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune și obiective - 2019-2029
Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030
Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2021-2027 (SNCDI)
Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2021- 2027
Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2021-2027
Strategia de digitalizare a educației din România 2021- 2027
Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia națională de paliație și Strategia națională de sănătate
Planul național de acțiune pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru
o Guvernare Deschisă
Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2020- 2027
Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2021-2027
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România - post 2020
Strategia Națională pentru prevenirea situațiilor de urgență 2016-2025;
Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) 2018-2035;
Strategia Națională a Locuirii 2018 – 2030.
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor – în lucru.
Noua Agendă Urbană aprobată în cadrul Conferinței Habitat III a ONU în 2016 - nimeni nu este lăsat
în urmă;
Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea
viitorului, inclusă în Comunicarea Comisiei Europene C(2020) 789 din 9 decembrie 2020;
Master planul pentru dezvoltarea turismului național 2007-2026
Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului în România
Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020
Planul strategic național multianual privind acvacultura
Programul național de dezvoltare rurală 2014-2020
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agro-alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 20202030).
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
Strategia de sănătate 2014-2020.
Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.
Strategia națională pentru învățarea pe tot parcursul vieții
Strategia națională de reducere a sărăciei 2014-2020
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020

Cateva documente reprezentative care a un impact semnificativ in abordarile elaborarii Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030
Raportul „Orașe Competitive” – elaborat de Banca Mondială în anul 2013, propune o strategie
pentru dezvoltarea sustenabilă și favorabilă incluziunii a României, prin promovarea principalelor
motoare economice ale țării – cele mai importante centre urbane.
Raportul „Identificarea modelelor de selecție a proiectelor pentru POR 2014-2020” – elaborat de
Banca Mondială în anul 2014, propune o serie de modele de selecție a proiectelor ce urmează să fie
finanțate din POR 2014-2020, în vederea îmbunătățirii eficienței investițiilor sprijinite de acest
program.
Raportul „Criterii de îmbunătățite de ordonare după prioritate a proiectelor PNDL” – elaborat de
Banca Mondială în anul 2015, propune o metodologie de ordonare după prioritate a proiectelor ce
urmează să fie finanțate prin PNDL pe baza unor criterii clare și riguroase, prin care să se evite
suprapunerea investițiilor realizate din fonduri guvernamentale cu cele europene.
Raportul „Diagnostic și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din
România” – elaborat de Banca Mondială în anul 2013, cuprinde o analiză-diagnostic riguroasă a
condițiilor de locuire, educație, sănătate și de ocupare pentru populația de etnie romă, bazată pe
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metode cantitative și calitative, propunând totodată un set de măsuri pentru îmbunătățirea calității
vieții acestora. Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru
perioada 2015-2020 – adoptată în ianuarie 2015 – este concordantă cu documentele de bază ale UE
în materie de incluziune a romilor (Cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor
până in 2020, recomandarea Consiliului privind măsurile eficiente de incluziune a romilor in statele
membre). Strategia este însoțită de planuri de acțiune, concentrate pe fiecare domeniu major de
internvenție identificat la nivel european (educație, ocupare, sănătate și locuire), la care se adaugă
domenii precum serviciile sociale, cultura și combaterea discriminării.

La nivel regional, Planul de Mobilitate Navală se încadrează în prevederile următoarelor documentele
strategice sectoriale:
Strategia de Dezvoltare Regiunea Sud-Est
Strategia de Dezvoltare vizează creșterea actractivității regiunii Sud-Est prin dezvoltarea accesibilității,
crearea condițiilor favorabile pentru localizarea de noi investiții și întărirea potențialului celor
existente, crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să se poată
adapta permanent cerințelor angajatorilor, crearea de noi oportunități de creștere economică durabilă
și de creștere a calității vieții, dezvoltarea sectorului serviciilor sociale și de sănătate, dezvoltarea
sectorului educație, modernizarea sectorului agricol și diversificarea activităților economice, altele
decât agricultura și creșterea atractivității zonelor urbane pentru investiții.
Fundamentul Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est îl constituie următoarele priorități:
•

Dezvoltare urbană durabilă integrată;

•

Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional;

•

Imbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării specializării
economice inteligente;

•

Imbunătățirea calității turismului la nivel regional;

•

Conservarea și protecția mediului înconjurător;

•

Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile;

•

Îmbunătățirea calității în domeniul educației, sănătății și incluziunii sociale;

•

Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea economiei rurale;

•

Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional,
inteligente;

•

Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale.

în contextul

specializării regionale

În vederea îmbunătățirii conexiunilor rutiere la culoare europene de transport și conectare a zonei
nordice cu regiunea Sud-Est, strategia de dezvoltare vizează proiectul de construire a Podului peste
Dunăre (de asemenea parte a Strategiei de Dezvoltare a zonei Galați-Brăila-Măcin-Tulcea).
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Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării 2030 (ITI Delta Dunării)
Strategia are o contribuție majoră asupra dezvoltării durabile a Deltei Dunării – regiune cu importanță
globală în ceea ce privește conservarea, fiind cea mai mare deltă naturală din Europa și printre cele
mai mari din lume.
Obiectivele strategice ce derivă din viziune sunt:
OS 1 – „Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știință și prin
consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial
unic”;
OS 2 – „Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile,
eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de
sprijinul unor servicii publice îmbunătățite.”
Planul de management al Rezervației Biosfera Delta Dunării
Planul de management al Rezervației Biosfera Delta Dunării constituie documentul oficial prin care se
reglementează desfășurarea tuturor activităților de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum
și din vecinătatea ei.
Elaborarea planului de management are la bază informația științifică existentă despre valorile naturale
ale Rezervației la data întocmirii planului, reglementările legislației în domeniu precum și consultarea
factorilor implicați sau interesați în stabilirea măsurilor de management necesare pentru realizarea
obiectivului general al Rezervației.
La nivel local, Planul de Mobilitate Navală se încadrează în prevederile următoarelor documentele
strategice sectoriale:
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
Strategia de dezvoltare constituie un document de sprijin al administrației publice în vederea
dezvoltării viitoare a municipiului Tulcea și totodată un instrument de politică publică ce va fi continuu
ajustat. Eforturile administrației locale se vor concentra pe satisfacerea nevoilor locuitorilor
municipiului, creșterii calității vieții acestora și conturarea unei identități locale.
Viziunea strategiei pentru 2020 vizează Tulcea ca fiind un „nucleu de dezvoltare, cu un mediu economic
competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne”. Dezvoltarea de acest gen
va fi posibilă numai prin:
✓ valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
✓ creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi promovarea
incluziunii sociale;
✓ facilitarea accesului la utilităţi și servicii de calitate în domeniile: asistenţă socială, sănătate şi
educaţie;
✓ susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
✓ creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul municipiului Tulcea;
✓ implicarea transparentă și activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială echilibrată
a municipiului.
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Obiectivul general fixat în cadrul strategiei constă în „creșterea calității vieții pentru locuitorii
municipiului Tulcea, în acord cu realitățile economice și sociale interne, concomitent cu crearea unui
nucleu de dezvoltare la nivel local, capabil să genereze vectorii de progres către comunitățile situate în
zona Deltei Dunării” și duce la îndeplinirea scopului final cu ajutorul unui set de alte 4 obiective
specifice:
➢ Dezvoltarea infrastructurii locale, corelată cu implementarea sistemelor adecvate de
management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor naturale;
➢ Creșterea oportunităților de participare pe piața muncii, prin susținerea culturii antreprenoriale,
a societății informaționale și a inovării;
➢ Managementul eco-eficient al consumului de resurse și valorificarea rațională a acestora prin
promovarea unor practici subordonate creșterii economice sustenabile pe termen lung;
➢ Dezvoltarea coeziunii sociale locale prin transparentizarea actului decizional al autorităților
publice locale și prin dezvoltarea capacității administrative puse în sprijinul comunității locale.

Prezentul proces de consultare a fost realizat cu toții beneficiarii identificați la nivelul Primăriei Tulcea
și a celor potențiali care pot încheia parteneriate în vederea asigurării dezvoltării durabile a Municipiului
Tulcea pe termen mediu și lung.
Acest proces a permis consultantului elaborarea Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030. În acest sens, consultarea factorilor interesați din diversele sectoare de activitate,
atât publică, cât și privată:
•

•
•

•
•
•

•

Are ca obiect implicarea principalilor factori interesați din sector, neurmărindu-se realizarea
unei consultări generale la nivelul întregii societăți; a existat însă transparență în atragerea
oricărui factor interesat pentru fiecare domeniu de interventie in parte.
A urmarit identificarea aspectelor prioritatilor, ca punct de pornire, de aceea își propune o
abordare integrate cu celelalte prioritati cu care se afla in sinergie;
A urmărit identificarea și sublinierea diferențelor de abordare și păreri dintre factorii interesați
și informarea corectă a beneficiarilor responsabili cu privire la opțiunile alternative, în scopul
sprijinirii procesului decizional la nivel guvernamental;
A vizat colectarea și prezentarea într-un mod structurat a opțiunilor factorilor interesați pentru
un orizont de timp de 10 ani (termen mediu);
Consultarea factorilor interesati si-a propus elaborarea unui document strategic de politici
publice la nivelul Municipiului Tulcea;
Si-a propus încurajarea factorilor interesați de a ține seama de contextul strategic și
oportunitățile oferite de cadrul definit de Comisia Europeană pentru etapa de programare FESI
2014-2020, etapa de programare FESI 2021-2027 si programele nationale de
investitii disponibile în identificarea oportunitatilor de dezvoltare si mai ales in asigurarea
finantarilor necesare investitiilor propuse;
A presupus aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, pentru
fiecare beneficiar potential identificat, ce includ domenii de interventie distincte.

Prezentare chestionar:
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Figura 6 - Chestionar elaborat în cadrul activității de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030
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Cercetarea sociologică a fost fragmentată atâta vreme cât se concentrează asupra unui segment al
realităţii sociale pe care intenţionează să-l analizeze intensiv şi, pe cât posibil, exhaustiv. Semnificaţiile
aspectelor sociale derivă însă nu numai din analiza lor individuală sau fragmentată, ci şi din raportarea
la totalităţile sociale mai largi cu virtuţi integratoare.
Metodologia de cercetare sociologică a fost ghidată în acelaşi timp de principiul abordării
individualiste şi de cel al abordării holiste a aspectelor sociale. De regulă, cercetarea sociologică
urmăreşte stabilirea de comparaţii şi corelaţii între diversele aspect administrative publice, calitatea
vieții, infrastructura, transport, mediu de afaceri, educație, sănătate, asistență socială, organizări, fapte
sau procese sociale.

Cu toții ne întrebăm cum vor arăta orașele viitorului, dacă vor deveni mai sigure prin utilizarea noilor
tehnologii, precum Internet of Things (IoT), soluții de automatizare, inteligență artificială (AI) și analiză
video avansată. Toate aceste noi tehnologii determină reconfigurarea infrastructurii orașelor, iar una
dintre temele principale este și rămâne siguranța cetățenilor. Acum există o abundență de tehnologii
disponibile pentru a eficientiza operațiunile orașului, pentru a colecta datele despre utilizarea
facilităților orașului și securizarea spațiilor publice. Odată cu evoluția analizei video avansate, a
automatizării și a tehnologiilor asociate Internet of Things (IoT), liderii orașului au oportunități
inegalabile de a reconfigura infrastructura orașului pentru confruntarea cu noile provocări care pot
veni.
Siguranța orașelor presupune și un plus de flexibilitate prin utilizarea tehnologiei și implementarea
infrastructurii adaptate pentru integrarea ușoară a viitoarelor tehnologii, ceea ce ar putea garanta o
sustenabilitate mai bună pe termen lung.
Fiecare implementare pentru un oraș mai sigur trebuie să includă o funcție de control central, care
permite accesarea datelor consolidate și emiterea de alerte în timp real pentru lideri, echipe de
intervenție și alte părți implicate în partea de securitate. Informațiile vizuale și panourile de control
facilitează prezentarea cuprinzătoare a informațiilor, făcând în acest fel posibilă luarea rapidă a
deciziilor.
Administrațiile orașelor vor putea proteja cu ajutorul tehnologiei oamenii, securiza perimetrele,
răspunde în timp real provocărilor și optimiza serviciile publice. Cetățenii ar trebui să fie primii
beneficiari, iar informațiile culese vor ajuta în protejarea oamenilor de atacuri teroriste și chiar pentru
a preveni epidemiile sau dezastrele naturale. Cei care trebuie să acționeze în cazul unor incidente, de
la personalul din domeniul sănătății, poliției sau pompieri, vor putea fi mai bine informați, iar controlul
traficului, managementul deșeurilor, asistența socială și multe altele pot fi organizate mult mai
eficient. De asemenea, sustenabilitatea se poate îmbunătăți prin eficientizarea costurilor și resurselor
alocate. Astfel, orașele inteligente au în vedere îmbunătățirea siguranței, reducerea costurilor și
beneficiile financiare pentru a reduce impactul criminalității și a promova turismul și noile oportunități
de afaceri, printr-o percepție publică mai bună care aducă siguranță și un nivel de viață mai bun.
Au fost consultate atât materiale de specialitate disponibile de pe Internet, cât și discuții cu diverși
operatori economici cu experiența în domeniul tehnologiilor inovative urbane pentru a asigura
potențialul de dezvoltare în contextul folosirii tehnologiei bazată pe inteligența artificială.
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În vederea atingerii rezultatelor scopului acestei documentații, în perioada iunie – iulie 2021, s-au
organizat discuții tematice de lucru pentru clarificarea aspectelor identificate ca interpretări limitative,
care pot restrânge liberul acces la informații de interes public, respectiv pentru inventarierea situației
existente și a nevoilor locale.
Participanţii la aceste discuții de lucru au fost: reprezentanţi ai autorităților publice locale, societatăţii
civile, inclusiv ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, mediului de afaceri, asistenței
sociale, infrastructură, mediu, etc.
Identificarea problemelor menţionate anterior au contribuit la elaborarea situatiei existente și, mai
ales, la identificarea nevoilor în contextul oportunităților de dezvoltare actuale.

Bugetarea participativă este un proces democratic, deschis, incluziv, transparent de deliberare și
decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul
presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea
problemelor comunității din care fac parte.
Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii locale se manifestă şi
se transformă în realitate. Cetățenii se pot implica activ în cadrul procesului de bugetare participativă,
pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local și realizarea viitoarelor
proiecte ale municipalității. Proiectele identificate și propuse de romașcani, validate de autoritatea
locală, vor fi supuse unui proces de votare pentru asigurarea reprezentativității rezultatelor, apoi
asumate administratia locala si ulterior implementate.
Scop și obiective
Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean iar obiectivele principale sunt:
1. Creşterea nivelului de dialog, transparenta şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia
publică locală;
2. Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană;
3. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
4. Identificarea nevoilor si mai ales a prioritatilor acestora
5. Generarea și stimularea democrației participative.

La momentul redactării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030,
Primaria Municipiului Tulcea are în impelementare următoarele proiecte:
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Nr.crt.

A
1
2
3

PROIECTE IN IMPLEMENTARE
Servicii Integrate pentru VIITOR
Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 prin
echipare educațională

Program de
finantare

Valoare
totala
proiect (lei)

POCU 2014-2020 13,025,371.31
POCU 2014-2020 13,035,911.24
POR 2014-2020

4,591,246.89

Îmbunătăţirea condiţiilor de agrement şi recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca din Municipiul Tulcea
prin măsuri de protejare a mediului pentru comunități în zona FLAG Delta Dunării
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării – Municipiul
Tulcea prin echipare educațională

POPAM 2014 –
2020

2,536,577.90

POR 2014-2020

26,636,225.16

6

Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tulcea
prin echipare educațională

POR 2014-2020

18,677,401.96

7

Reabilitare si extindere clădire Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, Aleea Trifoiului municipiul
Tulcea

POR 2014-2020

4,938,055.24

Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, Tulcea

POR 2014-2020

28,749,434.19

POR 2014-2020
POR 2014-2020
POR 2014-2020

98,217,383.15
21,437,020.77
12,516,255.60

POR 2014-2020

22,666,266.70

4
5

8
9
10
11
12
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Denumire proiect

Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de
vehicule nepoluante pentru transportul public
Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea
Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str.Gării, bl.13, bl.14, bl15, bl.16, bl.17,bl.18,
bl.19, bl.20, bl.21
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13
14
15
16

17

18
19

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.14, bl.7 - Municipiul Tulcea

POR 2014-2020

1,449,598.57

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr. 8, bl. 4 - Municipiul Tulcea

POR 2014-2020

1,693,714.88

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Garii, nr.24, bl.12 - Municipiul Tulcea

POR 2014-2020

1,416,788.69

Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției prin centre transfrontaliere la
frontiera România-Ucraina

Acord
de
parteneriat
cu INCDD EUKI
Program
Cooperare
Tranfrontaliera
Romania-Ucraina

2,413,497.66

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr.6, bl.3 - Municipiul Tulcea

POR 2014-2020

1,286,487.69

Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tulcea
prin eficientizare energetică
POR 2014-2020

18,787,283.75

Redimensionarea ecologica prin actiuni si dialoguri urbane si rurale pentru atenuarea emisiilor de
gaze cu efect de sera in lunca inundabila a Dunarii de Jos si in Delta Dunarii
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Și în contractare:

Nr.crt.

B

Denumire proiect

Program de
finantare

Valoare
totala
proiect (lei)

PROIECTE DEPUSE
1

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Potcovari, bl.F1 – Municipiul Tulcea

2
3

Reabilitare cămin, internat și cantină școală - Colegiul Brad Segal
Reabilitare clădire, internat, Liceul Grigore Moisil
Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 prin
eficientizare energetică

4

POR 2014-2020
POR 2014-2020
POR 2014-2020

1,763,001.32
6,704,692.72
13,285,159.71

POR 2014-2020

5,820,943.28
2,197,512.73
7,154,816.79
8,875,083.32

5

Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică

6
7

Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu
E-educație - o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea

POR 2014-2020
POR 2014-2020
POC 2014-2020

8

Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiului Tulcea.

RO Mediu

980,000

Alte proiecte relevante:
În Municipiul Tulcea, Consiliul Județean Tulcea în calitate de beneficiar dezvoltă următoarele proiecte cu impact pozitiv asupra calității vieții:
1. Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530-la Mm 38+800 - Valoarea totală: 190,162 milioane lei
2. Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgenta Tulcea, în cuantum de 323 milioane de lei în cadrul multiplelor
proiecte
Compania Nationala de Investitii S.A. va realiza:
3. Construirea unei noi săli polivalente în Tulcea - Valoarea totală - 119 milioane de lei.
C.N. APDM S.A. Galati va realiza:
4.
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Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I - Valoarea totală -64.25 milioane lei
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SECȚIUNEA 2: ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE ȘI CONTEXTUL URBAN
Scurt istoric
Orașul Tulcea se află la 30 de metri altitudine și la 292 kilometri față de București.
Este situat pe 7 coline din Dealurile Tulcei, pe o vatră populată continuu începând din perioada culturii
Gumelnița (2900 - 2200 î.C.), continuând cu așezarea greacă Aegyssus (secolul VIII î.C.), cu portul și
orașul roman din secolele I - II d.C., cu orașul numit Tulcea din vremea lui Mircea cel Bătrân.
Cele mai vechi urme de locuire din zona orașului datează de acum circa 5–6000 de ani. Prin anii 600–
500î.e.n. aici a existat și o cetate getică, care a avut continuitate și după cucerirea romană care a
survenit după sfârșitul domniei regelui get Burebista pe la 44î.e.n. Tulcea actuală a fost fondată în
dreptul unui vad pe Dunăre în timpul stăpânirii otomane a regiunii, care a început pe la 1420. Fiind
mare parte din timp într-o zonă de graniță, orașul a fost adesea distrus în timpul războaielor ruso-turce,
ultimul și cel mai distrugător pentru Tulcea fiind cel din 1829.
Începând cu 1839, pentru a demonstra voința de modernizare, sultanii otomani au declanșat reformele
denumite Tanzimat. După Războiul Crimeei, în contextul acestora, în regiunea malului drept al cursului
inferior al Dunării, Imperiul a organizat vilayetul Dunării, o provincie pe care o dorea un model pentru
organizarea altor provincii ale statului multietnic. În cadrul acestui vilayet, Tulcea juca rolul de capitală
a subunității administrative ce cuprindea nord-estul extrem: sangeacul Tulcea. S-a construit un palat
administrativ unde își avea sediul instituția mutesarifului de sangeac; între 1856 și 1878, postul acesta
a fost ocupat succesiv de Suleiman Bei, Resid Paşa, Razim Paşa, Ismail Paşa, Fahri Bei, Ali Bei și Said Bei.
În urma Războiului Ruso-Turc din 1877–1878, cu participarea României, aceasta a primit prin tratatul
de la Berlin Dobrogea de Nord împreună cu recunoașterea internațională a independenței, Tulcea
devenind de atunci parte a statului român.
Până la reforma admnistrativă din anul 1950 a fost reședința județului Tulcea (interbelic). După
instaurarea regimului comunist în România a devenit reședința unui raion din Regiunea Dobrogea.

Figura 7 - Istoric Municipiul Tulcea
Sursa: Primăria Municipiului Tulcea
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Figura 8 - Poziționarea Județului Tulcea
Sursa: Google Images

Așezare geografică
Municipiul Tulcea este situat în Dobrogea de Nord, pe malul drept al brațului Tulcea, la jumătatea
distanței dintre Ceatalul Chilia si Ceatalul Sf. Gheorghe, 8 km aval de prima bifurcație a Dunării, la 45
grade 11' latitudine nordică și 28 grade 48'longitudine estică. Este reședința celui de-al patrulea județ
ca mărime din țară și include în teritoriul administrativ și localitatea Tudor Vladimirescu situată în fața
orașului pe malul stâng al Dunarii. Întins pe șapte coline, orașul are o suprafață de 19 km 2..
Clima
Clima este continental excesivă, cu precipitaţii reduse (sub 400 mm/an), cu umiditate atmosferică
ridicată în zona deltei, veri calduroase, ierni reci, marcate adesea de viscole, amplitudini mari de
temperatură (66,3 0C) Apropierea de zona continentală a Rusiei aduce aer rece care vine de la nordest spre sud-vest, rezultând un vânt numit Crivăţ, care aduce ierni foarte reci, câteodată îngheţând
chiar Dunărea şi Delta pe o perioadă de doua-trei luni. În vară vânturile puternice aduc aer cald şi uscat
care usucă pământul si transformă solul în praf. Temperaturile sunt mai scăzute în vest, în zona de deal,
în timp ce pe ţărm (Sulina), briza mării aduce aer cald şi umed, înregistrându-se cele mai ridicate
temperaturi pe timp de iarnă din ţară.
Municipiul Tulcea se află într-o zonă cu climă caracterizată prin influenţe submediteraneene, care se
suprapun pe fondul climatului temperat continental. În timpul anului, dar mai ales iarna, au loc invazii
de mase de aer umede şi calde de origine mediteraneană şi oceanică. Iarna se face simțit aerul arctic,
din nord, care provoacă scăderea temperaturii. Temperatura maximă înregistrată a fost de 40,3 grade,
iar minima a fost de -26,8 grade în anul 1942.Temperatura medie anuală din Tulcea este una dintre cele
mai ridicate din țară, fiind de 10,8 grade. Precipitațiile medii anuale sunt de 350–500 mm.
Relieful
Relieful municipiului este un promontoriu triasic al versantului nord-dobrogean, delimitat la nord de
Dunăre, la est de Colnicul Hora, la vest de lacul Somova iar la sud de o linie ce coincide cu cumpăna
dintre văile torențiale care se îndreaptă către Dunare, brăzdând orașul și văile orientate către sud.
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Vegetația
Vegetația orașului este formată în cea mai mare parte din stepă, la care se adaugă suprafețe de
silvostepă și păduri de stejar.Stepa caracterizează peste 3/4 din suprafața Tulcei. Desigur este vorba
de “stepă secundară” și terenuri cultivate, deoarece vegetația naturală, cu specii spontane, este redusă
ca întindere. Silvostepa face trecerea spre etajul stejarului si este, din acest punct de vedere, o zonă de
tranziție
Fauna
Fauna cuprinde specii de rozătoare specifice stepei (popandaul, orbetele, hârciogul), la care se adaugă
reptile de origine submediteraneanaă (șopârla dobrogeană, vipera cu corn, broasca țestoasă de uscat),
păsări, fauna acvatică.
Solul
Solurile cele mai răspândite sunt solurile bălane (dobrogene), diferitele tipuri de cernoziomuri, soluri
cenușii (in Podișul Babadag), soluri brune (în Munții Macin) și soluri slab evoluate (îndeosebi litosoluri).
Resurse naturale regenerabile
Sunt diversificate, dar limitate, acestea fiind: resursele de apă, solul, pădurile, fauna și flora, energia
eoliană.
Resursa de apă este cea mai importantă dintre resurse. În judeţul Tulcea apele sunt grupate în două
bazine hidrografice - Dunăre şi Litoral, care ocupă 71% respectiv 29% din suprafaţa judeţului.
Resursa de sol este tot atât de importantă ca şi resursa de apă. În judeţul Tulcea reprezentative sunt
terenurile arabile, viile, livezile şi grădinile, păşunile şi fâneţele.
Flora şi fauna judeţului sunt de o mare varietate, unele fiind unicate sau chiar curiozităţi ale naturii.
Dealurile judeţului sunt acoperite, în parte, cu păduri de foioase, în care se îmbină foşnetul stejarului,
carpenului şi frasinului cu parfumul teiului. Suprafeţele întinse de păduri de tei – unice în România constituie o importantă bază meliferă.
Fondul forestier al judeţului reprezintă în primul rând o valoare ecologică, ecosistemele forestiere sunt
caracterizate printr-o floră şi o faună de o diversitate aparte. În al doilea rând au o valoare economică
şi socială ridicată, concretizată prin masa lemnoasă, ce poate fi exploatată, prin fondul cinegetic şi prin
condiţiile ce le oferă turismului. Delta Dunării constituie una dintre cele mai întinse zone umede din
lume - ca habitat al pãsãrilor acvatice; cea mai vastã zonã de stufãrişuri compacte de pe Pãmânt şi un
adevãrat muzeu al biodiversitãţii.
Energia eoliană – județul Tulcea are un potențial energetic net superior altor judeţe ale ţării. Folosită
foarte puţin în trecut, mori de vânt, in prezent atrage atenţia unor investitori cu potenţial economic
mare. Podişul Dobrogei reprezintă una din cele cinci zone cu potenţial energetic eolian identificate la
nivelul ţării. Vînturile predominante bat 270 zile pe an cu viteze de peste 7 m/sec. Potenţialul energetic
eolian a inceput să fie valorificat prin derularea unor investiţii de construire de parcuri eoliene în
diferite zone ale judeţului, respectiv amplasarea centralelor eoliene în zona comunei Baia, comunei
Valea Nucarilor, comunei Topolog, zona oraşului Măcin. Sunt în derulare alte investiţii pentru
construirea de parcuri eoliene mari cu turbine eoliene de mare capacitate în zonele Agighiol, Casimcea,
Stejaru, Cerna, Mahmudia, Beştepe.
Religie
În Tulcea există 22 de locașuri de cult după cum urmează: 15 biserici ortodoxe (dintre care 4 de rit
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vechi), o biserică romano-catolică, una baptistă, una adventistă, două case de rugăciune, o sinagogă și
o moschee.

Situația socio-demografică este un factor foarte important ce influențează domeniile economice,
sociale și bugetare ale unui județ, dar și nivelul de dezvoltare al acestuia. Acest factor este în
permanenă schimbare și este influențat în mod direct de fluxul nașterilor, deceselor și migrației.
Conform datelor ce se regăsesc în Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, populația
regiunii Sud-Est în perioada 2014-2020 la data de 1 iulie 2011 era de 2.794.337 persoane, ceea ce
reprezintă 13.09% din populația României. Însă, conform Institutului Național de Statistică, încă din
perioada 2002-2011 s-a înregistrat o scădere continuă a populației, fapt ce se întâmplă și în prezent.
Astfel, la 1 ianuarie 2019, populația după domiciliu în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est număra
2.823.982 persoane, adică 12,89% din totalul populației României.
Regiunea Sud-Est este a treia regiune ca număr al populației. La data de 1 iulie 2019, conform datelor
furnizate de către Institutul Național de Statistică, Județul Tulcea avea o populație stabilă totală de
194.421 locuitori.
Nivel
Regiunea Sud-Est
Județ Tulcea

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.892.498 2.881.245 2.864.889 2.851.239 2.835.733 2.387.250
247.111
245.468
243.470
241.133
238.542
193.360
Tabel 1 - Evoluția populației din regiunea Sud-Est
Sursă: Institutul Național de Statistică

Evoluția populației din Regiunea Sud-Est
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Tabel 2 - Grafic privind evoluția populației din Regiunea Sud-Est
Sursă: Institutul Național de Statistică

Datele furnizate de către Institutul Național de Statistică arată o scădere a populației, de la 211.117
persoane la 193.360 persoane, în Județul Tulcea, din anul 2012 până în anul 2019, astfel:
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Tabel 3 – Grafic privind evoluția populației din județul Tulcea în perioada 2012-2019
Sursă: Institutul Național de Statistică

Pe fondul unui declin lent, dar constant al populației, cu ritm diferit în mediul urban față de cel rural,
se remarcă în intervalul 1992-2018 o ușoară creștere a gradului de urbanizare, care tinde spre 50%, dar
se menține sub mediile națională și regională. În intervalul menționat, doar 9 UATB-uri, toate rurale, sau înregistrat creșteri de populație, în general moderate, cu excepția unor commune care au înregistrat
creșteri de 10% și peste. Iar centrele urbane au cunoscut scăderi ale populației, cu excepția orașului
Babadag, unde se poate constata o stagnare.
Referitor la durata medie de viață în Regiunea Sud-Est, se observă, conform datelor furnizate de către
Institutul Național de Statistică, o ușoară creștere în anul 2018, față de anul 2014, dar și la nivelul
Județului Tulcea, astfel:
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
74,91

2015
74,96

2016
75,14

2017
75,17

2018
75,2

73,59

73,57

73,51

73,51

73,83

Tabel 4 - Durata medie a vieții la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

De asemenea, vârsta medie a populației înregistrează atât în Regiunea Sud-Est, cât și la nivelul
Județului Tulcea o ușoară creștere din anul 2014 până în anul 2019, astfel la nivelul regiunii ajungând
la vârsta medie de 42 ani de la 40,7 ani, iar la nivelul județului tot la 42 ani de la 40,4 ani:
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
40,7

2015
40,9

2016
41,2

2017
41,5

2018
41,7

2019
42

40,4

40,6

41

41,3

41,7

42

Tabel 5 - Vârsta medie a populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Întinderile mari de apă influențează semnificativ densitatea populației, dar și scăderea populației are
un rol decisiv în cadrul acestui aspect. Județul Tulcea are cea mai mica densitate a populației de la
nivelul Regiunii Sud-Est, în anul 2018 înregistrându-se valoarea de 28,1 de locuitori/km2, această
valoare fiind cu mult sub media de 79,3 locuitori/km2, valoare aferentă regiuni.
Nivel

2014

2015

2016

2017
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Regiunea SudEst
Județul Tulcea

80,9

80,6

80,1

79,7

79,3

29,1

28,9

28,6

28,4

28,1

Tabel 6 - Densitatea populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

În Regiunea Sud-Est majoritatea populației este stabilită în mediul urban, pe când la nivelul Județului
Tulcea se observă o ușoară superioritate a numărului cetățenilor stabiliți în mediul rural. În anul 2014,
122.328 de persoane locuiau în mediul urban din Județul Tulcea, iar până în anul 2018, numărul
acestora a scăzut cu 3,9%, ajungând astfel la 117.579. Iar în mediul rural, în anul 2018 locuiau în mediul
rural un număr de 120.963 cetățeni, adică cu 3,06% mai puțini decât în anul 2014, conform Institutului
Național de Statistică.
Nivel

2014
2015
2016
2017
2018
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Regiunea 55,8
44,2
55,8
44,2
55,6
44,4
55,6
44,4
55,6
44,4
Sud-Est
Județul
49,5
50,5
49,5
50,5
49,4
50,6
49,4
50,6
49,3
50,7
Tulcea
Tabel 7 - Distribuția populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Analizând structura pe sexe la nivelul Regiunii Sud-Est și la nivelul Județului Tulcea se poate observa
numărul mai mare al persoanelor de sex masculin față de cel feminin, chiar din anul 2014, chiar dacă
numărul total al acestora este în scădere.
Nivel
Sexe
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Regiunea Masculin 1.012.759 1.002.911 1.010.579 1.002.004 993.025 984.094
Sud-Est
Feminin 902.317
892.236
902.935
890.830 878.677 867.008
Județul Masculin
89.429
88.186
88.620
87.601
86.460 85.292
Tulcea
Feminin
76.909
75.614
76.174
74.737
73.275 71.866
Tabel 8 - Structura pe sexe a populației la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Natalitatea este fenomenul cel mai important al creșterii populației, sporul natural fiind, de asemenea,
rezultatul excedentului numeric de nou-născuți asupra deceselor. Astfel, la nivelul Regiunii Sud-Est, din
anul 2014 până în anul 2019 s-a înregistrat o scădere a născuților vii, fapt ce se identifică și la nivelul
Județului Tulcea, analizând datele Institutului Național de Statistică:
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
24.610

2015
24.599

2016
25.243

2017
25.171

2018
23.609

2019
22.994

2051

1989

1896

1929

1738

1650

Tabel 9 - Numărul născuților vii la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, rata mortalității, adică numărul total al
persoanelor decedate raportat la 1000 de locuitori este în creștere la nivelul Regiunii Sud-Est, dar la
nivelul Județului Tulcea fiind raportată o ușoară scădere în anul 2019, față de anii precedenți:
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Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
11,7

2015
11,9

2016
12,1

2017
12,3

2018
12,6

2019
12,6

12,5

12,4

12,7

12,7

13,6

13

Tabel 10 - Rata mortalității la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Analizând rata sporurlui natural, adică indicatorului ce măsoare diferența algebrică între rata natalității
și cea a mortalității generale a populației, se observă o scădere semnificativă a acestuia la 1000 de
locuitori, din anul 2014 până în anul 2019, atât la nivel regional, cât și la nivel județean.
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
-3,2

2015
-3,4

2016
-3,3

2017
-3,5

2018
-4,3

2019
-3,3

-4,2

-4,3

-4,9

-4,7

-6,3

-6

Tabel 11 - Rata sporului natural al populației la nivelul Regiunii Sud-Est și la nivelul Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Fenomenul nupțialității în Regiunea Sud-Est, cât și în Județul Tulcea se prezintă a fi aproximativ linar,
datele oficiale arătând astfel:
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
4,7

2015
5,1

2016
5,4

2017
5,5

2018
5,5

2019
5,4

4,5

4,5

4,9

4,7

4,6

4,7

Tabel 12 - Rata nupțialității la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Pe de altă parte, datele arată faptul că rata divorțurilor este într-o ușoară creștere la nivel județan și
scădere la nivel regional:
Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
1,32

2015
1,56

2016
1,5

2017
1,45

2018
1,31

2019
1,31

0,83

0,77

0,48

0,98

1,14

1,26

Tabel 13 - Rata de divorțialitate la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Datele oficiale furnizate de către Institutul Național de Statistică scot în evidență faptul că în Județul
Tulcea, dar și la nivelul Regiunii Sud-Est, fenomenul de migrație este în creștere, tot mai multe
persoane alegând să părăsească județul, soldul schimbărilor de domiciliu arătând astfel:

Nivel
Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2014
-4760

2015
-5090

2016
-5039

2017
-6547

2018
-6769

2019
-7514

-774

-922

-750

-1005

-1204

-1209

Tabel 14 - Soldul schimbărilor de domiciliu la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Conform Institutului Național de Statistică se estimează faptul că în perioada 2021-2027, numărul
cetățenilor rezidenți se va micșora cu un procent de 6,34% față de anul 2020, iar diferența care se
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preconizează între anul 2020 și anul 2027 este de 12.168 de persoane. Totodată, pentru anul 2027 se
estimează ca populația de sex masculine se va reduce cu un procent de 6,33% față de anul 2020, iar
populația de sex feminine va scădea cu 6,35%.

Produsul intern brut (PIB) pe locuitor în Regiunea Sud-Est a înregistrat o traiectorie ascendentă în
perioada 2015-2019, crescând de la 30.685,1 lei pe locuitor în anul 2015, la 42.051 lei pe locuitor în
anul 2019. Astfel, PIB/locuitor a crescut în anul 2019 cu 37,04% față de anul 2015.
La nivelul județului Tulcea, PIB-ul a ajuns în 2019 la 8.120 milioane lei în prețuri curente, adică cu
57,63% maim ult decât în 2015. Astfel, conform prognozei realizate de Comisia Națională de Prognoză,
PIB-ul județului Tulcea va crește constant, ajungând în anul 2023 la 10.064 milioane lei.
Printre cele mai importante ramuri ale economiei Județului Tulcea este industria, cele mai importante
întreprinderi fiind situate în centrele urbane dezvoltate – Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina, dar
și în zone rurale, cum ar fi Niculițel, Topolog, Mihail Kogălniceanu. Acestea produc în general traulere
pentru pescuit, vase-dormitor, alumina și feroaliaje, cărămizi, refractare, mobile, cherestea, confecții,
conserve de pește, preparate din carne și lapte, băuturi alcoolice etc. De asemenea, în județul Tulcea
au fost autorizate 10 cartiere pentru exploatarea pietrei pentru construcții, respective exploatările
miniere de la Măcin, Greci, Turcoaia, Cerna, Bididia, Somova, Isaccea, Luncavița, Denistepe și Bașchioi.
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
An 2018/2017

Luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (%)
127,8
115,8
114,2
121,2
105,2
116,2
124,2
110,3
116,4
81,4
92,9
116,5
111,8
Tabel 15 - Indicii producției industriale în anul 2018 (%)
Sursă: Anuarul Județului Tulcea 2019

Conform Anuarului Județului Tulcea din anul 2019, la nivelul anului 2018, indicii producției industriale
lunare din Județul Tulcea au oscilat, iar cel mai mare indice a fost înregistrat în luna ianuarie, iar cea
mai accentuate reducere s-a înregistrat în luna octombrie. Astfel, prin comparație, față de anul 2017,
indicia producției au crescut vizibil.
De asemenea, se remarcă tendința de creștere și dezvoltare a sectorului industrial și la nivelul cifrei de
afaceri, indicele valoric al acesteia afferent anului 2018, raportat la indicele din anul 2017 fiind de
177,7%. O scădere semnificativă s-a înregistrat în luna februarie, iar cea mai mare valoare a fost
înregistrată în luna iulie.
Luna
Ianuarie
Februarie
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Luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (%)
207,0
91,2
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Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
An 2018/2017

161,4
141,1
157,5
254,6
307,3
182,0
93,7
218,8
100,4
216,9
177,7

Tabel 16 - Indicii valorice ai cifrei de afacere din industrie în anul 2018 (%)
Sursă: Anuarul Județului Tulcea 2019

Conform informațiilor furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Tulcea, cifra de afaceri din
unitățile locale active din domeniul industriei a cunoscut o creștere signifiantă, în 2018 aceasta fiind de
3.047 milioane lei, adică cu 35,12% mai mare decât în anul 2014 cand aceasta a fost de 2.255 milioane
lei. De asemenea, baza de date BorgDesign arată că la nivelul Județului Tulcea în anul 2019, activau
752 de firme în sectorul industriei și construcțiilor metalice, ajungând astfel la o cifră de afaceri de
1.801.283.319 lei și un profit de 97.676.887 lei și 6.767 angajați – adică 27,11% din totalul angajaților
din Județul Tulcea.
Din informațiile menționate este evident că cel mai important sector al mediului economic județean
este cel al industriei, iar printer cele mai dezvoltate sub-sectoare ale industriei extractive și
prelucrătoare se numără și: fabricarea pâinii, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ș.a.m.d. Cele mai importante 10 firme din
industria comerțului și construcțiilor metalice în anul 2019 sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alum S.A. (Tulcea)
Vard Electro Tulcea S.R.L. (Tulcea)
Lidas S.R.L. (Mineri)
Carniprod S.R.L. (Tulcea)
Textile Gel & Co Rom S.A. (Tulcea)
Grecale Impex S.R.L. (Măcin)
Frigorifer S.A. (Tulcea)
Energoterm S.A. (Tulcea)
Tulcea Gaz S.A. (Tulcea)
Vard Accomodation Tulcea S.R.L. (Tulcea)

Referitor la sectorul comerțului din Județul Tulcea, în anul 2019 activau 1.891 de societăți comerciale
cu un număr de 35.972 angajați, având o cifră de afaceri de 3.107.418.862 lei, conform bazei de date
BorgDesign. Astfel, cele mai importante firme din sectorul comerțului la nivelul Județului Tulcea în
anul 2019 sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cereale Colect Distributions S.R.L. (Mihail Kogălniceanu)
Cambela Prod S.R.L. (Stejaru)
Mini Farm S.R.L. (Babadag)
Nevoline Pharm S.R.L. (Tulcea)
ABCDD Cereal Trading S.R.L. (Enisala)
Fraher Distribution S.R.L. (Tulcea)
Allegro S.R.L. (Tulcea)
Star Service S.A. (Tulcea)
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•
•

Agri Mondo S.R.L. (Tulcea)
Fraher Retail S.R.L. (Tulcea)

În ceea ce privește mediul antreprenorial, conform Institutului Național de Statistică, în anul 2018, în
Județul Tulcea erau înregistrate 4.881 întreprinderi active. Astfel s-a înregistrat atât la nivel regional,
cât și la nivel județean o creștere a întreprinderilor active:
Nivel
Regiunea
Sud-Est
Județul
Tulcea

2014
57.888

2015
58.027

2016
59.009

2017
61.289

2018
63.232

4.523

4.516

4.665

4.731

4.882

Tabel 17 - Întreprinderi active la nivelul Regiunii Sud-Est și Județului Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Datele statistice, arată că la nivelul anului 2019, exporturile de la nivelul Județului Tulcea au fost în
principal:
• exportul de metale comune și articole din acesta (31,22%);
• exportul de mijloace și materiale de transport (31,10%);
• exportul de textile și articole din textile (12,39%);
• exportul de produse vegetale (6,86%);
• exportul de produse chimice (6,75%);
• exportul de animale și produse animale (5,53%).
În luna septembrie 2019, importurile au atins un punct maxim, mai exact o valoare de 35.297 mii euro,
iar un punct minim a fost înregistrat în luna decembrie 2019 – 19.535 mii euro.
De asemenea, importurile la nivelul Județului Tulcea sunt reprezentate de următoarele:
• mașini, aparate și echipamente electrice (36,01%);
• produse minerale (22,07%);
• metale comune și articole din acestea (16,18%);
• textile și articole din textile (10,63%);
• mijloace și materiale de transport (5,10%);
• produse chimice (2,06%).
Activitatea economică este într-o mare măsura monopolizată de către orașul Tulcea, care generează
peste 81% din cifra de afaceri a firmelor înregistrate fiscal în Județul Tulcea și angajează 72% din totalul
forței de muncă. De asemenea, au fost identificate 8 zone funcționale dintre care zonele TulceaMurghiol și Măcin au un profil complex, în timp ce restul acestora au un profil dominant agricol (cultura
plantelor, viticol, piscicol și/sau forestier). Dintre resursele naturale identificate se remarcă materialele
de construcții (granit, bazalt, gresii și calcare) și energia eoliană. Iar dintre industriile identificate la nivel
județean se remarcă: industria metalurigcă, industria constructoare de mașini, industria alimentară,
textile și industria energetică.
De menționat și faptul că accesul la Dunăre reprezintă un factor important al dezvoltării economice.
În prezent, infrastructura județeana de afaceri cuprinde următoarele:
•
•
•
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1 centru de informare tehnologică – Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării;
2 clustere:
o Clusterul Delta Dunării;
o Clusterul Clusterul Bio Danubius;
Zona Liberă Sulina.
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Din datele furnizate de Institutul Național de Statistică, reiese faptul că în perioada 2015-2019,
numărul de salariați a crescut cu 9,28%, acest procent însemnând o creștere de la 42.812 persoane din
2015 la 46.786 persoane în 2019. Dintre aceștia, în anul 2019, 61,11% lucrau în sectorul privat, 26,28%
în sectorul public și 3,78% în firme proprietate integral străină.
Pe de altă parte, în ceea ce privește salariile medii lunare, din datele analizate în perioada 2015-2019,
reies următoarele:
- față de anul 2015, salariu mediu lunar a crescut în 2019 cu 64,32% - de la 1.578 lei la 2.593 lei
- tot în perioada 2015-2019, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectoarele:
o sănătate și asistență social (138,87%);
o construcții (109,64%);
o activități de spectacole, culturale și recreative (103,55%);
o învățământ (90,13%);
o administrație publică și apărare (80,18%);
o activități profesionale, științifice, și tehnice (71,02%);
o informații și comunicații (89,82%);
o agricultură, silvicultură și piscicultură (64,32%).
De asemenea, numărul șomerilor înregistrați în perioada 2015-2019 a scăzut, conform datelor
Institutului Național de Statistică, cu 38,56% - de la 4.730 șomeri în 2015 la 2.906 șomeri în 2019.
Această tendință se remarcă și la nivelul Regiunii Sud-Est, aceasta având cu 39,72% mai puțini șomeri
în anul 2019 decât în 2015.

Regiunea Sud-Est este concentrată în 390 unități administrativ teritoriale, astfel: 35 de localități
urbane, dintre care 11 municipii și 355 de comune, cu un număr total de 1447 sate. În 2019, populația
regiunii era de 2.823.982 locuitori, adică 12,7% din populația țării, densitatea fiind de 78,96 km 2.
Județul Tulcea face parte din regiunea istorică Dobrogea, împreună cu Județul Constanța și se află la
limita estică a Uniunii Europene, la vărsarea Dunării în Marea Neagră, fiind astfel și o poartă spre și
dinspre Orient. Poziția județului în zona de frontieră oferă oportunități de dezvoltare socio-economică
prin programele de cooperare teritorială și transfrontalieră la care are acces. Acest potențial de poziție
este greu de fructificat într-un context geopolitic dificil, în vecinătatea unor zone de conflicte militare
și care determină o anumita subutilizare a Dunării ca mijloc de transport economice spre Europa
Centrală.
Municipiul Tulcea face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și județului cu același nume. Această
regiune este situată în partea de Sud-Est a României, acoperă 36.762 km2 sau 15% din suprafața totală
a țării, regiunea fiind a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale României. Pe de altă parte, acestă regiune
este o unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea (NUTS 2), conform clasificării EUROSTAT.

Județul Tulcea se situează în extremitatea de E-SE a României, în partea central-nordică a Dobrogei, la
gurile Dunării, cu ieșire în partea de est la Marea Neagră, la granița cu Republica Moldova și Ucraina în
nord, limitat de județele Galați (NV), Brăila (V) și Constanța (S).

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

44

Căile de comunicaţie tulcene asigură întreaga gamă de transporturi (rutiere, feroviare, fluviale,
maritime, aeriene), fiind al doilea judeţ al ţării, după judeţul Constanţa, care beneficiază de prezenţa
pe teritoriul său a tuturor categoriilor de asemenea mijloace.
Județul Tulcea acoperă întreaga gamă de transporturi - rutiere, feroviare, fluviale, maritime și aeriene.

Judeţul Tulcea, beneficiază de o reţea de drumuri publice destinate circulaţiei rutiere ce măsoară
1.332,169 km, reprezentând 1,687% din totalul drumurilor publice la nivel naţional. Din totalul
drumurilor publice:
•
•
•
•

324,783 km - drumuri naționale
150,820 km - drumuri europene
553,748 km – drumuri județene
453,638 km – drumuri comunale

Din totalul de 1.350,672 km de drumuri publice, 324,783 km reprezintă drumuri naţionale, din care
150,820 km de drum european, 632,369 km de drumuri judeţene şi 393,520 km de drumuri comunale.
Municipiul Tulcea reprezintă principala localitate de plecare către Delta Dunării.
Căile de acces către municipiul Tulcea sunt:
•
•
•
•

Calea rutieră Bucureşti (DN2) - Hârşova (DN22A) - Tulcea – 343 km
Calea rutieră Galaţi (DN2B) – Brăila (DN22) - Tulcea – 93 km
Calea rutieră Constanţa (DN22) – Tulcea – 125 km
Rețeaua de drumuri naționale din Judeţul Tulcea

Un element relevant în analiza mobilității în zona analizată îl reprezintă realizarea de către Guvernul
României, prin intermediul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, a unui amplu program de investiții privind dezvoltarea infrastructurii
de transport rutiere și conectarea principalelor orașe din regiune la principalele coridoare rutiere
printr-un Drum expres – acest proiect este cunoscut ca „Dobrogea Expres” conform Master Planului de
Transport și în întregime va realiza legătura între localitățile Constanța - Babadag - Tulcea - Isaccea Măcin - Brăila, respectiv judeţele Galaţi şi Brăila, va lega Moldova şi Muntenia de Dobrogea după cum
urmeaza:
a) Podul peste Dunăre de la Brăila – Proiect aflat în execuție.
Lungimea totală a podului suspendat peste Dunăre este de 1.974,30 metri, iar deschiderea centrală
este de 1.120 metri si drumuri expres de legătură de 23 de kilometri
Dincolo de podul propriu-zis, proiectul prevede și realizarea a peste 23 de kilometri de drum expres
pentru a conecta podul.
Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 km și cuprinde două secțiuni: drumul principal Brăila Jijila, cu o lungime 19,095 km și drumul de legătură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328 km.
Podul suspendat peste Dunăre, structura principală din cadrul Proiectului, va avea o lungime de
1.974,30 de metri și va fi poziționat între km 4+596,10 si km 6+570,52 pe drumul principal Brăila-Jijila,
respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina).

45

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

Drumul principal Brăila – Jijila va avea o lungime de 19,095 km și va fi prevăzut cu două benzi de
circulație pe sens, benzi de încadrare, acostamente, zonă mediană și zonă de parapete.

Figura 9 - Rețeaua de drumuri naționale D.R.D.P. Constanța
Sursa: https://www.drdpct.ro/ro/content/infrastructura/infrastructura/harta

Figura 10 - Rețeaua de drumuri propuse spre investiție prin Master Planul General de Transport
Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport
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Figura 11 - Proiecte C.N.A.I.R.
Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte

b) Punct de trecere a frontierei cu bacul dintre România și Ucraina Isaccea-Orlovka

Figura 12 - Propunere trecere RO-RO Isaccea
Acest punct de frontieră dintre România şi Ucraina face legătura cu bacul între orașele Isaccea (județul
Tulcea) și Orlovka (regiunea Odesa).
Amenajarea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainiene pentru pasageri
şi marfă în regim de bac între localităţile Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina), în valoare de 6.890.000
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lei din care valoarea finanţării europene a fost de 4.600.00 lei, a avut ca obiectiv dezvoltarea portului
Isaccea prin amenajarea punctului de trecere a frontierei pentru pasageri şi marfă în regim de bac între
localităţile Isaccea (Romania) şi Orlovka (Ucraina). Proiectul este finanţat din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa 2.
În cadrul proiectului s-au realizat lucrări de modernizare a portului, precum și construirea unei clădiri
administrative, a unei clădiri pentru controlul vamal amănunţit al autovehiculelor care traversează
vama, a unei clădiri pentru cazarea azilanţilor, 13 cabine de control, un padoc pentru câinii Poliției de
Frontieră, a unui un spațiu comercial, precum și a unei clădiri pentru birourile comisionarilor vamali,
etc.
Un element important il reprezinta vama fluvială, la care traversarea Dunării este asigurată cu nave de
tipul „RO-RO”, care sunt dotate cu rampe hidraulice pentru ambarcarea și debarcarea autovehiculelor
de mărfuri și autoturismelor.
Linia de traversare a Dunării cu nave „RO-RO” are o capacitate de transport de 1.000 de TIR-uri şi 250
de autoturisme pe zi.

Figura 13 - Propunere drum expres Brăila-Galați
Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte
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c) Drumul expres Brăila Galați – DX6 proiect aflat in procedura de achizitie pentru proiectare și execuție
Lungimea estimată a traseului este de aproximativ 11 km. Drumul expres, care probabil va purta
indicativul DX6 conform Master Planului, se va racorda, în zona de Nord a municipiului Brăila, cu
actualul proiect al șoselei parte din proiectul noului Pod peste Dunăre de la Brăila, lucrări în prezent în
execuție.
Drumul expres va fi proiectat pentru viteza de 120 km/h și va avea o platformă de 22 de metri din care
partea carosabilă va fi formată din câte două benzi de câte 3,5 metri pe fiecare sens și o zonă mediană
de 3 metri cu câte 0,75 metri spațiu pentru parapete, conform informațiilor din caietul de sarcini.
Platforma drumului expres va mai avea patru benzi mici de încadrare de câte jumătate de metru și câte
un acostament înierbat de 1,5 m pe fiecare parte.
d) Drum Expres Buzău-Brăila – DX 7 aflat in faza de execuție a studiului de fezabilitate și elaborare
proiect tehnic
Conform datelor din Master Planul de Transport, de la Buzău la Brăila drumul expres ar urma să aibă o
lungime de 98 de km, iar costul realizării este estimat la circa 384 de milioane de euro.
Potrivit informațiilor din caietul de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui
drum expres cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3m și acostamente de 2x2,25m
din care 0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m
acostament consolidat.
În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare,
opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de
circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.

Figura 14 - Propunere de amplasare drum expres Focșani – Brăila – DX6
Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte
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e) Drum Expres Focșani – Brăila – DX6 aflat in faza de execuție a studiului de fezabilitate și elaborare
proiect tehnic
Conform datelor din Master Planul de Transport, de la Focșani la Brăila drumul expres ar urma să aibă
o lungime de 76 de km.
Potrivit informațiilor din caietul de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui
drum expres cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3m și acostamente de 2x2,25m
din care 0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m
acostament consolidat.
În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare,
opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de
circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.
f) Drum Expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi) DX8 – aflat in faza de execuție a studiului de fezabilitate
și elaborare proiect tehnic
Conform informațiilor disponibile va avea circa 60 de kilometri și va fi proiectat pe relația Jijila - Isaccea
- Cataloi (lângă Tulcea). De la Jijila la Brăila este în curs de construcție Podul peste Dunăre și drumul
expres de legătură.
Conform caietului de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui drum expres
cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3 m și acostamente de 2x2,25m din care
0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m acostament
consolidat.
În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare,
opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de
circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.

Figura 15 - Propunere de amplasare drum expres Brăila (Jijila) - Tulcea (Cataloi) DX8
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g) Drum expres Tulcea (Cataloi) – Constanta (Ovidiu) – aflat in faza de execuție a studiului de
fezabilitate și elaborare proiect tehnic și va avea circa 112 km de la Tulcea la Constanța

Figura 16 - Propunere de amplasare drum expres Tulcea (Cataloi) – Constanța (Ovidiu)
Sursa: http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres între localitățile Ovidiu și Tulcea, acesta
făcând parte din strategia de implementare la nivel național pentru Drumul Expres cu denumirea
generică „Dobrogea Expres” și care realizează legătura între localitățile Constanța - Babadag - Tulcea Isaccea - Măcin - Brăila. Acest drum va asigura baza necesară cererii de transport în creștere și un grad
ridicat de siguranță a traficului rutier.
Conform caietului de sarcini, profilul transversal al drumului va avea caracteristicile unui drum expres
cu 2x2 benzi de circulație (3,5m/bandă), zonă mediană de 3 m și acostamente de 2x2,25m din care
0,75m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație și 1,5m acostament
consolidat.
În cadrul studiului de trafic proiectantul va considera și analiza, încă din faza inițială de proiectare,
opțiunea de a dezvolta drumul expres cu 2x2 benzi de circulație în drum expres cu 2x3 benzi de
circulație pe sens sau aducerea la profil de autostradă.
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Lungimea totală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea este de 632.369 km. Din 632.369 km
Consiliul Judetean Tulcea are un amplu program de investitii ce presupune modernizarea drumurilor
judeţene, respectiv 64 de kilometri de drumuri judeţene reabilitate sau modernizate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) și 203 kilometri de drumuri judeţene reabilitate sau modernizate
cu fonduri Europene, printer care amintim:
•
•
•
•
•
•
•

Modernizarea infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna (DJ222B, L=54,099
km);
Modernizarea infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu
(DJ229, L=22,818 km);
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi (DJ229,
L=28,864 km);
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul EnisalaBabadag-Slava Rusă
(DJ223A, L=15,926 km);
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul VișinaCeamurlia de Sus (DJ222,
L=25,148 km);
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de Sus (DJ222B,
L=9,527 km);
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul TraianPeceneaga-Ostrov-DăeniFăgărașu Nou (DJ222G, DJ222F, L=46,332 km);

Figura 17 - Harta drumurilor Județul Tulcea
Sursa: https://www.cjtulcea.ro
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Poziţia
kilometrică
Origine
Destinaţie
Tulcea - Agighiol - Sarichioi - Enisala - 0+000 94+518
Jurilovca – Doua Cantoane - Beidaud –
Hotar Judeţ Constanta
Horia - Hamcearca - Nifon - Luncavita
0+000 37+457
Intersecţie DN22 (km 231+055 Baia) - 0+000 63+626
Intersecţie
DJ222
(km
79+677
Ceamurlia de Sus) - Stejaru - Topolog Dorobanţu - Cerna (int. DN22D)
Tulcea (int. DJ 222) - Bestepe - 0+000 63+105
Mahmudia -Iazurile - Agighiol (int. DJ
222)
Intersectie DJ 222 Sarighiol de Deal - 0+000 28+011
Casimcea - Rahmanu - Intersecţie DN
22A
Hotar Judet Constanta - Daeni - Ostrov 10+800 46+877
- Peceneaga – Traian (int. DJ 222B)
Daeni (int. DJ 222F) - Fagarasu Nou - 0+000 16+502
Intersectie DN 22A
Intersectie DN 22D - Turcoaia
0+000 4+947
Intersectie DN 22D - Carcaliu
0+000 5+937
Intersectie DN 22E - Grindu
0+000 10+031
Tulcea - Ceatalchioi - Pardina - Chilia 0+000 80+208
Veche
Hotar. Judet Constanta - (Int. DJ 222E) - 8+511 54+724
Casimcea - Razboieni - Intersectie DJ
222B
Fantana Mare - Intersectie
DN 22D - Slava Rusa - Babadag - Enisala
- int. DJ 222
Intersectie DN 22 - Niculitel - Valea 0+000 54+886
Teilor - Intersectie DN 22F - N. Balcescu
– Suprapunere DN 22A - Mihai Bravu Intersectie DN 22 - Zebil - Sarichioi - int.
DJ 222
Cataloi (Intersectie DN 22A) - Frecatei - 0+000 19+478
Posta - Telita - Intersectie DN 22
Intersectie DN 22 - Aeroport Tulcea
0+000 1+505
DN 22 (km. 149+370) - Niculitel - 0+000 17+935
Manastirea Cocos - DJ 222A
Intersectie DN 22 (km. 152+420) - 0+000 1+488
Intersectie DJ 229E
Intersectie DJ 229D (km. 1+488) - 0+000 1+872
Manastirea Saon
Intersectie DJ 229A (km 12+500) - 0+000 0+871
Manastirea Celic Dere
Intersectie DN 22 (Capaclia km 0+000 2+953
144+600) - Intersectie DJ 229C (km.
4+300)

Nr. Denumirea Traseul drumului
Crt. drumului

Lungimea
reală

1.

DJ 222

94.518 km

2.
3.

DJ 222A
DJ 222B

4.

DJ 222C

5.

DJ 222E

6.

DJ 222F

7.

DJ 222G

8.
9.
10.
11.

DJ 222H
DJ 222L
DJ 222M
DJ 222N

12.

DJ 223A

13.

DJ 229

14.

DJ 229A

15.
16.

DJ 229B
DJ 229C

17.

DJ 229D

18.

DJ 229E

19.

DJ 229F

20.

DJ 229G
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37.457 km
63.626 km

63.105 km

28.011 km

36.077 km
16.502 km
4.947 km
5.937 km
10.031 km
80.208 km
46.213 km

54.886 km

19.478 km
1.505 km
17.935 km
1.488 km
1.872 km
0.871 km
2.953 km

21.

DJ 229H

22.

DJ 229K

23.

DJ 229L

24.

DJ 229M

25.

DJ 229N

26.

DJ 229P

27.

DJ 229R

28.

DJ 229S

29.

DJ 229T

Intersectie DN 22E (km. 4+800) - 0+000 0+510
Cetatea Dinogetia
Intersectie DJ 222C (km. 8+280) - 0+000 12+094
Baltenii de Sus - Mahmudia - Intersectie
DJ 222C (km. 27+544)
Intersectie DJ 222C (km. 36+344) - 0+000 9+354
Dunavatu de Sus - Dunavatu de Jos
Intersectie DJ 229L (km. 1+700) - 0+000 3+437
Camping Murighiol - Debarcader
Murighiol
Intersectie DJ 222 (km. 39+200, Enisala) 0+000 1+544
- Cetatea Heracleea
Intersectie DJ 222 (km. 54+990, 0+000 5+959
Jurilovca) - Cetatea Argamum
Intersectie DN 22 (km. 69+430, Slava 0+000 4+271
Rusa) – Manastirea Uspenia
Intersectie DN 22D (km. 52+290) - 0+000 0+947
Manastirea Cerbu
Intersectie DN 22 (km. 139+900, km 0+000 3+553
Isaccea) - Cetatea Noviodunum
Tabel 18 - Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea

0.510 km
12.094 km

9.354 km
3.437 km

1.544 km
5.959 km
4.271 km
0.947 km
3.553

Județul Tulcea a fost ultimul județ din România care a beneficiat de un sistem feroviar și deține cei mai
puțini kilometri de cale ferată din țară. Rețeaua este integral neelectrificată, iar timpii de deplasare
sunt mari, infrastructura feroviară este aflată într-o stare tehnică și funcțională precară.

Figura 18 - Gara Tulcea
Sursa: Colecție proprie

Județul Tulcea este conectat la o rețea de transport feroviar, care are o lungime de 121,75 km în anul
2020 și un număr de 9 gări/halte funcționale.
Principalele rute de transport persoane și marfă sunt:
•
•

calea feroviară Bucureşti – Tulcea -343 km
calea feroviară Constanţa – Medgidia –Tulcea – 144 km
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Principalele caracteristici tehnice:
Numar gari/halte functionale in 2020

9

Numar gari/halte dezafectate 1854-2020

0
metri liniari

Lungime retea in 1985

166,242

Lungime retea in 2020

121,175

Linii electrificate 2020

-

0%

Linii neelectrificate 2020

121,175

100%

Densitate retea in 2020 m/km2

14

Linii principale in 2020

75,381

62%

Linii secundare in 2020

25,196

21%

Linii industriale in 2020

20,598

17%

Lungime retea dezafectata 1985-2020

45,067

-27%

Linii principale dezafectate 1985-2020

-

Linii secundare dezafectate 1985-2020

3,475

8%

Linii industriale dezafectate 1985-2020

26,446

59%

Linii industriale inguste dezafectate 1985-2020

15,146

34%

Sursa: http://www.cfr.ro

Sursa: https://ro.wikipedia

Figura 19 - Harta căilor ferate din Județul Tulcea
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Aeroportul ''Delta Dunării'' Tulcea este situat la 15 km Sud față de Municipiul Tulcea, accesul
realizându-se direct din drumul național DN 22 Tulcea - Constanta, aflându-se poziționat la cca. 2 km
spre Vest de acesta.
Pe Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, traficul existent până în prezent a fost efectuat în mare parte,
numai de curse de aviație generală, curse efectuate cu avioane de capacitate mică sau de curse charter
cu aeronave de capacitate mică. În perioada imediat următoare se consideră că traficul generat de
aceste curse va continua să existe și să crească datorită dezvoltării economice și a dezvoltării turismului
din zonă (ca număr de mișcări și implicit ca număr de pasageri).
Aeroportul Tulcea înlesnește transportul rapid al persoanelor și al unei bune părți din mărfurile
perisabile, ducând la creșterea comerțului și a transporturilor de tip cargo. Un aeroport cu servicii
necostisitoare oferite de către operatori va crește dezvoltarea turismului în regiune.
Aeroportul ''Delta Dunării'' Tulcea se afla intr-un proces de modernizare inca din anul 2015 privind
reabilitarea si extinderea pistei de decolare si aterizare, investitii in sistemul de siguranta si Securitate,
inclusive dotari specific activitatilor aeroportuare
Aeroportul ''Delta Dunării'' Tulcea este clasificat cod 3C si este destinat deservirii aeronavelor de scurt
si mediu curier avand un ACN maxim de 48.
Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea (IATA: TCE, ICAO: LRTC) (cunoscut și ca Aeroportul Cataloi) este
situat în apropierea orașului Tulcea. Este al doilea aeroport (din două operaționale) ca importanță
din Dobrogea după Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.

Figura 20 - Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea
Sursa: Colecție proprie
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Principalele caracteristici tehnice ale Aeroportului
„Delta Dunării” Tulcea:
•

Pistă betonată : 2000 x 30 m ; acostament 7,5 m

•

Cale de rulaj : 150 x 24 m

•

Platformă de imbarcare / debarcare pasageri :
170 x 70 m (in curs de modernizare – mărirea cu
170 x70m) 70% realizată

•

Balizaj luminos nou și de ultimă generație de
înaltă intensitate CAT II;

Cod IATA

TCE[1]

Cod ICAO

LRTC[1]

Localizare
Coordonate 45°03′45″N 28°42′52″E[2]
Altitudine

61 m[2]

Suprafață

95,74ha

Terminale

1

Pasageri

1221 (2014)

Figura 21 - Plan amplasare în zonă Aeroportul Delta Dunării Tulcea
Sursa: https://www.google.com/maps

Județul Tulcea beneficiază de un sistem important de transport prin canalele de transport principale
și căile navigabile de legătură. Principalul canal de transport de 175 km, care face parte din Culoarul
Rin – Dunăre de la Sulina la Brăila, a fost construit și îmbunătățit de-a lungul timpului. În ultima
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perioadă, Uniunea Europeană a finanțat lucrările de dragaj pentru menținerea unei adâncimi de 7,5
metri, care să permită vaselor maritime de 30.000 DWT să folosească acest canal până la Brăila.

Căile navigabile sunt:
•
•

•
•
•
•

Dunărea de la vărsare în Marea Neagră la Mm
64, incluzând cele trei braţe Chilia, Sulina, Sf.
Gheorghe şi Delta Dunării
Apele maritime interioare şi marea teritorială
de la Periteaşca (paralela 44° 46' N) până la
gura canal Musura pe braţul Chilia (la graniţa
cu Ucraina), cu zona contiguă corespunzătoare
Canal Mila 34
Canal Crişan – Caraorman
Dunărea Veche de la Mm 13+500 până la Mm
8+500
Apele interioare de pe teritoriul judeţului
Tulcea.

Principala cale navigabilă a județului Tulcea este
Canalul Sulina:
Brațul Sulina (numit și Canalul Sulina) este cel mai
scurt și mai drept braț al Deltei Dunării, format
prin ramificarea brațului Tulcea, la Est de orașul
Tulcea, în două brațe: brațul Sulina (la Nord)
și brațul Sfântu Gheorghe (la Sud). Se varsă
în Marea Neagră în dreptul orașului Sulina. Are o
lungime aproximativă de 71 km. Este regularizat
și canalizat, permițând navigația vaselor maritime
cu un pescaj de până la 7 m. Lucrările de
amenajare pentru navigație au fost începute în
secolul XIX (după 1856) de Comisia Europeană a
Dunării și continuate în secolul XX. Necesită
lucrări permanente de dragare, care se execută și
în prezent, pentru a fi menținut navigabil pentru
navele maritime

Sursa: https://www.afdj.ro/ro

Asigurarea condițiilor de navigație pe Dunărea maritimă și fluvială prin dragaje de întreținere,
asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea
de lucrări de întreținere și reparații construcții hidrotehnice, asigurarea efectuării pilotajului navelor
maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector,
punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la
îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care
România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu prevederile HGR 492/2003, este
asigurată de Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.
AFDJ Galaţi îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la
intrarea în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina, pe braţele
navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Măcin, Vâlciu, Caleia, pe braţul Chilia cu braţele secundare, pe
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braţul Sfântul Gheorghe cu canalele de rectificare şi pe braţele secundare ale Canalului Sulina,
denumite Dunărea Veche.

a) Portul Tulcea este unul dintre cele mai mari și importante porturi fluviale românești, fiind situat pe
malul drept al Dunării, între kilometrii 70 și 73,5. Portul Tulcea are cheiuri operaționale verticale în
lungime de 330 m.

Figura 22 - Plan de încadrare în zonă Portul Tulcea
Sursa: https://www.google.com/maps

Figura 23 - Faleza Tulcea
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Portul industrial din Tulcea este situat la km 73,5 pe Dunăre, fiind construit începând cu anul 1974, în
scopul de a asigura materiile prime necesare pentru platforma metalurgică din Tulcea. Principalele
componentelor portului Tulcea sunt:
•
•
•
•
•
•

Dana Port Industrial – maritim – administrată de C.N. A.P.D.M. S.A. Galati, avand L = 230m
- adâncimi = 6 – 8 m (cota „0"), se afla intr-un amplu process de investitii privind reabilitarea si
modernizarea infrastructurii portuare
Dana Dezarmare – Vard Tulcea (la Dunare) L = 246,5 m - adâncimi = 3 – 5 m (cota „0")
Dana Port Comercial administrată de C.N. A.P.D.M. S.A. Galati, L = 320 m – 3 dane, din care una
operaţională - adâncimi 1 – 2 m (cota „0"), se afla intr-un amplu process de investitii privind
reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare
Dane nave de pasageri fluviale în proprietatea Consiliului Județean Tulcea-administrată de
Regia Autonomă AZL Sulina – port turistic L = 1600 ml, se afla intr-un amplu process de investitii
privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare
Dana ACH
Dana Transnav

Se observă că principalul nod de transport al județului Tulcea îl reprezintă municipiul Tulcea care nu
este conectat corespunzător la o rețea de transport, iar principalele deficiențe sunt prezentate mai jos:
a) Sistemul de transport rutier este cel mai des folosit și are deficiente majore privind conectarea cu
sistemul rutier național, accesul către municipiul Tulcea dinspre celelalte muncipii după cum urmează:
Calea rutieră Bucureşti (DN2) - Hârşova (DN22A) - Tulcea – 343 km, durată mare de parcurs: 3 ore și 46
de minute.
Calea rutieră Galaţi (DN2B) – Brăila (DN22) - Tulcea – 93 km, durata mare de parcurs deoarece este
necesar a trece cu bacul Dunărea fie în localitatea Smârdan dinspre Brăila, fie în localitatea I. C. Brătianu
dinspre Galați, ceea ce presupune suplimentar cca 45 de minute ca durată de tranzit a Dunării (doar
rutier fără tranzitul Dunarii cu bacul: Galați-Tulcea durata de parcurs 1 oră și 25 de minute, Brăila-Tulcea
durata de parcurs 1 oră și 21 de minute).
Calea rutieră Constanţa (DN22) – Tulcea – 125 km, durată mare de parcurs
În sprijinul acestui mod de transport care este frecventat cu o intensitate destul de mare și în
creșterere, Guvernul Romaniei a inclus in MasterPlanul General de Transport al Romaniei o rețea
rutieră de mare viteză care sa conecteze municipiile Brăila, Galați si Tulcea de coridoarele rutiere
europene IV si IX prin realizarea Podului de peste Dunăre de la Brăila (aflat în construcție) și a drumului
expres DX8 care leaga orașele Brăila-Tulcea-Constanța, care se află în faza de proiectare necesară
finanțării execuției.
b) sistemul de transport feroviar este aproape nefolosit, având o viteză de deplasare destul de scăzută
pe ruta București-Medgidia-Tulcea, iar durata de deplasare este foarte mare, 5 ore și 50 minute.
c) sistemul de transport aerian este nefolosit chiar dacă în aeroportul international Delta Dunării au
fost realizate investiții semnificative. Traficul aerian în anul 2019, respectiv 2020 a fost 0 pasageri.
d) sistemul de transport naval de persoane pe Dunăre dinspre Brăila și Galați spre Tulcea a fost eliminat
în anul 1996 datorită nerentabilității și mai ales a timpului de deplasare foarte mare. Durata de
deplasare era de 5 ore între Brăila și Tulcea.
Municipiul Tulcea reprezinta un element important în rețeua de transport națională, regională și
județeană, fiind principala localitate de plecare către Delta Dunării. De asemenea, transporturile
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fluviale și maritime de mărfuri și călători se realizează prin porturile Tulcea, Sulina, Sfântu Gheorghe,
Isaccea, Chilia Veche și Măcin. Iar un fapt ce contribuie la intensificarea comerțului de tranzit este acela
că pe brațul Sulina și în continuare pe Dunăre, până la Brăila, pot naviga și vase maritime. Totodată,
așezarea geografică și configurația terenului din zonă favorizează toate tipurile de transport – fluvial,
rutier, feroviar și aerian.

Mobilitatea urbană se referă la ansamblul deplasărilor persoanelor pentru activități cotidiene legate
de muncă, activități și/sau necesități sociale, cumpărături și activități de petrecere a timpului liber
înscrise într-un spațiu urban.
Planul de Mobilitate Urbană este documentul strategic de politică publică, ce are ca scop satisfacerea
nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane pentru o mai bună
calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu
precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare
sau în staționare. Astfel, în cazul Municipiului Tulcea este realizat un Plan de Mobilitate Urbană care
stabilește cele menționate mai sus.
Centrele urbane dezvoltate puternic din punct de vedere economic și cultural reprezintă poli de
atracție pentru comunitățile din jur. Puterea de atracție a unui oraș este pe măsura dezvoltării sale, iar
un oraș bine dezvoltat este totodată o aglomerare urbană cu o populație și activități economice
diverse. Prin conectarea rețelelor de localități de rang inferior la aceste centre urbane este facilitată
dezvoltarea întregului sistem de localități. În cadrul oricărui oraș, mobilitatea înseamnă mai multe
variante de deplasare, acestea aducând un aport la valorile de trafic cu implicare directă asupra
mediului și calității vieții.

Rețeaua stradală a Municipiului Tulcea este de tip semicircular, cu penetrații către zona centrală, acest
fapt datorându-se poziționării geografice de la malul Dunării. Conform Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al Municipiului Tulcea, rețeaua stradală este formată din străzi înguste, aspectul coliniar al
reliefului având declivități accentuate pe anumite tronsoane.
În Municipiul Tulcea, la nivel de tramă stradală, au fost înregistrate în anul 2016, conform Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă, un număr de:
•
•
•
•
•

5 artere de circulație de categoria a I-a;
9 artere de circulație de categoria a II-a;
105 artere de circulație de categoria a III-a;
303 artere de circulație de categoria a IV-a;
5 artere de circulație pentru care nu s-a stabilit încă categoria de importanță .

Există, de asemenea, multe străzi nemodernizate, pietruite sau chiar de pământ. Iar în aceste condiții,
traficul se distribuie pe străzile Isaccei, 1848, Podgoriilor, Babadag, Păcii, dar și pe străzile Viticulturii și
Barajului, acestea preluând traficul greu și pe cel de transit. Totodată, pe străzile enumerate se
desfășoară și transportul public de călători.
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Figura 24 - Harta străzilor din Municipiul Tulcea
Sursă: http://dobrogea.romaniaexplorer.com/

Parcajele amenajate din Municipiul Tulcea s-au dovedit a fi insuficiente, fiind prezentă staționarea
autovehiculelor în lungul străzilor. Astfel, capacitatea de circulație a străzilor este cu mult redusă în
raport cu existența autovehiculelor parcate. Intersecțiile semaforizate funcționează cu program fix, în
majoritatea cazurilor cu o structură a gazelor și o alocare a timpilor de verde care conduc la timpi de
așteptare mari.
Disfuncționalitățile rețelei stradale din Municipiul Tulcea sunt legate de calitatea drumurilor, ce
conduc, în general, la o diminuare a capacității de circulație a străzilor, reducând capacitatea acestora
de a prelua fluxurile de trafic. Astfel, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se
poate observa că la nivelul Județului Tulcea nu s-a modernizat în mod constant și cantitativ rețeaua
stradală:
An
Nr. Kilometri
modernizați

2014
530

2015
530

2016
552

2017
553

2018
553

2019
557

Tabel 19 - Lungimea străzilor modernizate din Județul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Conform studiului de circulație1 au rezultat două scenarii ce se pot aplica la nivelul rețelei stradale:
•
•

1

Etapa 1 – Dezvoltare minimală de capacitate, prin realizarea de sensuri unice pe străzile
Libertății, Eroilor, Trandafirilor, Traian, Nicopol, Lupeni și lărgirea la 4 benzi a străzii Barajului,
Viticulturii și Prislav;
Etapa 2 – Dezvoltare recomandabilă de capacitate prin prelungirea străzii Iuliu Maniu cu legături
la strada Barajului și strada Energiei.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tulcea

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

62

Propunerile de reorganizare a liniilor de transport public urban, afișarea hărților de transport public și
amplasarea panouri informative, realizarea alveolelor pentru ca transportul în comun să nu afecteze
traficul rutier au fost recomandările importante menționate în studiul de circulație.2
În același studiu de circulație străzile Isaccei, 1848, Taberei, Barajului, Corneliu Gavrilov, Dianei,
Grădinarilor, Orizontului și Prislav au fost calificate ca fiind în stare rea și medie. Astfel, sunt importante
următoarele intervenții:
•
•
•

modernizarea străzilor: 1848, Isaccei, Spitalului, Câmpului, Barajului;
realizarea unei străzi de legătura între strada Victoriei și strada Isaccei, prin extinderea străzii
Carpați;
organizarea a două sensuri giratorii la intersecția dintre strada Victoriei și Isaccei.

În ultimii 5 ani, Primăria Municipiului Tulcea, din veniturile proprii, a realizat investiții în reabilitarea,
modernizarea și extinderea infrastructurii stradale, după cum urmează:
•

Imbunatățirea serviciilor urbane infrastructură publică zona vest, Municipiul Tulcea
- infrastructură drum – str. Isaccei – intersecție str. Spitalului și str. Taberei -1026 ml
- infrastructură drum str. Taberei intersecție str. Isaccei - str. Navalistilor – 1300 ml
- infrastructură str. 1848 cu Prelungirea Spitalului (între str. Barajului si str. Isaccei) – 1522 ml
- trecere cale ferată -1 buc
- rețea apă strada str. Taberei – 1099, 10 ml
- rețea apă strada Isaccei – 246,60 ml
- rețea apă strada 1848 – 480,90 ml
- rețea apă strada Spitalului – 259 ml
- rețea canalizare pluvială –strada 1848 -758 ml

•

Imbunatățirea infrastructurii de drumuri din zona flag în suburbia Tudor Vladimirescu din Municipiul
Tulcea
- reabilitare strada Plaur -745 ml
- reabilitarea intrarea Plaur – 65 ml
- reabilitare drum stadal DS 113-250 ml

•

Reabilitare Strada Isaccei, Municipiul Tulcea
- reabilitare strada Isaccei -1,7km-35000 mp

•

Refacere sistem rutier Str. Craitelor, Str. Liliacului, Str. Brândușei, Str.Colinei, Str.Bujorului, Str.
Lalelelor, Str.Crinului, Aleea Spicului, Municipiul Tulcea
- reabilitare străzi- 1013,35 ml

•

Refacere sistem rutier Str. Walter, Str. Chindiei, Str. Cicerone, Municipiul Tulcea
- sistem rutier- 1716 ml

•

Reabilitare sistem rutier Str.Tudor Vladimirescu, Municipiul Tulcea
- reabilitare rețea canalizare menajeră – 144ml
- cămine canalizare -16 buc
- rețea canalizare pluvială -103 ml
- rețele apă pluvială -124 ml
- rețele alimentare energie termică încălzire – 192 ml
- rețele alimentare apă caldă menajeră -193 ml
- amenajare străzi – 194 ml

2

Planul de Mobilitate Urbana Durabilă – Municipiul Tulcea
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•

Reabilitare intrare vest (tronson de legătură între Str. Metalurgiștilor și Str. Spitalului), Municipiul
Tulcea
- sistem rutier -293ml
- rețea canalizare pluvială -414ml
- canale de preluare -43 buc
- cămine de vizitare -19 buc
-cămine cu Geiger de preluare ape pluvial -3 buc

•

Reabilitare sistem rutier Str. Independenței, Municipiul Tulcea
- structură carosabilă nouă -2098,00 mp
- trotuare- 774 mp

•

Reabilitare sistem rutier Strada Frasinului, Municipiul Tulcea
- structură rutieră nouă – 2978,97 mp
- trotuare
- 1009,70 mp

•

Reabilitare sistem rutier str. Energiei de la intersecție cu Str.Gazelei, Municipiul Tulcea
- structură rutieră nouă - 6237,00 mp
- trotuare
- 1110,00 mp

•

Reabilitare sistem Str.Podgoriilor tronson Str. Iuliu maniu Str. Oițelor, Municipiul Tulcea
- structura rutiera noua - 3456,00mp
- trotuare
- 1900,00 mp

Transportul public urban asigură legătura între diferitele zone funcționale ale orașului. De asemenea,
transportul public urban asigură:
• accesul populației la
locul de muncă;
• accesul
la
zonele
comerciale în vederea
aprovizionării
cu
bunuri de consum;
• accesul și crearea de
facilități
pentru
educare și recreere;
• risc minim al excluderii
sociale – transport
pentru persoanele cu
handicap, persoane în
vârstă.
Figura 25 - Harta rețelei de transport public a Municipiului Tulcea
Sursă: Transport Public Tulcea, https://stp-tulcea.ro/
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Figura 26 - Harta stațiilor de transport în comun din Municipiul Tulcea
Sursă: Transport Public Tulcea, https://stp-tulcea.ro/

Transportul public de persoane din Municipiul Tulcea este asigurat de societatea S.C. TRANSPORT
PUBLIC S.A. și deservește în prezent 14 trasee locale distribuite tentacular pe teritoriul orașului și un
traseu intrajudețean, care fac legătura între zonele industrial, agroalimentare și cele rezidențiale ale
orașului. Totodată, patrimonial mijloacelor de transport cuprinde 27 autobuze și o navă de transport
persoane, acestea fiind utilizate astfel: 27 unități transport pentru transportul urban și 1 nava pentru
transportul de persoane pe cale fluvială.
În ceea ce privește transportul urban de pasageri, conform Anuarului Statistic al Județului Tulcea se
poate observa o scădere a acestuia din anul 2015 până în 2019 și o ușoară creștere din anul 2018 până
în anul 2019:
Indicatori
Numărul localităților cu transport
urban de călători
Pasageri transportați
Numărul
autobuzelor
și
microbuzelor din inventar la
sfărșitul anului

2015

2016

2017
1

2018

2019

3614
25

3392
26

3077
27

3043
24

3118
27

Tabel 20 - Transportul urban de pasageri
Sursă: Anuarul Statistic al Județului Tulcea

Configurația și starea străzilor menționate mai sus fac ca teritoriul Municipiului Tulcea să nu fie
suficient de bine acoperit de transportul în comun. Astfel, o problema majoră s-a observant a fi faptul
că toate liniile de transport urban trec prin zona central, încărcând astfel traficul pe strada Isaccei, până
la depășirea capacității de circulație, iar în același timp, gara și zona trecerii peste Dunăre nu este legată
de niciun mijloc de transport în comun. Pe de altă parte, și lipsa unor mijloace de transport integrat
este resimțită.
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În anul 2020, au fost semnate contractele de finanțare nerambursabilă privind modernizarea
transportului public de către Primăria Municipiului Tulcea prin intermediul Programului Operațional
Regional 2014-2020, după cum urmează:
Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de
vehicule nepoluante pentru transportul public.
În cadrul acestui proiect sunt prevăzute următoarele investiții:
•

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare modernizării și extinderii transportului public
de călători durabil, atractiv și eficient prin înființarea unui depou modern pentru autobuze electrice,
construcția / reabilitarea / modernizarea a 29 stații de călători, înființare stație de capăt și parcare
tip park&ride, reabilitarea a 4 străzi și optimizarea intersecțiilor parcurse de transportul public de
călători.

•

Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant și încurajarea transportului public
alternativ prin achiziționarea unui număr de 20 autobuze electrice și înființarea a 20 stații de
încărcare autobuze la depou și 5 pe traseu, în cadrul stației de capăt, determinând astfel reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră și gaze poluante și creșterea calității vieții în Municipiul Tulcea,
alături de montarea a 2 stații de încărcare automobile electrice.

•

Optimizarea transportului public urban din Municipiul Tulcea prin implementarea unor sisteme de
transport inteligente, respectiv:
•

Subsistem AVL – solutie de monitorizare si dispecerizare vehicule
Subsitem E-ticketing – solutie de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless si bilete de
hartie
Subsistem de informare calatori in vehicul – panouri de informare in tehnologie LED si
infotainment
Subsistem de numarare calatori in vehicul
Subsistem de securitate – solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului
Portal de informare calatori “Travel Planner” – porta WEB si aplicatie de mobil (Androir, IOS)
Subsistem de semaforizare
Proiectul Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10m, Tulcea

În prezent, traficul de mărfuri se realizează prin intermediul transporturilor rutiere, navale și de cale
ferată. Aceste componente folosesc resurse subdimensionate generatoare de disfuncții în domenii
precum economia, administrația, transportul, turismul și mobilitatea.
Conform Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al Municipiului Tulcea, principalii actori care
desfășoară activități generatoare de traffic sunt următorii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C. Frigorifer S.A. - deține cel mai mare deposit frigorific din sud-estul Europei, acesta fiind
situate pe malul Dunării, în Municipiul Tulcea;
S.C. Confecția S.A. – comercializarea confecției textile și pielărie de pe piața internă și externă;
S.C. Textile Gel & Co Rom S.A. – ce își desfățoară activitatea pe platforma de est;
S.C. Tulco S.A. – industria alimentară și de prelucrare a maselor plastice;
Fabrica de preparate din carne Carniprod S.R.L.;
S.C. DELTALACT S.A. Tulcea;
S.C. DELTACONS S.A. și S.C. CORAL S.A. – industria de construcții;
S.C. S.C.U.T. S.A. – reparații utilaje;
S.C. Alum S.A. Tulcea;
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•

STC OSV Tulcea S.A.

Există sisteme centralizate de alimentare cu apă în toate unitățile administrative teritoriale urbane și
rurale din județ, dar și așezări (sate aparținătoare) din mediul rural fără sisteme de alimentare cu apă
sau investiții în derulare sau cu proiecte tehnice în execuție. Rețelele de distribuție a apei din mediul
urban au vechime mare, pierderi de apă, multiple avarii li sunt în unele cazuri subdimensionate.
De asemenea, există și infrastructură de canalizare ape uzate în toate unitățile administrative
teritoriale ale județului, dar în mediul rural infrastructura de canalizare ape uzate este slab dezvoltată,
fiind prezentă în general doar în satele reședință de comună.
Conform Institutului Național de Statistică este evidentă dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu
apă în perioada 2015-2019, astfel lungimea rețelei de distribuție a apei potabilă a crescut cu 3,15% din
anul 2015 pănă în anul 2019. Deși, nivelul de dezvoltare este unul slab în comparație cu dezvoltarea
rețelei de distribuție a apei la nivel regional.
Nivel

2015

Regiunea SudEst
Județul Tulcea

2016

12.090,5 12.555,2
1594

1637,8

2017

2018

2019

12.696,2

12.838,9

13.106

% 2019
față de
2015
8,40

1623,2

1634,2

1644,2

3,15

Tabel 21 - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile (km)
Sursă: Institutul Național de Statistică

Și dezvoltarea infrastructurii de canalizare a fost în creștere, astfel din anul 2015 până în anul 2019,
lungimea totală a conductelor de canalizare a crescut cu 26,83% la nivelul Municipiului Tulcea:
Nivel

2015

2016

2017

2018

2019

Județul Tulcea
Municipiul
Tulcea

413,9
123

479,3
156

533,2
156

545,9
156

576,4
156

% 2019
față de
2015
39,26
26,83

Tabel 22 - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km)
Sursă: Institutul Național de Statistică

Sistemul de alimentare cu apa Tulcea are in componenta urmatoarele obiecte:
•

•
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Surse de apa:
o Sursa de suprafata - Fluviul Dunarea. Apa captata din Dunare este transportata in statia de
tratare Tulcea prin intermediul statiei de pompare apa bruta si a conductelor de aductiune
apa bruta;
o Sursa subterana - frontul de captare Bogza. Apa captata din sursa subterana Bogza este
pompata in rezervorul tampon de la gospodaria de apa Bogza, este dezinfectata prin clorare
si apoi este pompata in rezervoarele de inmagazinare – cota (+70), unde este amestecata cu
apa tratata si apoi este distribuita consumatorilor;
Statia de tratare potabilizeaza apa bruta provenita din sursa de suprafata. Dupa procesul de tratare
apa este pompata in rezervoarele de inmagazinare situate la cota (+70), respectiv in reteaua de
distributie;
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•

•

•

Complexul de inmagazinare-pompare situat la cota (+70). Apa provenita de la statia de tratare,
respectiv din frontul de captare Bogza, este inmagazinata in 2 rezervoare cu capacitatea de 3,500
m3 respectiv 5,000 m3; din rezervoare apa este distribuita gravitational sau prin pompare, cu
ajutorul a doua statii de pompare, catre consumatori, dupa ce a fost reclorata cu ajutorul statiei de
clorare existenta in complex. De asemenea din rezervoarele situate la cota (+70) este alimentat si
rezervorul situat la cota (+110).
Complexul de inmagazinare situat cota (+110) are in componenta un rezervor de inmagazinare cu
o capacitate de 5,000 m3 care este alimentat prin pompare din rezervoarele situate la cota (+70).
Din rezervor apa este distribuita catre consumatorii situati in zonele inalte ale Municipiului Tulcea
dupa ce a fost dezinfectata cu ajutorul statiei de clorare existenta in incinta rezervorului.
Reteaua de distributie in curs de reabilitare/extindere cu o lungime totala de 189.4 km, este
realizata din conducte de azbociment, fonta, otel si PEID cu diametre cuprinse intre 50 si 800 mm.

Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Tulcea deserveste aproximativ 88.5% din
populatia existenta in zona de operare si este constituit din:
•

Retea de canalizare in sistem mixt cu o lungime totala de 152 km:
o Retea de canalizare apa uzata, L=127.8 km;
o Retea de canalizare in sistem unitar, L=6.0 km;
o Retea de canalizare apa meteorica, L=18.2 km;

Retea de canalizare apa uzata, este in curs de reabilitare si extindere, are o lungime totala de 127.8 km,
este realizata din conducte din beton, azbociment (AZBO), PAFSIN si PVC cu diametre cuprinse intre
200 si 1200 mm.
La nivelul anului 2019 gradul de conectare la reteaua de canalizare din aglomerarea Tulcea este de
88.5%. Numarul total de racorduri la reteaua de canalizare este de 9,216 de unitati, din care 1,201
racorduri la consumatorii non-casnici si 8,015 pentru consumatori casnici.
Retea de canalizare apa meteorica este in curs de extindere si reabilitare (in prezent fiind in derulare
un proiect finantat prin fonduri de la Primaria mun. Tulcea). Dupa finalizarea proiectului reteaua de
canalizare meteorica va avea o lungime totala de 18.2 km si va fi realizata din conducte din beton,
azbociment (AZBO), PAFSIN si PVC cu diametre cuprinse intre 250 si 1900 mm.
•

•
•
•

Statii de pompare apa uzata – 31 unitati:
o 5 statii de pompare au fost puse in functiune in perioada 1960-1970 si sunt statii de pompare
de tip cheson echipate cu pompe cu debite cuprinse intre 80 m3/h si 308 m3/h;
o 24 statii de pompare au fost puse in functiune intre anii 2011 si 2016 si sunt statii de
pompare echipate cu pompe cu debite cuprinse intre 5 m3/h si 180 m3/h;
o 2 statii de pompare sunt in curs de executie;
o Conducte de refulare, cu o lungime totala de 10.5 km.
Statii de pompare apa pluviala – 5 unitati;
Statii de pompare apa meteorica – 5 unități;
Statie de epurare, 100,000 l.e.

In ultimii 5 ani, Primaria Municipiului Tulcea din veniturile proprii, a realizat investitii in modernizarea si
extinderea sistemului de furnizare servicii de apa si canalizare dupa cum urmeaza:
•

Extindere sistem de apa potabila din zona flag in suburbia Tudor Vladimirescu, Municipiul Tulcea
• retea alimentare cu apa 2310 ml
• refacere drum -565 ml

•

Canalizare Strada Libertatii (zona necanalizata), Strada Horia, Str.Closca si reabilitare retele apa
Strada General de Brigada Nicolae Mateescu (fosta Frunzelor), Strada Muncii, Strada Crisan -
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Municipiul Tulcea
- -alimentare cu apa -940ml
- canalizare menajera -585,25 ml
•

Extindere canalizare si reabilitare retele apa Str.Cuza Voda Str.Prelungirea Taberei inclusiv aleile
aferente si extindere canalizare imobile situate in prelungirea Strazii Mahmudiei (zona carierei de
piatra pe Soseaua Agighiol) Municipiul Tulcea
- retea canalizare – 2658 ml
- retea apa 1868 ml

•

Reabilitare conducta alimentare apa aureliana, Municipiul Tulcea
- alimentare cu apa -715 ml

•

Reabilitare si utilare puturi apa zona Bogza, Municipiul Tulcea
- conducta refulare PN16 Dn-350mm, L= 1368 ml
- conducta apa – L= 1173 ml

•

Reabilitare alimentare cu apa Str.Gavrilov Corneliu, Municipiul Tulcea
- canalizare pluviala dn-500mm- 1319 ml
- refacere sistem rutier existent -5133,50 ml

•

Bransamente retea apa si canalizare Str.Horia Si Str.Closca si bransamente retea apa Str.Frunzelor,
Str.Muncii si Str. Crisan, Municipiul Tulcea
- bransamente -88 buc

•

Extindere retea apa potabila in zona varariei – balta, Municipiul Tulcea
- retea apa -1654 ml

•

Retea canalizare pluviala Str. Navalistilor, Municipiul Tulcea
- retea canalizare -380 ml
- canale preluare -16 buc

•

Extindere retea canalizare pluviala Str.Taberei si marirea capacitatii de evacuare a apelor pluviale
intersectie Strada Isaccei cu Strada Constructorilor, Municipiul Tulcea
- -colector pluvial strada Taberei –intersectie str.Isaccei si str.Constructorilor- 1083 ml

Sistemul de canalizare şi de preluare a apelor pluviale din municipiul Tulcea va fi modernizat, în urma
unui proiect de investitii ce urmeaza a fi implementat prin intermediul fondurilor guvernamentale:
Imbunătățirea capacității de preluare a apelor meteorice din Municipiul Tulcea. Lucrările vor cuprinde
zona lacului Ciuperca, parcul Carol şi sensul giratoriu, precum şi străzile Progresului, Babadag, Victoriei,
Unirii, Păcii, Nicolae Bălcescu şi Gării.
Operatorul regional SC Aquaserv SA Tulcea, operator de servicii de furnizare apa potabila si canalizare
a implementat un proiect amplu de investitii in infrastructura de captare, tartare, inmagazinare si
distributie apa potabila si colectare, pompare, transport si epurare in Municipiul Tulcea in cadrul
Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 in valoare de 71 309 806 euro, au constat in
urmatoarele:
1.
2.
3.
4.
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Extindere si reabilitare statie tratare apa subterana pentru aglomerarea Tulcea
Extindere si Reabilitare statie tratare apa de suprafata in Tulcea
Reabilitarea conductelor de transport apa din Municipiul Tulcea 25.925 km
Reabilitarea complexului de rezervoare de inmagazinare de la cota +70 ( rezevor 3.500 mc si
5.000 mc)
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5. Reabilitarea retelelor de distributie apa – 47,9 km
6. Extinderea retelelor de distributie apa – 3 km
7. Statie noua de epurare in aglomerarea Tulcea
8. Reabilitarea retelelor de colectoare ape menajere – 26,6 km
9. Extinderea retelelor de colectoare ape menajere – 27,5 km
10. Statii noi de pompare ape menajere – 4 buc
Din cadrul acestor lucrari, au fost fazate urmatoarele lucrari in POIM 2014-202, avand valoarea de
25.932.506 lei in anul 2015, la care se adauga 45.000.000 lei suplimentarea bugetului acestor lucari
prin OUG 60/2020:
1. Reabilitarea retelelor de distributie apa – 4,2 km
2. Reabilitarea retelelor de colectoare ape menajere – 0,5 km
3. Extinderea retelelor de colectoare ape menajere – 4,2 km
Operatorul regional SC Aquaserv SA Tulcea, operator de servicii de furnizare apa potabila si canalizare
are in pregatire un proiect de investitii la nivel judetean in sistemele de apa si canalizare in valoare de
165 mil de euro prin POIM 2014-2020, din care aproximativ 41,5 mil euro sunt investitiile estimate la
nivelul Municipiului Tulcea.
Din aceste investitii, raportat la perioada ramasa de implementare, consideram ca in perioada de
implementare ramasa, pana la data de 31.12.2023, Operatorul regional SC Aquaserv SA Tulcea va
implementa investitii de cca 30% din totalul de investitii preconizat in POIM 2014-2020, respectiv 12,5
mil euro, iar diferenta de investitii de 29 de mil euro va fi fazata in cadrul PODD 2021-2027.
Principalele investiții avute in vedere în infrastructura de captare, tratare, înmagaznire și distribuție
apă potabilă sunt următoarele:
•
•
•
•

•

Investiții proiectate pentru captarea din sursa de suprafață (Mila 42+500):
- Reabilitarea liniei electrice 6kV de alimentare-captare
- Reabilitarea drumului de acces
Investiții proiectate pentru captarea din sursa subterană (Bogza):
- Înlocuirea punctului de transformare existent în cadrul frontului de captare Bogza
Investiții proiectate pentru stația de tratare Tulcea:
- Dotări laborator
- Optimizarea procesului de tratare existent
Investiții proiectate pentru complexe de înmagaznire-pompare:
- Rezervor nou și stație de pompare apă potabilă în incinta stației de tratare Tulcea
- Reabilitare complex de înmagaznire-pompare situate la cota +70
- Reabilitare complex de înmagaznire situate la cota +110
- Realizarea unui nou dispecerat SCADA Regional
Investiții proiectate pentru rețeaua de distribuție:
- Extinderea rețelei de distribuție în Municipiul Tulcea
- Înlocuirea rețelei de distribuție în Municipiul Tulcea
- Sectorizarea rețelei de distribuție
- Utilaje și echipamente în sistemul de alimentare cu apă
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Figura 27 - Rețele tehnico-edilitare din Municipiul Tulcea
Sursa: Consiliul Județean Tulcea

De asemenea, tot în cadrul POIM 2014-2020, în infrastructura de colectare și epurare ape uzate
menajere, se prezintă următoarele investiții:
•

•
•
•

•
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Investiții în Municipiul Tulcea:
- Extinderea rețelei de canalizare
- Reabilitarea și reconfigurarea rețelei de canalizare
- Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată existente
- Realizarea de noi stații de pompare apă uzată
- Lucrări la stația de epurare Tulcea
Stații noi de pompare apă uzată menajeră propuse în zonele de extindere
Reabilitare stațiilor de pompare ape uzate menajere în Municipiul Tulcea
Lucrări la stația de epurare Tulcea:
- Instalație complete tip tocător pentru apă uzată brută
- Stație de recepție vidanje
- Autoutilitară de tip vidanjă
- Bazin de omogenizare amestec vidanjat
- Stație regional de ardere nămol
- Lucrări la platformele existente de depozitare nămol deshidratat
- Generator de energie electrică funcționând pe bază de biogaz
Lucrări prevăzute pentru clădirea de degrosisare/stația de pompare apă uzată brută:
- Lucrări prevăzute pentru bazinele biologice cu nămol activat
- Lucrări prevăzute pentru înlocuirea conductei de evacuare apă epurată
- Lucrări prevăzute pentru clădirea de prelucrare a nămolului
- Lucrări pentru atelierul mecanic
- Lucrări privind extinderea dispeceratului SCADA
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Figura 28 - Rețelele tehnico-edilitare din Municipiul Tulcea
Sursa: Consiliul Județean Tulcea

Sistemul de canalizare şi de preluare a apelor pluviale din municipiul Tulcea va fi modernizat, în urma
unui proiect de investitii: Imbunătățirea capacității de preluare a apelor meteorice din Municipiul
Tulcea.
Lucrările vor cuprinde zona lacului Ciuperca, parcul Carol şi sensul giratoriu, precum şi străzile
Progresului, Babadag, Victoriei, Unirii, Păcii, Nicolae Bălcescu şi Gării.

Teritoriul administrative al Județului Tulcea este traversat de o serie de conducte magistrale de transit
și de transport intern pentru gaze naturale. Deși județul este tranzitat de conducte magistrale de gaze
naturale, doar 3 centre urbane (Tulcea, Isaccea și Măcin) și comuna Jijila beneficiază de alimentare cu
gaze naturale.
La nivelul Municipiului Tulcea, S.C. Energoterm S.A. este operatorul local al sistemului centralizat cu
energie termică. Sistemul centralizat de termoficare a fost pus în funcţiune în anul 1982 având în
componenţă: două cazane de apă fierbinte C.A.F. fiecare cu o capacitate de 100Gcal/h şi 39 de puncte
termice. Cazanele de apă fierbinte aparţineau Combinatului Metalurgic Tulcea (actual S.C. ALUM S.A.)
iar punctele termice cu reţelele de transport agent primar precum şi reţelele de distribuţie agent
secundar erau în exploatarea I.J.G.C.L. În anul 1995 o parte din punctele termice, respectiv 14, au fost
transformate în centrale de cvartal trecând în exploatarea societăţii MONTENAY (devenit ulterior S.C.
Dalkia S.A. si S.C. Veolia S.R.L. Romania) iar restul de 23 puncte termice au fost exploatate de R.A.C.E.T.
Până în toamna anului 1996 sistemul centralizat de termoficare al municipiului Tulcea cuprindea 14793
de apartamente şi era deservit de unul din cazanele tip CAF4 de 100 Gcal/h cu funcţionare pe păcură,
amplasate în incinta SC ALUM SA.
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În anii următori aproximativ 30% din sistemul centralizat de termoficare al municipiului Tulcea a fost
desprins şi a fost înfiinţată actuala societate Dalkia, urmare a acestui fapt, a debranşărilor care au urmat
şi având în vedere noile necesităţi de termoficare ale municipiului Tulcea, în anul 2002, Primăria
Municipiului Tulcea a achiziţionat unul din cele două cazane tip CAF4 de 100 Gcal/h cu funcţionare pe
păcură, amplasat în incinta SC ALUM SA pentru a fi transformat în cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h
cu funcţionare pe gaz natural.În anul 2003 A.C.E.T. s-a divizat în două societăţi: exploatarea reţelelor
de apă şi canalizare a trecut la S.C. AQUASERV S.A. iar exploatarea reţelelor termice, a celor 23 de
puncte termice, a celor 3 centrale de cvartal preluate de la D.S.P. şi Primăria Tulcea, precum şi a
cazanului de apă fierbinte CAF 100 Gcal/h a fost preluată de Direcţia Servicii Termice. În 2005 D.S.T. sa transformat în S.C. Energoterm S.A. prin preluarea activelor şi pasivelor.
În anul 2015 S.C. Energoterm S.A a preluat in exploatare si cele 14 centrale termice de cvartal cu retele
aferente de la S.C. Veolia S.R.L. Romania
Activitatea desfăşurată de societate se realizează prin:
• un sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte C.A.F. nr. 1 (ce
utilizează combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, reţele de transport, Staţie
intermediară de ridicare presiune, 10 puncte termice, 75 module termice şi reţele de
distribuţie.
• 20 centrale termice de cvartal din care 19 funcţionează cu gaze naturale şi o centrală
funcţionează cu CLU, 4 centrale de bloc care deservesc blocurile ANL de pe str. Izvorului, o
centrală care deserveşte Sala multifuncţională şi o centrală care deserveşte Bazinul de înot.
Menţionăm faptul că în urma HCL nr.38/26.03.2015, începând cu data de 01.05.2015, au fost
date în exploatarea S.C. Energoterm S.A., cele 14 centrale de cvartal, care până la această dată
au fost exploatate de S.C. Veolia S.R.L. România.
Reţeaua primară de termoficare transportă apa fierbinte pe o lungime de 14 km având conducte din
oţel cu diametre cuprinse între 50mm-800mm, montate parţial suprateran şi parţial subteran în canale
din beton.
Izolaţia termică a reţelelor vechi cu lungimea de 2000 m este de tip înfăşurare cu saltele din vată
minerală având grosimi cuprinse între 50-100 mm pentru conducte amplasate suprateran, protejate cu
tablă zincată şi grosimi cuprinse între 40-80 mm pentru conductele amplasate subteran, protejate cu
carton bituminat. Reţelele reabilitate, cu lungimea de 12000 m, reprezentând un procent de 86% din
lungimea totală, sunt executate din ţeavă preizolată.
De-a lungul reţelei de transport sunt amplasate lire de dilataţie cât şi compensatoare.
Distribuţia energiei termice către consumatori se realizează prin intermediul a 10 puncte termice şi 75
module termice. Reţea de distribuţie aferentă punctelor termice are o lungime de 27,6 km şi este
formată din conducte izolate clasic și conducte preizolate, pozate subteran în canale de protecţie.
Reţeaua de distribuţie aferentă modulelor termice are o lungime de 18,5 km şi este formată din ţevi
preizolate şi tip PEXAL.
În prezent, aproape 30% din unitățile locative din Municipiul Tulcea sunt racordate la sistemul
centralizat de distribuție a energiei termice, restul având soluții individuale de producer a agentului
termic pentru încălzirea și producerea apei calde menajere.
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Figura 29 - Schema rețea agent primar SACET Tulcea
Sursă: Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea

În ultimii 5 ani, Primăria Municipiului Tulcea, din veniturile proprii, a realizat investiții în modernizarea
și extinderea sistemului de furnizare servicii de apa și canalizare după cum urmează:
•

Reabilitare sistem încălzire apa caldă module etapa a VIII-a, Municipiul Tulcea
- rețele termoficare -930 ml
- rețele termice secundare -2207ml
- rețele de apă caldă menajeră- 2206ml
- rețele alimentare cu apă potabilă a modulelor -340ml

•

Reabilitare rețea termoficare între sip și cartier v est, Municipiul Tulcea
- rețea termoficare -1578 ml

•

Reabilitare retele termice secundare etapa a VI-a, Municipiul Tulcea
- rețele termice -4010ml

Județul Tulcea deține capacități importante de producer a energiei electrice din surse regenerabile,
fiind printer cele mai mari atât din țară, cât și din Regiunea Sud-Est (locul doi dupa Județul Constanța).
Județul beneficiază și de un potențial ridicat de surse regenerabile de producer a energiei, atât eolian,
cât și solar, precum și – într-o măsura mai mica – prin valorificarea biogazului.
C.N. Transelectrica S.A. are în gestiune stațiile electrice din Municipiul Tulcea. De asemenea, Enel
Distribuție Dobrogea mai deține 3 puncte interconectate, acestea fiind amplasate în stația Tulcea Vest,
iar altul în Stația Isaccea.
Distribuția energiei din Municipiul Tulcea este asigurată de Enel Distribuție Dobrogea – Unitatea
Teritorială Tulcea. Rețeaua electrică este alimentată din rețeaua de transport prin cele 2
transformatoare 400/110 kV de 250 MVA din stația Tulcea Vest, care la rândul lor sunt alimentate prin
cele 2 linii 400 kV Constanța – Tulcea și Isaccea – Tulcea. Stația electrică de transformare, aflată în
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gestiunea C.N. Transelectrica S.A., alimentează Municipiul Tulcea, platforma industrială a acestuia,
stații de distribuție din județ și toată bucla de 40 kV a SEN din zonă, spre stația de conexiuni 400 kV
Tariverde și stația de transformare 750/400/110/20 kV Isaccea, asigurând transferul energiei electrice
către alte zone ale rețelei electrice de transport și către Enel Distribuție Dobrogea S.A.
Astfel, stația Tulcea Vest 400/110/20 kV reprezintă pe partea de 400 kV o stație de transport, iar pe
partea de 110 kV și 20 kV o stație de distribuție. Din cea de 110 kV se alimentează energie electrică
pentru Isaccea, Topolog, Babadag, Zebil, Sarninasuf și consumatorii semnificativi de pe platforma
industrial. Consumatorii pe 20 kV sunt de importanță redusă, cu excepția a două LEA, care alimentează
consumatorii casnici din Municipiul Tulcea. Prin stația electrică 110/20 kV Tulcea Est (Marmura) se
realizează alimentarea cu energia electrică a consumatorilor din zona de est a Municipiului Tulcea –
această stație (modernizată în anul 2015) alimentează peste 9.600 de clienți din partea estică a
orașului, dar și zona industrială, precum și localitățile din vest: Tudot Vladimirescu, Patlăgeanca,
Ceatalchioi, Splceni, Plauru, Pardina, Iliganii de Jos, Iliganii de Sus, Partizani, Vulturu, Gorgova, Băltenii
de Jos și Malciuc
Conform Enel Distribuție Dobrogea, în perioada 2011-2016, s-au efectuat câteva intervenții ce trebuie
menționate:
•
•
•

Modernizarea unui număr de 47 posturi de transoformare zidite
Înlocuirea în rețeaua electrică aeriană de joasă tensiune a 28 km de conductor neizolat cu
conductor izolat
Înlocuirea unui număr de 2553 contoare electrice cu contoare inteligente smart-meter.

Totodată, de menționat mai este și faptul că, tot în aceeași perioadă, s-a făcut trecerea de la tensiunea
de 6 kV la tensiunea de 20 kV a tuturor posturilor din Municipiul Tulcea, dar și înlocuirea a 10 km de
cablu subteran de medie tensiune 6 kV cu 20 kV.

În ceea ce privește rețeaua de alimentare cu gaze naturale, la nivelul Județului Tulcea, aceasta
cumulează 165,6 km, adică 4,78% din totalul regional. S-a remarcat o creștere atât la nivel regional, cât
și la nivel județean din anul 2015 până în anul 2019, astfel:
Nivel

2015

2016

2017

2018

2019

Regiunea
Sud-Est
Județul
Tulcea

3095,8

3253,9

3300,9

3381,8

3465,4

% 2019
față de
2015
11,94

161,6

168,6

170,7

176,3

165,5

2,41

Tabel 23 - Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (km)
Sursă: Institutul Național de Statistică

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale din Județul Tulcea cuprinde 4 localități, mai exact 3 localități
urbane – Municipiul Tulcea, Isaccea și Măcin) și o localitate rurală, comuna Jijila. Dintre acestea, din
lungimea totală a conductelor pentru distribuția gazelor naturale, cele mai mari ponderi, adică 49,97%
sunt deținute de Municipiul Tulcea.
Conform Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul Municipiului Tulcea, activitatea de
furnizare și distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea este asigurată de S.C. Tulcea GAZ S.A., iar
principalele caracteristici ale sistemului de alimentare cu gaz natural din municipiu sunt:
•

75

lungimea totală a rețelelor de distribuție a gazelor naturale (conducte și branșamente): 108,8
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km;
număr stații de reglare de sector: 7 bucăți;
număr stații de reglare la consumatori: 2 bucăți;
stații de reglare măsură la consumatori: 7 bucăți;
număr contoare: 15.331;
număr total de clienți racordați la rețeaua de gaze naturale: 15.331;
număr de clienți casnici racordați la rețeaua de gaze naturale: 14.599;
număr de clienți noncasnici racordați la rețeaua de gaze naturale: 732.3

Sistemul de iluminat public al Municipiului Tulcea funcționează după Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului de iluminat public, care este în conformitate cu standardele europene. De
asemenea, iluminatul stradal este constant în atenția autorităților, iar pe viitor se dorește
îmbunătățirea acestuia pentru dezvoltarea bazată pe principiile dezvoltării durabile, pentru
promovarea variantelor tehnice avansate, care au în vedere eficientizarea energetică.
Iluminatul public performant poate juca un rol important în scăderea numărului de accidente rutiere
sau la scăderea numărului de agresiuni ale infractorilor. Astfel, conform ultimului Program de
îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, se prezintă numărul total și tipul
corpurilor de iluminat:
Tip corp iluminat
Corp iluminat 70W
Corp iluminat
100W
Corp iluminat
150W
Corp iluminat
250W
Corp iluminat
400W

Bucăți
3.534
295
589
1.178
294

Tabel 24 - Tipul și numărul corpurilor de iluminat aferente sistemului public din Municipiul Tulcea
Sursă: Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea

Totodată, elementele componente ale sistemului public de iluminat din Municipiul Tulcea sunt
prezentate astfel:

Elemente componente ale infrastructurii
aferente
Corp/proiector iluminat
Stâlp iluminat metalic/beton
Cablu de iluminat
Putere totală instalată
Puncte de aprindere

UM

Specificații

buc
buc
km
kW
buc

5.890
5.670
198.450
824,6
67

Tabel 25 - Structura sistemului public de iluminat din Municipiul Tulcea
Sursă: Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea

3

Planul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Tulcea
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În perioada de programare 2014-2020 s-a implementat la nivelul Municipiului Tulcea proiectul
“Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea”, proiect finanțat prin Programul
Operațional Regional. Valoarea totală a proiectului este de 21.437.020,77 lei, din care:
•
•
•
•

18.200.672,68 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
2.783.632,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
428.251,11 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului;
24.464,67 lei cheltuieli neeligibile.

Așadar, obiectivele obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în iluminatul
public prin modernizarea sistemului de iluminat public, cu sisteme de iluminat noi, având surse de
lumină cu eficiență energetică ridicată tip LED, cu durata mare de viață, și, sistem de control de la
distanță, tip telegestiune. Prin obiectivele sale specifice, creșterea eficienței energetice prin
modernizarea sistemului de iluminat public, scăderea consumului anual specific de energie primară în
iluminat public, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, proiectul își propune să contribuie la
atingerea obiectivelor specifice ale Programul Operațional Regional 2014-2020, Axei prioritare 3:
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat
public.

Teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea se extinde pe dealurile din jur, cuprinzând o parte din
culmile și versanții acestora, dar și pe malul stâng al fluviului în porțiunea de luncă din interiorul cotului
Brațului Tulcea (localitatea Tudor Vladimirescu - așezare rurală amplasată intro zonă inundabilă).
Tulcea este municipiul de reședință al județului cu același nume, situat în Dobrogea, România, format
din localitățile componente Tudor Vladimirescu și Tulcea (reședința).
Tudor Vladimirescu (în trecut Carantena) este o localitate componentă a municipiului Tulcea din
județul Tulcea, Dobrogea, România. Este așezată pe malul stâng al Dunării, în fața localității principale
a municipiului.
Cele șapte coline cu altitudini reduse (100-200 m) care circumscriu orașul Tulcea, reprezintă, de fapt,
cele mai vechi formațiuni geologice ale Europei. Dintre acestea, cele mai apropiate sunt:
•
•
•
•

Hora Tepe la NE;
Dealul Carierei la SE;
Dealul Mare la Sud;
Dealul Taberei.

Un procent de 31% din teritoriul administrativ al municipiului Tulcea este inclus în Rezervația Biosferei
Delta Dunării. Potrivit legii, această zonă este desemnată și sit natural cu valoare de patrimoniu natural
mondial, și zonă umedă de importanță internațională.
Orașul are 17 cartiere: E3, Faleza, Piata Veche, Vest, ANL, C5, Piata Noua, Big, Babadag, Peco, Pacii,
Carierei, 23 August, Zona Industriala, Monumentului, Orizontului, Dallas.
Municipiul Tulcea are in componenta 255 de strazi, vezi anexa.
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Tulcea este un municipiu de rangul II de
importanță. Suprafața totală a Municipiului Tulcea are o suprafață de 115 km2.
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Conform bilanțului sintetic din Planul de Urbanism al Municipiului Tulcea, care urmează a fi
actualizat,sunt prezentate astfel:
A. Intravilan (1.650 ha):
- Terenuri agricole: 31 ha
- Terenuri forestiere: 11 ha
- Terenuri aflate permanent sub ape: 24 ha
- Terenuri productive: 27 ha
- Terenuri pentru clădiri și amenajări – 1.165 ha, din care:
o Zona central și alte zone cu funcțiuni complexe de interes public: 146 ha
o Zone de locuințe și funcțiuni complementare: 504 ha
o Zone de unități industriale și agricole: 323 ha
o Zone verzi, pășuni, recreere și turism: 145 ha
o Zona de gospodărie comunală: 47 ha
- Terenuri cu destinații speciale și echipare teritorială: 392 ha
B. Extravilan (18.180 ha)
- Teren agricol – 13.147 ha, din care:
o Arabil: 10.398 ha
o Vii și pepiniere: 1.535 ha
o Pășuni: 848 ha
- Ape și bălți: 2.141 ha
- Păduri: 1.461 a
- Alte suprafețe: 1.431 ha

Consiliul Județean Tulcea se ocupă de activitățile consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor
publice de interes, care asigură, în principal:
•
•
•
•

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor;
Dezvoltarea economico-socială a județului;
Protejarea și refacerea mediului;
Gestionarea și valorizarea patrimoniului județean.

Consiliul Județean Tulcea este autoritatea construită la nivel județean pentru coordonarea activității
consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
județean. De asemenea, ca autoritate deliberative, îndeplinește în principal atribuțiile prevăzute de
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările.
În anul 2007 a fost înființată Societatea pe acțiuni Servicii Publice, prin reorganizarea Direcției Servicii
Publice, direcție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Tulcea. Astfel, prin
această reorganizare, s-au atribuit în mod direct toate activitățile/sericiile către Servicii Publice S.A. prin
HCL nr. 195/2007. În prezent, Servicii Publice S.A. are în atribuții următoarele domenii:
•
•
•
•
•
•

Sortare selective;
Gunoi menajer;
Salubrizare stradală;
Animale fără stăpân;
Întreținere fântâni;
Deșeuri construcții;
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•
•

Deszăpezire;
Spații verzi.

Autoritățile administrației publice din Municipiul Tulcea sunt Consliul local, ca autoritate deliberativă și
Primarul, ca autoritate executivă.

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2003, ca
instituţie cu personalitate juridică și are ca misiune aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie prin acordarea de beneficii şi
servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc ce pot genera marginalizarea sau excluderea
socială a acestor categorii de persoane vulnerabile.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială,
D.A.P.S. îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin evaluarea
nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului
comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă,
a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a
planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul
asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativteritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.
În calitate de furnizor de servicii sociale, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială asigură:
•
•
•
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servicii sociale conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
servicii sociale pentru persoanele vârstnice, potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
servicii sociale în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
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servicii sociale pentru persoanele fără adăpost;
servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie oferite în cadrul creşelor;
asistenţă medico-socială prin cabinetele medicale şcolare conform O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice
către autorităţile administraţiei publice locale şi a Ordinului nr. 653/2001 privind asistenţa
medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
servicii de asistenţă medicală comunitară, potrivit prevederilor O.UG. nr.18/2017 privind
asistența medicală comunitară;
servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor încadrate in gradul grav de handicap precum și
angajarea, instruirea şi salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiile sociale, ca și măsuri de redistribuire financiară au ca scop asigurarea unui nivel de trai
minimal, promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii categoriilor de persoane
defavorizate. Activitățile ce vizează beneficiile sociale dar si facilitățile constă în:
•
•
•

•
•

•

•

•

stabilirea dreptului la ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare;
acordarea ajutoarelor de urgență conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare;
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,
energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică şi gaze naturale, conform OU.G.
nr.70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi
completările ulterioare;
stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
întocmirea documentaţiei în vederea acordării indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, potrivit O.U.G.
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
stabilirea dreptului și acordarea indemnizaţiei lunare, persoanelor cu handicap grav, potrivit
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap cu modificările şi completările ulterioare;
acordarea gratuității pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele încadrate în grad
de handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali ai persoanelor cu handicap,
conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare
verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe
clădirea de domiciliul şi pe terenul aferent acesteia pentru categoriile de persoane prevăzute
de Codul Fiscal și H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Activitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a fost organizată în anul 2020 astfel:
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•

•

•
•
•

•
•
•

Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi, pe următoarele compartimente:
- Compartiment Ajutor social și alocații pentru susținerea familiei
- Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice: Unitatea de Îngrijiri “Armonia”
- Compartiment Asistenţă Persoane cu Handicap
Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Copii:
- Compartiment Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului: Centrul de zi pentru copii „
Paşi spre lumină”
- Compartiment Indemnizaţii pentru Creşterea Copilului
- Cabinete medicale şcolare şi de medicină dentară
Serviciul Cantină Municipală
Centrul Social de Urgenţă „Phoenix”
Serviciul Creşe:
- Creşa nr.1
- Creşa nr.3
- Creşa nr.6
- Creşa nr.9 „Arabella”
Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie ”Sibell”
Centru Multifuncțional Sofia
Unitatea Mobilă de Recuperare Funcţională şi Asistenţă Medicală Comunitară
- Compartiment Unitatea Mobilă de Recuperare
- Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară

Secția de Întreținere Domeniu Public are următoarele structuri:
•
•
•

Serviciul întreținere, reparații și deservire gospodărie municipală:
- Întreținere mobilier urban și străzi
- Iluminat Ambiental, întreținere mijloace de semnalizare rutieră, parc auto
Serviciul administrația cimitirelor Eternitatea E1 și E2
Serviciul întreținere mentenanță obiectiv turistic, sedii administrative, baze sportive și de
agreement și Compartimentul aprovizionare, parcometre, telescop
- Igienizare spații administrative, WC public, SSM/PSI
- Satul pescăresc tradițional
- Bazinul didactic de înot
- Sala multifuncționala “Daniel Iulian Pohariu”
- stadion Delta și Cosma Zait
- Patinoar, plaja ambarcațiuni agrement lac Ciuperca
- Compartimentul aprovizionare, parcometre, telescop
- Nava Republica

Fondul de locuințe
La sfărșitul anului 2015 erau înregistrate la nivelul Județului Tulcea 97.731 locuințe, iar în 2019 numărul
acestora a ajuns la 98.279, ceea ce evidențiază o creștere a numărului de locuințe. Acest trend s-a
păstrat și la nivel regional, creșterea fiind de 1,94% în 2019, față de 2015, conform Institutului Național
de Statistică.
Aceleași date arată că la nivelul anului 2019, distribuția numărului de locuințe are o pondere mai mare
în mediul urban, mai exact 54,34% la nivel regional, iar la nivelul Județului Tulcea ponderea mai mare
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a locuințelor este în mediul rural – 54,36%. Totodată, numărul de locuințe din Județul Tulcea
predomina forma de proprietate private – în anul 2018, 98,77% dintre proprietăți, cele de stat aflânduse în procent de 1,23% (1.210 locuințe). Însă, atât în cazul locuințelor private, cât și în cazul celor de
stat s-a înregistrat în perioada 2015-2019 o creștere cu 0,43%, respective 12,04%.
La nivelul Județului Tulcea s-au observant creșteri și la nivelul suprafeței locuibile, aceasta ajungând de
la 4.341.324 m2 la 4.390.565 m2 din 2015 până în 2019, arată datele Institutului Național de Statistică.
Se observă faptul că s-au emis la nivel județean cu 23,10% mai puține autorizații de construire față de
anul 2015, astfel:
Categorii de
construcții

2015

2016

2017

2018

2019

Clădiri
rezidențiale
(exclusiv cele pentru
colectivități)
Clădiri
rezidențiale
pentru colectivități
Clădiri administrative
Hoteluri
și
clădiri
similare
Clădiri pentru comerț
cu ridicata și amănuntul
Alte clădiri
Total

256

165

176

206

192

%
2019
față
de
2015
-25

-

-

-

-

3

-

1
7

-

-

-

1
5

-

5

39

20

25

28

-53,33

329

215

201

245

253

-23,10

Tabel 26 - Autorizații de construire eliberate pe tipuri de construcții în Județul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

În 2019 au fost finalizate 243 locuințe, cu 15,17% mai multe decât în anul 2015. În funcție de forma de
finanțare a acestora, 93,42% au fost realizate din fonduri private, iar ce 6,58% au fost realizate din
fonduri publice. Astfel, se observă că piața imobiliară județeană este în ușoară creștere în ultimii ani,
înregistrând creșteri la nivelul numărului de locuințe existente, suprafeței locuibile și numărului
locuințelor finalizate, conform datelor INS.
Surse de
finanțare
Din
fonduri
publice
Din
fonduri
private
Total

% din
total

16

% 2019
față de
2015
-60,00

140

227

32,75

93,42

140

243

15,17

-

2015

2016

2017

2018

2019

40

24

90

-

171

167

162

211

191

252

6,58

Tabel 27 - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare
Sursă: Institutul Național de Statistică

Ultimele proiecte importante la nivelul locuințelor sunt:
•

Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din Strada Gării. Nr. 6, Bl. 3, Municipiul Tulcea
- Faza: proiectare
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•
•

•

•
•

- Valoare contract de finanțare: 1.446.099,66 lei
Eficientizarea energetică a blocului de locuit din Strada Potcovari, Nr. 1, Bloc Tavs, Municipiul Tulcea
- Faza: contractare AM
- Valoare cerere de finanțare: 1.763.011,32 lei
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din Strada Gării. Nr. 14, Bloc 7 - Asociatia de
Proprietari Armonia, Municipiul Tulcea
- Faza: execuție
- Valoare contract de finanțare: 1.449.598,57 lei
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din Strada Gării. Nr. 24, Bloc 12 - Asociatia 2000,
Municipiul Tulcea
- Faza: execuție
- Valoare contract de finanțare: 1.416.788,70 lei
Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din Strada Gării. Nr. 8, Bloc 4, Municipiul Tulcea
- Faza: execuție
- Valoare contract de finanțare: 1.693.714,88 lei
Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinte din Str. Gării Bl. 13, Bl.14, Bl.15, Bl.16, Bl.17, Bl.18,
Bl.19, Bl.20, Bl.21 - Asociatia 45, Municipiul Tulcea
- Faza: evaluare PT+execuție
- Valoare contract de finanțare: 22.666.266,70 lei

Spații verzi
În Județul Tulcea suprafața spațiilor verzi a crescut significant în anul 2019, fiind cu 170,13% mai mare
decât în 2015 – de la 77 ha la 208 ha. Iar la nivel regional, creșterea este de 22,53%, cea pe țară fiind cu
4,58% față de 2015.
Conform normelor europene sunt necesari 26 m2 pentru fiecare locuitor, așadar, chiar dacă au avut loc
creșteri, acestea nu sunt suficiente. În Regiunea Sud-Est, dar și în Județul Tulcea suprafața verde/cap
locuitor este de 11,87 m2, respective 10,70 m2.
Conform datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică, distribuția suprafeței verzi
amenajate predomina în mediul urban, mai exact în Municipiul Tulcea cu 180 ha, adică 86,54% din total.
Municipii și
orașe
Județ Tulcea
Municipiul Tulcea

2015

2016

2017

2018

2019

77
63

208
180

208
180

208
180

208
180

% 2019
față de
2015
170,13
185,71

Tabel 28 - Suprafața spațiilor verzi în Județul Tulcea Și Municipiul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Numărul parcurilor urbane amenajate, la nivelul Municipiului Tulea sunt 10 la număr, astfel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parcul Sfântu Gheorghe - Piața Nouă
Parcul Personalităților
Parcul Lac Ciuperca
Parcul Orășelul Copiilor
Parcul Victoria
Parcul Veolia – Cartier Lotizare
Parcul Carol
Parcul 1 Mai – Piața Civică
Parcul cu Platani
Parcul Monumentul Independenței
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Parcul Lac Ciuperca - Parcul din jurul lacului Ciuperca se află situat lângă Gara Tulcea. Parcul a fost
modernizat în anul 2010, fiind amenajat cu: o fântână arteziană unică în România, având cea mai lungă
perdea și cascadă cu cădere liberă de apă din țară, pusă în valoare de un joc de lumini care se vede
spectaculos după apusul soarelui; promenadă în jurul lacului, cu bărcuțe și statui; o pistă nouă de
biciclete, lungă de 2,7 km semnalizată de o mică bicicletă ”vintage”; o moară de vânt decorativă,
păstrată ca simbol al faptului că Dobrogea este cunoscută drept ”drumul vânturilor”; patinoar (care
funcționează doar pe perioada iernii); plajă, cabine de duș, grupuri sanitare moderne; - terenuri de
sport.
Parcul 1 Mai - Piața Civică - Piața civică reprezintă kilometrul 0 al orașului Tulcea și este locul ales atât
de localnici, cât și de turiști pentru relaxare și petrecerea timpului liber. Este o piață de dimensiuni mari,
pavată cu piese de marmură și decorată cu o fântână arteziană ce impresionează prin jocuri de apă și
de lumini.
Parcul Personalităților - Acesta este locul în care turiștii întâlnesc 14 busturi ale personalităților de vază
ale Dobrogei, precum Jean Bart, Carol I de Hohenzolern sau Mihail Kogălniceanu. Acesta se întinde pe
o suprafață de 17.000 mp, situată în imediată apropiere a Casei Cărți, dintre care 3.200 mp sunt alei
mozaicate și 1.700 mp alei asfaltate.

S.C. Agropiețe S.A. a fost infiintată prin H.C.L. nr. 59/2006 ca urmare a reorganizării Direcției
Administrației Piețelor, preluând activul și pasivul fostei direcții pe baza situațiilor financiare la data de
01.06.2006, conform Protocolului de predare-primire nr.395/01.06.2006. Gestiunea serviciului public
de intreținere, administrare și exploatare a piețelor se desfașoară în conformitate cu prevederile
O.G.71/2002 și a Contractului de Concesiune nr.12420/26.04.2006 încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Tulcea și S.C. Agropiețe S.A..

Figura 30 - Harta Piețelor din Municipiul Tulcea
Sursă: S.C. Agropiețe S.A.

•

Piața Sf. Gheorghe – strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91

Piața Sf. Gheorghe este piața centrală a orașului și se întinde pe o suprafață de 2400 m 2. Ansamblul
pieței este alcătuit dintr-un platou acoperit și unul descoperit, destinat comercializării de legume
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fructe, cereale, flori, plante medicinale, produse apicole, utilizat atât de persoane juridice cât și de
producători agricoli individuali. Piața dispune și de structuri de vânzare special amenajate pentru
comercializarea cărnii și a produselor din carne, a laptelui și produselor lactate, a peștelui și produselor
din pește, pâine și produse de panificație, produse alimentare preambalate, produse nealimentare și
de uz casnic.
Complexul comercial “Module de aluminiu”, situat in imediata vecinatate a parcului, este alcatuit din
36 spatii comerciale de unde se pot achizitiona atat produse alimentare cat si nealimentare. In
interiorul complexului este amplasata hala pentru produse lactate, unde isi desfasoara activitatea doar
producatori particulari si magazinul Carniprod.
Platoul acoperit al pieței a fost realizat în anul 2009 și asigură funcționarea pentru 124 de utilizatori, în
sectoare distincte pentru producători agricoli și persoane juridice, la tonete moderne din poliester
armat cu fibră de sticlă. Platoul descoperit asigură 101 locuri de vânzare la tonete PAFS și mese
betonate.
Complexul comercial Fortuna ( cladirea centrala a pietei) are amplasat la parter hala pentru produse
de origine animala, unde isi desfasoara activitatea un numar de 21 agenti economici. In aceasta hala
exista si o circumscriptie a Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. La etajul cladirii
se desfasoara acivitate de comercializare produse nealimentare, structurata intr-un numar de 34
standuri comerciale, precum si birourile administrative ale S.C. Agropiete S.A.
•

Piața Veche – strada Isaccei, nr. 7

Piața Veche este situată pe str. Isaccei și se întinde pe o suprafață de aproximativ 7200 mp. În această
piața sunt asigurate 131 locuri de vanzare, la tonete și mese pentru comercializarea legumelor,
fructelor, florilor, cerealelor, semințelor și produselor de uz gospodăresc. Piața dispune și de structuri
de vânzare special amenajate pentru comercializarea cărnii și a produselor din carne, a laptelui și
produselor lactate, a pâinii și produselor de panificație, produse alimentare preambalate, produse
nealimentare și de uz casnic.
În luna anul 2011 au fost finalizate lucrarile de modernizare a zonei de vest a Pieței Vechi, lucrări ce au
constat in realizarea “Halei de legume-fructe Dunarea”, un spatiu unitar, acoperit, în care să se
desfașoare la parter activitatea de comercializare legume, fructe, cereale pe un numar de 23 tonete
moderne, din poliester armat cu fibra de sticla, către persoane juridice. Tot in zona vestica a pietei, in
fata Halei Dunarea, se afla o baterie de 4 spații comerciale destinate comercializării produselor
fitosanitare, cerealelor, materialului săditor sau altor produse .
La inceputul lunii noiembrie 2014 a fost inaugurata investitia „Pavilion producatori”, care ofera in
acest moment un numar de 32 locuri de vanzare, destinate strict producatorilor agricoli. Constructia
ofera producatorilor agricoli conditii moderne de comercializare, avand asigurate toate conditiile
pentru desfasurarea activitatii: tonete moderne, bazin de spalare legume fructe, vestiar, grup sanitar.
•

Complex Plugari – strada Plugari, nr. 2

În clădirea construită în regim P+2, se află spații pentru desfașurarea activității de comercializare
produse nealimentare (parter) și sediul Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu (DIAP) din
cadrul U.A.T. a municipiului Tulcea (etaj I și II). La parterul clădirii se pot plăti impozitele și taxele locale.
• Piața Vest – strada Constructorilor, FN
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Piața Vest este o piața închisă, modernă, care a fost dată în folosință in data de 26 octombrie 2007,
ativitatea comerciala desfasurandu-se intr-un numar total de 42 spatii comerciale si 32 de tonete.
În această piața sunt organizate structuri de vânzare pentru comercializarea urmatoarelor produse:
o parter: legume, fructe, flori, lapte și produse lactate, carne și produse din carne, pește și
produse din pește, produse alimentare ambalate, pâine și produse de panificație, plafar.
o etaj: îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru pescuit, articole sportive, produse
nealimentare, cofetărie.
Structurile de vânzare sunt exploatate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
familiale și producători agricoli.
•

Piața Neptun – strada Neptun – cartier I.L. Caragiale

Începând cu data de 06.05.2019 Piața Neptun a fost închiriată societătți Profi Rom Food S.R.L.

Turism
Grație poziției geografice și deținând toate formele de relief din țară, Județul Tulcea are un potențial
turistic foarte bun cu o varietate de obiective arhteologice și monumente istorice.
În județ există 49 de arii naturale protejate de interes national, printer care 34 rezervații naturale, un
parc national, o rezervație a biosferei și 17 situri Natura 2000, județul fiind poziționat astfel pe primul
loc în România la numărul zonelor protejate.4 Principalele arii protejate recunoscute sunt: Rezervația
Biosferei Delta Dunării, Parcul Național Munții Măcin, Lacul PlopuBelbugeac, Pădurea Niculițel, Lacul
fosilifer Dealul Bujoarele, Pădurea Valea Fagilor, Beidaud, Carasan Teke, Casimcea, Chervant-Priopcea,
Colțanii Mari, Căligăru-Iancina, Dealul Deniztepe, Dealul Ghiurghiumez, Dealul Măndrești, Dealurile
Beștepe, Edirlen, Enisala, Lacul Traian, Măgurele, Mănăstirea Cocoș, Muchiile Cernei-Iaila, Muntele
Consul, Pădurea Babadag-Codru, Peceneaga, Războieni, Rezervația Naturală Dealul Bujorului,
Rezervația Botanică Korum Tarla, Rezervația de liliac Fântâna Mare, Rezervația de liliac Valea Oilor,
Uspenia, Valea Mahomencea, Valea Ostrovului, Vârful Secarul, Rezervația geologică Agighiol, Arinișul
Erenciuc, Capul Doloșman, Complexul Periteașca – leahova, Complexul Sacalin-Zănătoane, Complexul
Vătafu-Lunguleț, Grindul și Lacul Răducu, Insula Popina, Lacul Belciug, Lacul Nebunu, Lacul Potcoava,
Lacul Rotundu, Pădurea Caraorman, Pădurea Letea, Roșca-Buhaiova, Sărăturile Murighiol, conform
Anuarului Statistic al Județului Tulcea 2019.
Resursele turistice naturale ale județului Tulcea sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Rezervația Biosferei Delta Dunării;
Parcul Național Munții Măcinului;
Rezervația de Liliac Valea Oilor;
Rezervația naturală Vârfu Secaru;
Rezervația Naturală Dealul Bujorului;
Lacul Fosilifer Dealul Bujoarele;
Pădurea Letea;
Lacul Traian;
Rezervația Naturală Beidaud;
Rețeaua de peșteri din Dobrogea.

https://www.adrse.ro/Regiunea/Arii_protejate.aspx
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În Județul Tulcea sunt și vestigii arheologice, monumente istorice de arhitectură și artă, muzee și
obiective culturale, mănăstiri și obiective de turism ecumenic, cum ar fi Delta Dunării și Parcul Național
Munții Măcinului.
De asemenea, printre cele mai importante obiective istorice, cetăți, situri arheologice, case mamoriale,
muzee și monumente istorice se numără:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enisala – Gospodăria Țărănească ”În situ”;
Cama memorială Panait Cerna;
Casa Panaghia – Babadag;
Casa Avramide;
Muzeul de Istorie și Arheologie;
Muzeul Farul Vechi Sulina;
Muzeul de Etnografie și Artă Populară;
Muzeul de Artă;
Centrul Muzeal Eco-turistic ”Delta Dunării”;
Cetatea (Fortăreața) Medievală de la Enisala;
Cetatea Aegyssus;
Cetatea Argamum;
Cetatea Ibila;
Cetatea Noviodunum (Castrul Roman Noviodunum);
Cetatea Halmyris;

Conform Listei monumentelor istorice 2015 publicată de Ministerul Culturii, la nivelul Județului Tulcea
erau înscrise un număr de 574 monumente istorice, printre care se numără:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geamia turcească și Mormântul lui Ali Gaza-Pasa Babadag;
Cișmeaua Kalaigi-Babadag;
Turbeaua lui Sari Saltuk;
Monumentul Paleocreștin – Niculițel;
Smârdan – Monumentul;
Farul din Sulina;
Geamia catedrala Azzizie – Tulcea;
Monumentul Independenței – Tulcea;
Biserica Sfântul Atanasie – Niculițel;
Bisericuța Sfântul Gheorghe;
Obeliscul din satul Crișan.

La nivelul Municipiului Tulcea, își desfășoara activitatea Centrul de Informare Turistică Tulcea, care
furnizează informații turiștilor. Acesta colaborează cu operatorii de turism și cu instituții precum
Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale,
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru obținerea de materiale informaționale
necesare promovării turismului în județul Tulcea.
La nivel de municipiu, cele mai importante atracții turistice sunt:
•
•
•
•
•
•
•
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Centrul muzeal ecoturistic "Delta Dunării";
Muzeul de Istorie și Arheologie;
Muzeul de Artă Tulcea;
Muzeul de Etnografie și Artă Populară;
Biserica Sf. Gheorghe;
Festivalul Internațional de Folclor al Copiilor „Peștișorul de Aur”;
Festivalul Internațional al Dunării;
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•
•
•
•
•
•

Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle “ROW-MANIA”;
Săptămâna Filmului Interetnic;
Monumentul Independentei;
Piața Civică;
Parcul Personalităților ;
Parcul Veolia.

Cultură
Județul Tulcea a arătat un adevărat interes în dezvoltarea vieții culturale, la nivel local fiind organizate
tot mai multe evenimente culturale. Principalele instituții de cultură sunt Biblioteca Județeană Panait
Cerna, Institutul de cercetări Eco-Muzeale, Casa de Cultură a Sindicatelor, Centrul Cultural Jean Bart
Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Consiliul Județean Tulcea, iar principalele evenimente
culturale sunt evenimente culturale organizate anual, cum ar fi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ora pământului
Festivalul concurs județean de Folclor Florile Dobrogei
Dans. Dans. Dans – Ziua Mondială a Dansului
Ziua Independenței României – Ziua Europei
EXPOFLORA
Concursul Internațional de Interpretare George Georgescu
Festival concurs Național de Folclor de interpretare a muzicii populare Natalia Șerbănescu
Festival concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Peștișorul de Aur
De asemenea, mai are loc Festivalul Internațional al Dunării
Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle ROWMANIA,
Festivalul Internațional al Filmului de Mediu PELICAM

Conform datelor furnizate de către Serviciul Sport, Cultură și Relații Externe din Municipiul Tulcea, s-a
constatat că la nivelul municipiului, la evenimentele culturale se adună aproximativ 65.800 persoane,
astfel că, în raport cu numărul de locuitori, evenimentele culturale au un impact pozitiv asupra
comunității.
Eveniment
Aegvssus 2000 - ICEM Tulcea și U.A.T. Municipiul Tulcea
9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenței României, Expoflora U.A.T. Municipiul Tulcea
Concursul Național "Constantin Găvenea" - Liceul de Artă
"George Georgescu" și U.A.T. Municipiul Tulcea
Concursul Internațional de Interpretare „George Georgescu" Liceul de Artă "George Georgescu" și U.A.T. Municipiul Tulcea
Festivalul de Film "Tragos" - Centrul Cultural "Jean Bart" și
U.A.T. Municipiul Tulcea;
Festivalul-Concurs de Interpretare a Muzicii Populare "Natalia
Șerbănescu", Ansamblul Artistic „Baladele Deltei" și U.A.T.
Municipiul Tulcea
Festivalul Internațional al Păstoritului - Ansamblul Artistic
„Baladele Deltei"și U.A.T. Municipiul Tulcea
Festivalul „Săptămâna Filmului Interetnic"- Asociația Centrul
European pentru Diversitate și U.A.T. Municipiul Tulcea

Număr participanți
5.000
2.000
100
300
1.000
5.000

5.000
5.000
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Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii „Peștișorul de
Aur" - Ansamblul Artistic „Baladele Deltei"și U.A.T. Municipiul
Tulcea
Zilele Municipiului Tulcea - U.A.T. Municipiul Tulcea
Festivalul Național de Folk „Folk'est" - Centrul Cultural "Jean
Bart și U.A.T. Municipiul Tulcea
Festivalul Național de Interpretare „Nufărul Alb" - Casa de
Cultură a Sindicatelor și U.A.T. Municipiul Tulcea
Gala "Trofeul Deltei" - Sakura Dojo Tulcea și U.A.T. Municipiul
Tulcea
Competiția de Kvokushin Karate Qpen Full Contact "Danube
Delta Cup" - Clubul Sportiv "Nippon Dojo" și U.A.T. Municipiul
Tulcea
Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle "Row-mania"Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 și U.A.T. Municipiul Tulcea
Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă - U.A.T. Municipiul
Tulcea

10.000

10.000
1.000
1.000
200
200

10.000
5.000

Tabel 29 - Numărul mediu de participanți la evenimentele culturale din Municipiul Tulcea
Sursă: Serviciul Sport, Cultură și Relații Externe, UAT Municipiul Tulcea

Regiunea Sud-Est se situează pe locul trei la nivelul țării, în ceea ce privește numărul de unități sanitare
înregistrate în anul 2019, după Regiunea Bucuresti Ilfov și Regiunea Nord Est. În această regiune sunt
înregistrate 312 unități sanitare la 100.000 locuitori, această valoare fiind una sub media înregistrată
la nivel național (323 unități sanitare la 100.000 locuitori).
Repartiția unităților sanitare la nivel regiona și la nivel județean arată astfel:
Regiunea Sud-Est
Tulcea

2015
7316
511

2016
7124
525

2017
7330
536

2018
7396
555

2019
7483
557

Tabel 30 - Evoluția numărului de unități sanitare în cadrul Regiunii Sud-Est și Județul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Astfel, în anul 2019, Tulcea deținea doar 7% din totalul unităților sanitare existente la nivel regional,
fiind situată pe ultimul loc. Așadar, acest număr scăzut al unităților sanitare din Județul Tulcea fac ca
populația să caute soluții în localitățile învecinate, precum Brăila sau Constanța.
Categorii de unități sanitare
Spitale
Ambulatorii integrate spitalului
Dispensare medicale
Centre de sanatate mintala
Centre medicale de specialitate
Cabinete medicale scolare
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice scolare
Farmacii
Puncte farmaceutice
Depozite farmaceutice
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnica dentara
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2015
3
2
5
1
1
30
1
1
2
1
0
12
2

2016
3
2
5
1
1
30
1
1
2
0
1
12
1

2017 2018 2019
3
3
3
2
2
2
5
5
4
1
1
1
1
1
1
30
30
30
1
1
1
1
1
3
2
2
2
0
1
1
1
0
0
12
12
12
0
0
0
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Centre de transfuzie
Alte tipuri de cabinete medicale
Total

1
1
63

1
1
62

1
1
61

1
1
63

1
1
62

Tabel 31 - Unități sanitare publice în Județul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Categorii de unități sanitare

2015
Spitale
1
Centre de diagnostic și tratament cu paturi de
0
spital
Puncte de lucru ale centrelor de dializă
0
Cabinete medicale de familie
102
Cabinete stomatologice
107
Farmacii
78
Puncte farmaceutice
18
Laboratoare medicale
15
Laboratoare de tehnica dentara
9
Total
330

2016
1
0

2017 2018 2019
2
1
1
0
1
1

0
100
107
84
21
13
9
335

0
103
115
82
20
13
9
344

1
101
122
86
17
14
16
359

1
95
128
81
17
11
20
355

Tabel 32 - Unități sanitare private în Județul Tulcea
Sursă: Institutul Național de Statistică

Chiar dacă numărul unităților private sanitare a crescut, acestea nu sunt însa suficiente, daca facem
referire la populația rezidentă a județului.
Organizarea instituțională a spitalelor publice, la nivel teritorial, se prezintă după cum urmează:
o Spitalul Județean de Urgență Tulcea
o Spitalul Orășenesc Măcin
o Spitalul Leprozerie Tichlești, Isaccea
În ceea ce privește evoluția personalului medical, din analiza datelor de la Institutul Național de
Statistică se remarcă faptul că numărul personalului medical a crescut în perioada 2015-2019. Dacă
raportăm numărul personalului medical din 2019 la numărul personalului medical din 2015 observăm
o creștere cu 13% la nivel național, creștere care este susținută în toate regiunile țării. Regiunea SudEst a înregistrat o creștere de 15% a numărului de personal medical, depășind astfel media înregistrată
la nivel național.
Dacă raportăm numărul de personal medico-sanitar la numărul de locuitori, înregistrați în anul 2019,
Regiunea Sud-Est se află sub media înregistrată la nivel național, dispunând de un număr de
aproximativ 2.392 cadre medicosanitare la 100.000 locuitori (locul 7 din 8), față de 2.624 cadre medicosanitare la 100.000 locuitori înregistrate la nivel national, conform datelor furnizate de INS.
La nivelul Județului Tulcea, dacă raportăm numărul personalului medical la numărul de locuitori. Din
analiza datelor înregistrate de INS la nivelul anului 2019, observăm că Județul Tulcea se situează sub
media regională, fiind pe locul al 3-lea din regiune, cu o medie de 2.370 personal medico-sanitar la
100.000 locuitori.
Categorii de personal sanitar
Medici (exclusiv stomatologi)
- din care: medici de familie
Stomatologi
Farmaciști

2015
375
98
109
98

2016
361
97
112
101

2017
340
89
105
98

2018
338
100
109
157
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2019
332
86
117
146
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Alte tipuri de personal sanitar cu studii
superioare
Din care: asistenți medicali cu studii
superioare
Personal sanitar mediu
din care: asistenți medicali
Asistenți medicali obstetrică - ginecologie
(Moașe)
Personal sanitar auxiliar

137

136

134

130

106

71

70

72

67

67

1337
1252
41

1371
1270
40

1349
1231
38

1418
1319
42

1485
1362
40

777

785

809

873

868

Tabel 33 - Categoriile de personal sanitar și evoluția lor, Județul Tulcea, perioada 2015-2019
Sursă: Institutul Național de Statistică

Numărul personalului medico-sanitar a crescut cu 7% în 2019 față de 2015, dar această creștere este
înregistrată la nivelul stomatologilor (7%), farmaciștilor (creștere de 49%), personalului sanitar mediu
(11%), asistenților medicali (9%) și personalului sanitar auxiliar (12%). În ceea ce privește numărul
medicilor, al medicilor de familie și al asistenților medicali cu studii superioare acest număr a scăzut în
medie cu 12%.

Sistemul de învățământ este structurat în mai multe niveluri educaționale pentru a asigura coerența
educației.
La nivelul Județului Tulcea, populația școlară a urmat un trend descendent, numărul de elevi scăzând
de la 33.243 în 2015 la 30.519 în anul 2019, ajungând astfel la o diferență de 8,28%. Pe lângă numărul
scăzut al elevilor, datele furnizate de către INS, arată că și numărul cadrelor didactice de la nivelul
județului a scăzut. Astfel, dacă în anul școlar 2014–2015 unui profesor îi revenea un număr de 14,26 de
elevi, în urma scăderii populației școlare cu un procent de 8,28% și a numărului de cadre didactice cu
un procent de 12,18% în anul școlar 2018 – 2019 unui cadru didactic îi revenea un număr de 14,91 de
elevi, conform datelor INS.
Datele furnizate de către INS, mai arată că față de perioada 2014 – 2015 numărul copiilor din
învățământul antrepreșcolar și preșcolar înscriși în creșe a crescut cu 25% în perioada 2018 – 2019, de
la 216 la 270 de copii, iar numărul copiilor din grădinițe a scăzut cu un procent de 11,57%, de la 5823
de copii în anul școlar 2014 – 2015 la un număr de 5149 de copii în anul școlar 2018 – 2019. Totodată,
față de anul școlar 2014–2015, în anul 2018–2019 numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial
era cu 8,39% mai mic, ajungând la un număr de 17.284 de elevi, cu 1.584 mai puțini elevi.
Aceleași date arată că scăderi ale numărului de profesori și elevi au avut loc și în învățământul liceal de
la nivelul Județului Tulcea, care a înregistrat în anul școlar 2018–2019 un număr de elevi cu 11,45% mai
mic față de cel aferent anului școlar 2014–2015, acesta ajungând la 6119 de la 6911, și un număr de
profesori mai mic cu 14,11% pentru aceeași perioadă, diferența fiind de 73 de cadre didactice între
cele două perioade.
O creștere a numărului de elevi a avut loc în cadrul învățământului profesional, mai exact cu 91,28%,
numărul total de elevi ajungând în anul școlar 2018–2019 la 966, față de anul școlar 2014–2015 când
în cadrul învățământului profesional erau incluși doar 505 elevi.
La nivelul Județului Tulcea numărul instituțiilor de educație care deservesc învățământului liceal este
de 19 licee, numărul acestora scăzând la 18 în anul școlar 2018–2019 prin închiderea unuia dintre cele
două licee cu profil servicii. Pe toată perioada de analiză la nivelul Județului Tulcea au fost prezente:
•
•
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5 licee teoretice;
5 licee cu profil tehnic;
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•
•
•
•

4 cu profil resurse;
un liceu pedagogic;
un liceu cu profil artistic;
seminar teologic.

In municipiul Tulcea isi desfasoara activitatea urmatoarele gradinite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grădinița cu program prelungit nr. 2 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit nr. 3 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program normal nr. 4 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit "Dumbrava Minunată" Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit nr. 12 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit nr. 13 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit nr. 17 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit nr. 18 Tulcea – activitate finantata public
Grădinița cu program prelungit "sf. Nichita Romanul" Tulcea – activitate finantata public
Grădinița ”Tic-Pitic” Tulcea – activitate finantata privat

In municipiul Tulcea isi desfasoara activitatea urmatoarele scoli gimnaziale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şcoala Gimnazială "Constantin Găvenea" Tulcea
Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" Tulcea
Şcoala Gimnazială "Grigore Antipa" Tulcea
Şcoala Gimnazială "Ioan Neniţescu" Tulcea
Şcoala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Tulcea
Şcoala Gimnazială "Nifon Bălăşescu" Tulcea
Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea
Școala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea
Şcoala Gimnazială "Alexandru Ciucurencu" Tulcea
Școala Primară Nr. 9 Tulcea
Școala Profesională "Danubius" Tulcea

Centre de formare profesională:
•
•

Școala de Marină „Atlas”
Școala de arte și meserii

In municipiul Tulcea isi desfasoara activitatea urmatoarele licee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea
Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea
Liceul Teoretic "Ion Creangă" Tulcea
Liceul De Arte "George Georgescu" Tulcea
Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Casian" Tulcea
Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Tulcea
Liceul Tehnologic "Brad Segal" Tulcea
Liceul Tehnologic Agricol "Nicolae Cornăţeanu" Tulcea
Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Tulcea
Liceul Tehnologic "Ion Mincu" Tulcea

In ultimii 5 ani, Primaria Municipiului Tulcea din veniturile proprii, a realizat investitii in modernizarea si
extinderea sistemului de furnizare servicii de apa si canalizare dupa cum urmeaza:
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•

•

•

Reabilitari si dotari investitionale – Școala de Arte si Meserii - Colegiul Agricol Nicolae
Cornateanu, Municipiul Tulcea
- constructie scoala 10 clase inclusiv echipare si dotari
- constructive atelier scoala inclusiv echipare si dotari dotari
- reparatii internat baieti inclusiv echipare si dotari
- reparatii inernat fete inclusiv echipare si dotari
- constructie cabina poarta inclusiv echipare si dotari
- constructie club elevi inclusiv echipare si dotari dotari
- constructie microferma zootehnica inclusiv echipare si dotari
- executie amenajari exterioare si retele utilitati
Reabilitare și consolidare Gradinița Nr.3 Strada Mircea Vodă Nr.49, Municipiul Tulcea
- reabilitare corp bloc alimentar Ac-311,66 mp Ad- 507,17 mp
- reabilitare corp sali de grupa Ac- 126,23 mp Ad- 247,81 mp
- central termica Ac- 86,36 mp Ac – 97,50 mp
Amenajare teren Colegiul Henri Coanda, Muncipiul Tulcea
- amenajare teren sport -1586,00 mp
- teren sport –suprafata cauciuc tartan-600,00mp
- gradene beton armat -68,40mp
- suprafata asfaltata -1580,00mp
- dotari (tribuna,sist.iluminat + 8 proiectoare,2 panouri baschet si 4 cosuri gunoi)

În municipiul Tulcea isi desfasoara activitatea urmatoarea scoala postliceala:
•

Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Luca" Tulcea – activitate finantata privat

Din toamna anului 2019, municipiul Tulcea va avea învățământ superior. Această formă de învățământ
superior va funcționa ca un Centru teritorial și își va desfășura activitatea în cadrul Colegiului Economic
„Delta Dunării“ Tulcea.
În cadrul facultății se va studia:
•
•
•
•
•
•
•
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management,
marketing
finanțe
contabilitate
analiză economico-financiară
economie
dreptul afacerilor

•
•
•
•
•
•
•

statistica
limbi străine
securitate și siguranță alimentară
comunicare în afaceri agroalimentare
economie și politică agrară
economia mediului
ecologie
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Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări din prezent asupra mediului,
cadrului social, dar și economic. Evenimentele climatice extreme, valurile de căldură, perioadele de
secertă sau indundații încep să fie din ce ăn ce mai frecvente, chiar și în Europa. Astfel, trebuie
dezvoltate strategii și acțiuni de adaptare la impacturile schimbărilor climatice.
În zona Delta Dunării ce țin de schimbările climatice vor fi determinate de creșterea temperaturii medii
anuale și schimbarea în distribuția sezonieră a precipitațiilor. Totodată, și impactul creșterii nivelului
Mării Negre poate conduce către alte schimbări.
Datele furnizate de către WWF, arată că cele mai vulnerabile sectoare sunt sunt resursele de apă,
agricultură, dar și sănătate umană, astfel:
•

•

•

•

•

Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra resurselor de apă:
- temperatura medie a corpurilor de apă va creşte semnificativ, cu 2 °С până în 2050 –
consecinţă: scăderea calităţii apei;
- nivelul mării va creşte până la 0,15 m (scenariul cel mai favorabil) şi până la 0,5 m (cel mai
defavorabil) – consecinţă: eroziunea şi inundarea zonelor de ţărm;
Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra ecosistemelor:
- niveluri mai ridicate ale Mării Negre vor determina o creştere a intensităţii valurilor induse
de vânt în interiorul ecosistemelor terestre de luncă. Flora de apă dulce, cu toleranţă scăzută
la salinitate, va fi înlocuită cu o vegetaţie tipică de ecosistem de apă sărată;
- ca urmare a creşterii temperaturilor, condiţiile de iernare a celor mai multe specii de
mamifere se vor îmbunătăţi. Mai puţine zile cu zăpadă vor oferi un avantaj competitiv
amfibienilor şi reptilelor, dar vor deteriora condiţiile de iernare pentru rozătoare;
Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra aşezărilor şi infrastructurii:
- ploi torenţiale mai frecvente – consecinţă: deteriorarea infrastructurii şi importante pierderi
economice;
- temperatura mai ridicată a apei va determina înflorire algală, în special în lacurile de mică
adâncime, punând în pericol alimentarea cu apă potabilă;
Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra agriculturii:
- limitarea resurselor de apă pot conduce la o creştere a preţului de producţieşi scăderea
competitivităţii produselor locale pe pieţele internaţionale;
- pot exista şi consecinţe pozitive, prin posibilitatea de cultivare a culturilor secundare,
datorită perioadei de vegetaţie prelungită, precum şi introducerea de noi culturi rezistente
la căldură şi uscăciune;
Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra pescuitului:
- perioada de zile de pescuit poate să se prelungească, ceea ce va creşte presiunea asupra
speciilor industriale;
- vara poate creşte mortalitatea peştilor din cauza înfloririlor algale.5

Județul Tulcea face parte, din punct de vedere hidrografic, din Spațiul Hidrografic Dobrogea, Delta
Dunării și Apele Costiere. Suprafața Deltei Dunării cuprinde brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe,
care reprezintă, de asemenea, artere majore prin care fluvial Dunărea asigură spațiului deltaic debutul
lichid și solid în zonele hidrografice:

5

https://wwf.ro/ce-facem/ape-dulci/delta-dunarii/adaptarea-deltei-dunarii-la-schimbarile-climatice/
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•
•
•
•
•

Zona Chilia – Sulina, între brațele Chilia, Tulcea și Sulina;
Zona Sulina – Sfantul Gheorghe, între brațele Sulina și Sfantul Gheorghe;
Zona Sfantul Gheorghe – Razelm, la sud între brațul Sfantul Gheorghe și lacul Razim;
Zona Complexul lagunar Razim – Zmeica – Golovița – Sinoe;
Zona marina a Deltei Dunării.

Pentru determinarea calității apei au fost analizate la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului
Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere toate cele 115 corpuri de apă, dintre care 112 au atuns starea
chimică bună, iar 3 nu au atins starea din punct de vedere chimic.
Autoritatea de Sănătate Publică Tulcea se ocupă de monitorizarea calității apelor din Municipiul Tulcea.
Principala sursă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a municipiului este fluvial Dunărea, fapt ce
dă o importanță deosebită calității apei. De asemenea, în Municipiul Tulcea nu există stație de epurare,
apa uzată menajeră fiind evacuate neepurată direct în Dunăre. Astfel, treptele de tartare ale apei sunt:
•
•

apa de suprafață (uzina de apă) – decantare, filtrare, dezinfecție cu clor gazos și înmagazinare;
apa din subteran (stația Bogza) – înmagazinare și dezinfecție cu clor gazos.

Conform Planului de management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și
Apelor Costiere următoarele măsuri trebuie luate pentru a îmbunătăți calitatea apelor din zonă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reabilitarea surselor de alimentare cu apă;
reabilitarea și modernizarea staţiilor de tratare a apei;
reabilitarea sistemului de distribuţie a apei;
construirea surselor de alimentare cu apă;
construirea de staţii de tratare a apei;
extinderea sistemului de distribuţie a apei;
reabilitarea reţelelor de canalizare;
modernizarea și reabilitarea staţiilor de epurare;
construirea/ extinderea reţelelor de canalizare;
reabilitarea facilităţilor de tratare, depozitare și utilizare a nămolului, precum și valorificarea/
eliminarea nămolului;
promovarea bunelor practici cu privire la evitarea poluării din surse punctiforme și difuze;
promovarea zonelor de protecţie multifuncţionale, în special pentru suprafeţele agricole aflate
în pantă și în vecinătatea apelor de suprafaţă;
programe de informare și conștientizare.

De asemenea, în anul 2008, a fost aprobat de către Comisia Europeană proiectul Reabilitarea și
extinderea sistemelor de apă uzată în Județul Tulcea, proiect co-finanțat din Fondul de coeziune, în
conformitate cu Axa prioritară „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apăşi apă uzată” a
Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013. Acest proiect a vizat
Aglomerarea Tulcea, Sulina, Isaccea, Măcin.

Conform Raportului privind starea de calitate a mediului din Județul Tulcea sunt întâlnite tipurile de sol
cenușii închise și cernoziomurile levigabile (slab, moderat și puternic), la care se adaugă pe arii mai
restrânse litosolurile și cernoziomurile carbonatice, în rest fiind întâlnite cernoziomuri levigabile
instalate pe loessurile de vârstă cuaternară. Pe lângă acestea, mai sunt menționate în lucrarea Harta
solurilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării următoarele tipuri de soluri:
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solurile aluviale;
limnosolurile;
gleisolurile;
solonceacurile;
soluri balane;
histosolurile;
antroposolurile și non-solurile.

Cele mai întâlnite procese care
afectează în general starea
solurilor din această zonă,
conform Raportului privind starea
mediului în Rezervația Biosferei
Delta Dunării pentru anul 2013
sunt:
- mineralizarea
solului;
- salinizarea;
- deflația;
- eroziunea solului;
- poluarea.

Figura 31 - Clase de soluri în Rezervația Biosferei Delta Dunării
Sursă: Harta Solurilor 1:200.000

Conform Raportului anual privind starea factorilor de mediu din Județul Tulcea – 2019, diversitatea
condițiilor naturale și antropice determină o varietate ridicată a pretabilității solurilor pentru
agricultură. Astfel, calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de
manifestare al celorlalți factori de mediu față de plante. Drept urmare, terenurile agricole se grupează
în 5 clase diferite de calitate, acestea fiind diferențiate după nota de bonitate:
• Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bună
• Clasa a II-a: solurile cu fertilitate bună
• Clasa a III-a: solurile cu fertilitate mijlocie
• Clasa a IV-a: solurile cu fertilitate slabă
• Clasa a V-a: solurile cu fertilitate foarte slabă, la care s-au avut in vedere următoarele:
insuşiri de bază: grosimea profilului de sol, grosimea orizontului de humus, textura şi conţinutul de
schelet, valoarea reacţiei pH, gradele de podzolire, sărăturare, eroziune, alunecare şi inundare, formele
de relief, natura şi insuşirile rocilor, adancimea apelor freatice şi compoziţia chimică a acestora, precum
şi intervenţia omului cu lucrări de imbunătăţiri funciare. 6

Specificație
Arabil
Pajiști
Vii
Livezi
Total

Clase de bonitate ale solurilor
III
IV
V
ha %
ha
%
ha
%
ha
%
ha
2412 72,5 14679,2 97,8 43712 76,86 6533
1349
0,90 11471 20,18 12726
915 27,5 1814
1,21 1600 2,81 541
35
0,02 87
0,15 50
3327 100 149990 100 56870 100
19859
I

II

Total
(ha)
%
32,9 199449
64,11 25546
2,73 4870
0,25 172
100
230037

Tabel 34 - Repartiția terenurilor pe clase de pretabilitate în Județul Tulcea
Sursă: DADR Tulcea

6

Raportul anual privind starea factorilor de mediu din Județul Tulcea – 2019

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

96

Se poate observa că nicio suprafață agricolă nu se încadrează în condițiile necesare pentru clasa I de
calitate, cea mai mare pondere fiind la terenurile de clasa a III-a de calitate.
Inundațiile, seceta, incendiile necontrolate, pășunatul excesiv și turismul neecologic afectează de cele
mai multe ori calitatea solului, chiar dacă starea acestora este relative bună în Județul Tulcea. În
general, lipsa de precipitații afectează cel mai mult terenurile din zona județului. Totodată, sărăturarea
se manigestă în zonele în care apa freatică este deasupra nivelului critic, unde are loc o ascensiune a
apelor freatice cu conținut de săruri și în urma fenomenului de evaporare, apa depune sărurile la
suprafața solului sau la nivelul de întrerupere a capilarelor.
Utilizarea îngrășămintelor reprezintă o acțiune importantă, ce determină creșterea productivității
plantelor și fertilității solurilor. Folosirea acestora trebuie să se realizeze în funcție de natura solurilor,
condițiile meteorologice concrete și necesitățile plantelor. Astfel, la nivelul Județului Tulcea, în cursul
anului 2019, s-au folosit atât îngrășăminte chimice, cât li naturale, conform DADR Tulcea:
Îngrășăminte chimice folosite (tone
substanță active)
An

2015
2016
2017
2018
2019

Azotoase

Fosfatice

Potasice

Total

4106
3566
3948
4859
2092

2432
2406
2440
2520
2012

121
80
103
74
76

6659
6052
6491
7453
4270

Consum de
îngrășăminte chimice
pe ha (kg s.a./ha)
Suprafață Suprafață
arabilă
agricolă
total
total
județ
județ
22,58
18,29
20,52
16,62
22,01
17,83
20,02
16,53
21,02
17,53

Tabel 35 - Utilizarea îngrășămintelor în anii 2015-2019
Sursă: DADR Tulcea

Substanțele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele și cele pentru combaterea
insectelor dăunătoare – insecticidele, dar și cele pentru combaterea diferitelor boli criptogamice –
fungidele, bactericidele și virucidele au fost, de asemenea, utilizate.
An
2015
2016
2017
2018
2019

Produs fitosanitar
Erbicide Fungicide Insecticide
50013
41373
19164
48793
41020
18649
38019
55180
6524
38079
55168
6459
38250
54728
6462

Tone (total)

Suprafața (ha)

110550
108462
99723
99706
99440

212667
209268
166439
165684
124850

Tabel 36 - Evoluția consumului de produse fitosanitare în perioada 2015-2019
Sursă: DADR Tulcea – AGR2A

Existența unui număr mare de exploatații agricole de mici dimensiuni, cu eficiență redusă, care nu pot
susține costurile aferente irigațiilor reprezintă explicația pentru nivelul scăzut al irigațiilor din Județul
Tulcea.
An
Suprafața irigată (ha)

2015
2631

2016
3025

2017
9519

2018
13655

Tabel 37 - Suprafața irigată în perioada 2015-2019
Sursă: ANIF Tulcea
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2019
18881

An
Suprafața inundabilă
(ha)

2015
35200

2016
35200

2017
35200

2018
35200

2019
35200

Tabel 38 - Suprafața terenurilor inundabile în perioada 2015-2019
Sursă: ANIF Tulcea

Un procent semnificativ din totalul suprafețelor terenurilor agricole, îl reprezintă suprafețele amenjate
pentru irigații, mai exact 42,5%.
Denumirea
Unității de
Administrare
Tulcea
Total

Suprafață amenajată (ha)
la data de 31.12.2019
Irigații
Desecare
C.E.S. – Combaterea
Eroziunii Solului
Brută
Netă
Brută
Netă
Brută
Netă
163682
159915
36997
34488
56912
51823
163682
159915
36997
34488
56912
51823

Tabel 39 - Situația suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare
Sursă: ANIF Tulcea

În perioada 2015-2019, în Județul Tulcea s-a înregistrat și o creștere a suprafețelor certificate în sistem
ecologic:
An
2015
2016
2017
2018
2019

Suprafața totală cultivată ecologic
(ha)
31120
32254
57763
74260
69362

Suprafața certificate ecologic
(ha)
19720
20164
20376
25773
41708

Tabel 40 - Suprafața cultivată ecologic la nivelul Județului Tulcea
Sursă: DADR Tulcea

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027, în Județul Tulcea funcționează
trei stații automate de monitorizare a calității aerului, stații ce fac parte din Rețeaua Națională de
Monitorizare a Calității Aerului, acestea fiind amplasate în concordanță cu criteriile stabilite de
directivele europene privind calitatea aerului. De asemenea, acestora li se adaugă și echipamente de
laborator utilizate pentru măsurarea concentrațiilor de metale grele: plumb, cadmiu, arsen, nichel și
din depuneri.
Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în Legea 104/2011, având scopul de a evita, preveni, și reduce
efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Totodată, metodele de măsurare
folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință regăsite tot în Legea
104/2011. Acțiunile de monitorizare au la bază îmbunătățirea condițiilor de viață la toate nivelurile și
asigurarea unei dezvoltări durabile în condiții de compatibilitate a schimbului de date.
Dioxidul de azot este un gaz reactive, ce se formează prin oxidarea monoxidului de azot (NO). Efectele
asupra sănătății pot fi unele, precum: modificări ale funcției pulmonare la grupele sensibile,
susceptibilitate crescută la infecții respiratoria sau bronșită la copii asomatici intensificată.
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Figura 32 - Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în Județul Tulcea
Sursă: Raport privind calitatea aerului în Județul Tulcea, 2018

Tip stație Număr
Localizare
stații
Trafic
1
La 10 m de
intersecția străzilor
Isaccei, 1848 și
Victoriei
(intersecție
cu
trafic rutier intens)
1
Industrial

Suburban
/trafic

1

Parametrii măsurați
Poluanți măsurați: SO2, NO/NO2, NOx,
O3, CO, PM10.

Parametrii meteorologici măsurați:
temperatura, viteza vântului, direcția
vântului, umiditatea relativă, presiunea
atmosferică, radiația solară, precipitații.
La 1,5 km față de Poluanți măsurați: SO2, NO/NO2, NOx,
platforma
CO, BETX.
industrial
Tulcea
Vest, în curtea S.C.
Transport
Public
S.A.
Pe DN22, la ieșirea Poluanți măsurați: SO2, NO, NOx, PM10.
din orașul Isaccea
Parametrii meteorologici măsurați:
temperature, viteza vântului, direcția
vântului, umiditatea relativă, presiunea
atmosferică, radiația solară, precipitații.

Tabel 41 - Amplasarea stațiilor de monitorizare în Județul Tulcea
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

În anul 2018 s-a determinat nivelul de poluare a aerului cu dioxit de azot, prin monitorizare continua la
stațiile automate de monitorizare a calității aerului TL1 – Ciuperca, TL2 – Transport Public și TL3 –
Isaccea.
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Stația

Tip
indicator

VL
(µg/m3)

TL1 – Ciuperca NO2 – 1h
– Trafic
TL 2 –
NO2 – 1h
Transport
Public Industrial
TL3 – Isaccea – NO2 – 1h
Suburban/trafic

200

Numărul total
Concentrația Concentrația
de determinaări
medie
maximă
3
orare
(µg/m )
(µg/m3)
validare/captura
de date validate
8219/98,82%
18,26
130,71
8273/94,45%

16,60

134,90

7794/88,98%

7,24

42,53

Tabel 42 - Concentrații medii orare de NO2
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Din tabelul de mai jos, se poate observa că valorile medii anuale s-au încadrat sub VL anuale de 40
µg/m3:
Indicator

Valoare
limită
anuală

Tip stație
NO2
(µg/m3)

TL1 – trafic
TL2 – industrial
TL3
–
trafic/suburban

40

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2014
2015
2016
2017
2018
6,82
25,29
16,26
18,26
4,913
14,09
11,16
16,60
5,87
5,94
7,24

Tabel 43 - Evoluția concentrației de NO2 în perioada 2014-2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactive, ce provine din arderea combustibililor fosili sulfuroși
pentru producerea energiei eletrice și termice și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu
ardere internă ale vechiculelor. Acesta poate afecta sănătatea populației prin efecte asupra sistemului
respirator, dar și mediul prin efectul de acidifiere. Măsurarea nivelului de poluaer a aerului cu dioxid de
sulf s-a efectuat la aceleași trei stații de monitorizare amplasate pe raza Județului Tulcea.
Stația
TL1 – Ciuperca – Trafic
TL2 – Transport Public
Industrial
TL2 – Isaccea –
Suburban/trafic
TL1 – Ciuperca – Trafic
TL2 – Transport Public
- Industrial
TL3 – Isaccea –
Suburban/trafic

Tip
indicato
r
SO2 –
1h
SO2 –
1h
SO2 –
1h
-

VL
(µg/m3)

-

200

Numărul total de
date orare
validate/captura
de date validate
8368/95,52%

Concentr
ația
medie
(µg/m3)
6,40

Concent
rația
maximă
(µg/m3)
53,83

8343/95,24%

6,25

49,61

6874/78,47%

10,24

22,40

364/99,73%
363/99,45%

6,41
6,25

11,98
10,26

300/82,19%

10,24

18,83

200

Tabel 44 - Concentrații medii SO2 - 2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Măsurătorile au relevat faptul că nu s-au semnal probleme deosebite în cee ace privește dioxidul de
sulf, valorile încadrându-se sub valoarea limită de 350 µg/m3 în anul 2018, valorile zilnice s-au încadrat
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sub valoare limită zilnică de 125 µg/m3. De asemenea, nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă
de 500 µg/m3 la nicio stație de monitorizare.
Indicator
Tip stație
SO2
(µg/m3)

TL1 – trafic
TL2 – industrial
TL3
trafic/suburban

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2014
2015
2016
2017
2018
16,94
23,94
6,36
6,40
3,46
7,95
8,33
6,25
5,25
13,45
13,37
8,63
10,24

–

Tabel 45 - Valorile concentrației medii anuale de SO2
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Ozonul troposferic se formează în urma reacțiilor chimice între gazele: oxid de azot, NOx, monoxid de
carbon și compuși organici volatile, COV.
Stația
TL2 – Transport
Public - Industrial

Numărul total
Concentrația Concentrația
Tip
PI
de date orare
medie
maximă
poluant (µg/m3) validate/captura
(µg/m3)
(µg/m3)
de date validate
O3 – 1h
180
8373/95,58%
54,75
145,01
Tabel 46 - Concentrații medii ozon – 2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Monoxidul de carbon provine din sursele naturale, cum ar fi: arderea pădurilor, emisiile vulcanice și
descărcările electrice sau din surse antropice, precum: arderea incomplete a combustibililor fosili,
biocombustibililor, arderea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic.

Stația

TL1 - Trafic
TL2 - Industrial

Numărul total de
date orare
validate/captura
de date validate

Valoarea limită
pentru protecţia
sănătăţii umane
(µg/m3)

8375/95,60%
8067/92,09%

10

Valoarea
maximă
zilnică a
mediilor pe 8
ore
(µg/m3)
2,55
1,75

Media
anuală
(µg/m3)

0,19
0,10

Tabel 47 - Valori maxime zilnice ale mediilor la 8 ore – CO
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Datele analizate până în anul 2018, arată faptul că nu s-au înregistrat depăsiri ale valorilor maxime
zilnice a mediilor la 8 ore, de 10mg/m3.
Poluant

Tip stație

CO
(µg/m3)

TL1 - Trafic
TL2 - Industrial

2014
0,10

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2015
2016
2017
2018
0,45
0,16
0,19
0,12
0,10
0,10

Tabel 48 - Concentrații medii CO2 în perioada 2014-2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Benzenul provine din arderea incompletă a combustibililor, în principal, dar și din rafinarea petrolului,
evaporarea solenților organici folosiți în diferite tipuri de activități industriale și evaporarea în timpul
proceselor de producere, transport și dezpoitare a produselor ce conțin benzen. În anul 2018, din
măsurătorile realize, rezultă faptul că nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită anuală.
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Poluan
t

Tip stație

C6H6

TL1 – Ciuperca –
Trafic

VL
Numărul total
(µg/m3 de date orare
)
validate/captur
a de date
validate
5
8368/98,05%

Concentrați
a medie
(µg/m3)

Concentr
ația
maximă
(µg/m3)

2,07

24,01

Tabel 49 - Concentrații medii benzen - 2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Pulberile în suspensie sunt emise direct ca particule primare sau ce se formează în atmosferă din
reacția chimică a emisiilor de gaze primare – precursori – acestea fiind numite particule secundare.
În anul 2018 s-au efectuat măsurători de PM10 la cele trei stații de monitorizare a aerului și s-a
constatat că valoarea limită anuală pentru protecția sănătății nu a fost depășită.

Stația

Tip Indicator

TL1 – Ciuperca –
Trafic
TL2 – Transport
Public Industrial
TL3 –
Trafic/suburban

PM10
nefometric

Numărul total
de determinari
VL
zilnice
anuală validate/captur
(µg/m3)
a de date
zilnice validate
301/80,66%
310/84,93%
40
307/82,71%
322/88,22%
320/87,01%
327/89,59%

Concentraţi
a medie
VL
anuală
zilnică
(µg/m3)
(µg/m3)
29,61
30,85
22,78
27,63

50

22,80
22,47

Tabel 50 - Concentrații medii zilnice PM10 nefelometric – 2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Plumbul, cadmiul, nichelul și arseniul sunt metale grele, care se găsesc în aerul ambiental sub formă de
aerosoli, a căror dimensiune influențează remanența atmosferică, fapt ce face ca acestea să fie
transportați la distanță.

Stația de monitorizare

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Valoare
medie
anuală
(µg/m3)

0,5

0,03
0,02

Numărul de
determinări
zilnice
validate/captura
de date validate
310/84,93%
322/88,22%

0,01

327/89,58%

TL1 – Ciuperca – Trafic
TL2 – Transport Public –
Industrial
TL3 – Isaccea – Trafic/ suburban

Tabel 51 - Valori ale concentrației de plumb din aerul Ambiental
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Tip stație
TL1 – trafic
TL2 – industrial

0,5

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2014
2015
2016 2017
2018
0,0231 0,0188 0,0131
0,0102

0,02
0,01
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TL3 –
trafic/suburban

0,0076 0,0054

-

0,02

0,01

Tabel 52 - Valorile concentrațiilor medii anuale de plumb în perioada 2014-2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Stația de monitorizare

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Valoare
medie
anuală
(µg/m3)

6

1,00
0,83

Numărul de
determinări
zilnice
validate/captura
de date validate
310/84,93%
322/88,22%

0,66

327/89,58%

TL1 – Ciuperca – Trafic
TL2 – Transport Public –
Industrial
TL3 – Isaccea – Trafic/ suburban

Tabel 53 - Valori ale concentrației de arseniu din aerul Ambiental
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Tip stație
TL1 – trafic
TL2 – industrial
TL3 –
trafic/suburban

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2014
2015
2016 2017
2018
1,6887 0,9090 0,9328
0,59
0,9911 0,0454
-

6

0,73
0,97
0,26

1,00
0,83
0,66

Tabel 54 - Valorile concentrațiilor medii anuale de arsen în perioada 2014-2018
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Stația de monitorizare

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Valoare
medie
anuală
(µg/m3)

5

5,27
1,66

Numărul de
determinări
zilnice
validate/captura
de date validate
310/84,93%
322/88,22%

1,52

327/89,58%

TL1 – Ciuperca – Trafic
TL2 – Transport Public –
Industrial
TL3 – Isaccea – Trafic/ suburban

Tabel 55 - Valori ale concentrației de nichel din aerul Ambiental
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea

Valoare limită
anuală
(µg/m3)

Tip stație
TL1 – trafic
TL2 – industrial
TL3 –
trafic/suburban

20

Concentrație medie anuală (µg/m3)
2014
2015
2016 2017
2018
1,5095 1,3830 2,1623
1,3319
0,5869 1,5635
-

3,28
3,76
3,88

Tabel 56 - Valorile concentrațiilor medii anuale de nichel
Sursă: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea
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5,27
1,66
1,52

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă întreaga Românie.
Astfel, o abordare integrate trebuie să țină cont de următoarele principii: colectare, transport, tratare,
valorificare și eliminarea deșeurilor. Toate acestea s-au încadrat în anul 2018 sub valoarea limită legală,
astfel:
Politicile Uniunii Europene din domeniul managementului deșeurilor evidențiază importanța unei
abordări integrate în gestionarea deșeurilor, printer care se numără și construcția instalațiilor de
eliminiare a deșeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deșeurilor și de reciclare, astfel:
•
•
•
•

prevenirea producției de deșeuri și a impactului negativ al acesteia;
recuperarea deșeurilor prin reciclare;
refolosirea;
depozitarea finală sigură a deșeurilor, unde există posibilitatea.

Pe raza Municipiului Tulcea, gestionarea deșeurilor se face în mod organizat prin structurile din cadrul
Direcției de Servicii Publice aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Tulcea. În principal, serviciul
de salubrizare este realizat de către Servicii Publice S.A. Astfel, colectarea deșeurilor din oraș se face
prin golirea recipienților din punctele de colectare de la asociațiile de proprietari, în număr de 120 de
puncte de colectare prevăzute cu platformă betonată și grad împrejmuitor, și de la case sau agenți
economici. De asemenea, se mai face prin colectarea în eurocontainere metalice de 1,1 m3, europubele
de 240 litri si iglu0uri de 2,5 m3, containere PVC și saci de 240 litri inscrpționați special pentru deșeurile
selective.
Operatorul de salubrizare asigură, în prezent, colectarea zilnică a deșeurilor pe anotimpul cald și o dată
la două zile pe timpul anotimpului rece. Transportul deșeurilor se face în funcție de proveniența
acestora și se realizează utilizând autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu
dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare.
La nivelul Municipiului Tulcea există în prezent 116 de puncte de colectare, acestea fiind repartizate în
majoritatea cartierelor din oraș.
Conform datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică analizate în perioada 2015-2019, în
anul 2019 operatorii de salburitate au colectat cu 22,85% mai multe deșeuri decât în 2015. Totuși, la
nivelul Municipiului Tulcea s-a înregistrat o scădere cu 13,05%.

Amplasare
Cartier I.L. Caragiale
Cartier C5
Strada Gavrilov Corneloiu
Strada Sabinelor
Strada Păcii
Strada Grădinarilor – Strada Prislav
Strada Isaccei
Strada Babadag
Strada Victoriei
Strada Gării
Strada Podgoriilor
Cartier E3

Număr puncte
colectare
19
4
5
3
9
2
5
11
9
3
4
9
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Strada 1848
Strada Spitalului
Strada Alunișului
Cartier Vest
Cartier Dallas
Cartier Lotizare + Livezilor
TOTAL

6
3
3
9
9
3
116

Tabel 57 - Punctele de colectare deșeuri din Municipiul Tulcea

Categorii de deșeuri
municipale

2015

2016

2017

2018

2019

Deșeuri menajere și
similare colectate în
amestec
Deșeuri menajere și
similare colectate
separat
Deșeuri din grădini și
parcuri
Deșeuri din piețe
Deșeuri stradale
Deșeuri generate și
necolectate
Deșeuri din construcții și
desființări
TOTAL deșeuri menajere,
similare și din servicii
publice colectate de
către operatorii de
salubrizare
Total deșeuri municipale
colectate de operatorii
de salubrizare

50.153

54.721

53.299

51.282

54.963

% 2019
față de
2015
9,59

2.179

2.318

5.105

6.757

9.619

341,44

489

1.052

1.063

670

1.038

112,27

20
1.383
36

60
1.808
201

52
992
262

20
903
455

0
998
-

-100,00
-27,84
-

22.871

471

1.337

201

418

-98,17

54.226

59.959

60.512

59.632

66.618

22,85

77.096

60.430

61.849

59.833

67.036

-13,05

Tabel 58 - Evoluția cantităților de deșeuri generate în Județul Tulcea pe tipuri de deșeuri (tone)
Sursă: APM Tulcea – Ancheta statistică a deșeurilor

De asemenea, situația privind deșeurilor menajere colectate în aceeași perioadă arată astfel:
Material

Biodeșeuri
Hârtie/carton
Sticlă
Metale
Plastic
Textile
Lemn
Voluminoase
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PNGD
Nivel
Național
2019
(%)
57,0
12,2
5,0
11,3
1,0
2,5
2,5
2,2

2015

APM Tulcea
Nivel județean (%)
2016
2017
2018

2019

61,27
10,85
6,09
18,62
1,27
1,27
-

71,94
8,67
6,42
9,21
2,28
2,28
-

65,56
13,6
7,09
9,24
1,18
1,18
-

66,29
9,28
9,63
10,45
1,94
1,94
-

66,69
12,83
5,47
11,55
0,94
0,94
-
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Alte deșeuri (inerte,
fără DCD)
TOTAL

6,8

0

0,59

0

0,08

-

100

100

100

100

100

100

Tabel 59 - Compoziția deșeurilor menajere colectate de la populație în perioada 2015-2019 (%)
Sursă: PNGD, APM Tulcea

În ceea ce privește colectarea selective, la nivelul Județului Tulcea se observă în perioada 2015-2019 o
cantitate colectată selectivă semnificativă:
Categorie de
deșeuri
Hârtie și carton
Sticlă
Materiale plastice
Metalice
Lemn
Altele
TOTAL

2015
836
359
890
76
15
3
2.179

Cantitatea colectată (tone/an)
2016
2017
2018
843
1.361
1.880
591
2.004
2.844
730
1.216
1.554
101
57
102
28
440
258
25
26
120
2.318
5.105
6.757

2019
1.975
4.565
1.778
144
1.150
6
9.619

Tabel 60 - Cantități de deșeuri colectate separat de către operatorii de salubrizare
Sursă: APM Tulcea

O altă creștere semnificativă se remarcă și în cazul deșeurilor de ambalaje:
Categorie de
deșeuri
Ambalaje
hârtie/carton
Ambalaje din sticlă
Ambalaje din plastic
Ambalaje metalice
Ambalaje de lemn
Altele
TOTAL

Cantitatea colectată (tone/an)
2015
2016
2017
2018
2019
1.358

1.869

3.650

5.527

1.975

%2018
față de
2015
307,00

2.594
8.808
212
2.879
52
15.902

1.040
1.912
313
210
29
2 5.373

4.143
3.094
512
721
16
12.136

6.717
3.840
493
961
41
17.578

4.565
1.778
144
1.150
0
9.613

158,94
-56,40
132,55
-66,62
-21,15
10,54

Tabel 61 - Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în Județul Tulcea de la populație și agenții economici
Sursă: APM Tulcea

Aceeași creștere este evidențiată și la nivelul deșeurilor de tip electronice și electrocasnice (DEEE) în
perioada 2015-2019:
Categorie DEEE
Aparate de uz casnic de mari
dimensiuni
Aparate de uz casnic de mici
dimensiuni
Echipamente informatice şi
echipamente
pentru
comunicații electronice
Aparate electrice de consum
şi panouri fotovoltaice
Echipamente de iluminat
Unelte
electrice
şi
electronice,
cu
excepția

2015
14,80

Cantitate colectată (tone/an)
2016
2017
2018
68,01
15,62
30,27

1,12

3,53

0,94

6,01

15,20

53,66

14,62

54,17

11,94

19,63

9,42

20,18

0,04
0,32

0,47
0,20

0,67
0,06

96,93
1,39
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uneltelor industriale fixe de
mari dimensiuni
Jucării, echipament pentru
petrecerea timpului liber şi
echipament sportiv
Dispozitive medicale, cu
excepția tuturor produselor
implantate şi infectate
Instrumente de monitorizare
şi control
Distribuitoare automate
TOTAL

0,01

0,00

0,66

4,03

0,00

1,69

0,00

0,01

1,04

1,07

0,83

6,75

0,00
44,45

0,00
148,26

0,00
42,81

0,00
219,73

512,77

Tabel 62 - Cantitatea de DEEE colectată în Județul Tulcea în perioada 2015-2019
Sursă: APM Tulcea

Consiliul Local Tulcea și Primaria Municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 122 din
Constituția României coroborâte cu prevederile art. 23 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, sunt autoritățile publice prin care se realizează autonomia locală în
Municipiul Tulcea, ca Consiliul local Tulcea ca autorităte deliberative, și Primarul Municipiului Tulcea, ca
autorităte executiva.
Consiliul local Tulcea și Primarul Municipiului Tulcea funcționează ca autorități ale administrației
publice locale, în condițiile legii.
Consiliul Local Tulcea, ca autoritate deliberativă, îndeplinește în principal atribuțiile prevazute de Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, în condițiile respectării principiilor pe
care se întemeiază administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale.
Consiliul Local Tulcea poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul
municipiului Tulcea, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, în condiţiile legii.
Primaria Municipiului Tulcea este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel local
pentru coordonarea activității municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes local. Prin
întreaga sa activitate Primaria Municipiului Tulcea şi serviciile publice locale nu pot aduce atingere
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti recunoscute prin Constituţia României şi alte acte normative cu
caracter special.
Primaria Municipiului Tulcea se organizează şi funcţionează în baza principiilor descentralizării,
autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Primăria Municipiului Tulcea este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor municipiului Tulcea.
Primaria Municipiului Tulcea administrează si dispune de resursele financiare, precum şi de bunurile
proprietate publică şi privată ale municipiului, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului Tulcea şi aparatul de specialitate al Primarului, constituit
din funcţionari publici şi personal contractual, constituie Primăria municipiului Tulcea care asigură
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conducerea operativă a problemelor municipiului, rezolvă, gestionează şi răspunde de treburile publice
în interesul cetăţenilor municipiului.
Îndeplinirea atributiilor aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi a structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, stabilite prin legi și alte acte
normative, a celor prin propriile hotărâri și respectiv dispozitii ale președintelui, se realizează în mod
permanent, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul colectivității județene , prin
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea. Aparatul de specialitate este subordonat
Primarului Municipiului Tulcea, care asigura conducerea executivă și răspunde de buna funcționare a
acestuia.
Conform hotararii Consiliului Local Tulcea nr 318/29.10.2018, este aprobat Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi a structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziție de
către Primarul Municipiului Tulcea, viceprimarilor și administratorului public al Municipiului Tulcea sau
altor persoane, în condițiile legii.
În funcție de specificul atributiilor, aparatul de specialitate este organizat în structuri de specialitate,
respectiv: administrator public, direcții, servicii, manager public, birouri și compartimente care asigura
realizarea atribuțiilor sale. Organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare
a aparatului de specialitate, se aprobă, la propunerea președintelui, prin hotărâre a Consiliului Local
Tulcea.

Pentru o transformare urbană de succes, orașele inteligente trebuie să-și servească cetățenii.
Angajamentul, satisfacția și fericirea generală a rezidenților sunt singurele valori care contează cu
adevărat. Pentru a ne asigura că orașele inteligente pot continua să-și servească cetățenii, este esențial
ca guvernele să adopte o abordare transparentă, centrată pe cetățean, care să țină cont în permanență
de preocupările și temerile cetățenilor. O politică transparentă cu accent pe securitatea datelor este
cea mai bună cale de urmat pentru toți
Smart city poate fi împărțit în 6 categorii de sectoare ale orașelor inteligente:
✓ Smart Governance
✓ Smart Economy
✓ Smart Mobility
✓ Smart Environment
✓ Smart People
✓ Smart Living
Domeniile pe care le poat aborda proiectele de smart city:
✓ Administraţie locală inteligentă (e-Administrație, e-Guvernare) – are la bază comunicarea şi
interacţiunea facilă cu cetăţenii, facilitarea dezvoltării mediului de afaceri local, implementarea
de proiecte de impact asupra calităţii vieţii, reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei,
eficienţei şi reducerea costurilor administrative
✓ Mobilitate urbană inteligentă (transport sustenabil) – transport public şi comercial eficient şi
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nepoluant (autovehicule electrice), transport multimodal, utilizarea mijloacelor fizice (mers,
biciclete), gestiunea parcărilor, gestiunea traficului, infrastructură, logistică şi planificare
eficientă, acces facil şi instrumente de plată
✓ Clădiri sustenabile/ inteligente (mediu de locuit şi afaceri sustenabil) – include clădirile
eficiente energetic, cu aport minim de energie exterioară, capabile să folosească pe scară largă
energii regenerabile, să micşoreze poluarea, să automatizeze utilităţile, asigurând un standard
ridicat de viaţă sau de lucru
✓ ICT şi Utilităţi publice (Infrastructură şi procese integrate între ICT, energie, utilităţi şi
transport) – presupune utilizarea tehnologiilor IT şi de Comunicaţii pentru interconectarea
dotărilor de infrastructură, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi sustenabilităţii oraşului; include
de exemplu resurse regenerabile de energie, automatizări de creştere a eficienţei energetice,
iluminatul public, reţelele de comunicaţii, dar şi reţele de senzori pentru infrastructura de
utilităţi (apă, apă uzată, gaze, încălzire, trafic, deşeuri, etc.), unităţi şi platforme de
achiziţie, stocare şi prelucrare a informaţiilor, aplicaţii de gestiune şi decizie
✓ Mediu – se asigură monitorizarea permanentă a principalilor parametri de mediu şi luarea de
măsuri eficiente contra depăşirii limitelor admise
✓ Siguranţa publică inteligentă – asigurarea ordinii publice, securităţii şi siguranţei cetăţenilor,
prevenirea şi modul de acţiune în caz de accidente, urgenţe, calamităţi
✓ Sănătate inteligentă (e-Sanatate) – îmbunătăţirea stării de sănătate, calităţii serviciilor,
fluxurilor între unităţile medicale, diminuarea costurilor prin optimizarea resurselor,
telemedicina, dispozitive portabile
✓ Educaţie inteligentă – eficienţa şi calitatea sistemului educaţional, formare profesională,
alfabetizare digitală, platforme de învăţare şi perfecţionare
✓ Turism inteligent (e-Turism) – informare şi interacţiune cu turiştii, promovare locală, servicii
✓ Inovaţie şi Afaceri locale inteligente – dezvoltare durabilă prin colaborare cu administraţia,
accent pe afacerile creative, inovative şi cu valoare adăugată mare, eficientizarea costurilor,
economisirea resurselor, protejarea mediului
✓ Planificare urbană inteligentă – planificarea spaţială, temporală şi multidisciplinară a modului
de dezvoltare a oraşului
Conceptul de SMART CITY este acoperit pe larg în ziua de azi și este definit prin numeroși termeni ca:
digital city, e-communities, intelligent city, telecity sau wired city care nu mai țin de domeniul SF.
Un Oraș Smart (inteligent) însemnă un oraș mai inclusiv, care creează oportunități egale pentru toți.
Tehnologia nu este în mod necesar un lux, dimpotrivă, s-a dovedit că ne simplifică existența și o face
mai puțin costisitoare în mai multe privințe. Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni
și furnizorii de servicii publice și oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai
participativi în viața comunității.
Un Smart City poate fi descris ca un oraș dotat cu urmatoarele atribute:
✓
✓
✓
✓

109

cladiri inteligente
mobilitate inteligentă
infrastructură inteligentă
tehnologie inteligentă

✓ energie inteligentă
✓ cetățeni inteligenți
✓ educație inteligentă
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Intervenții de tip Smart City ce se pot realiza la nivelul Municipiului Tulcea:
✓ Primaria digitală
✓ Dispecerizare solutii de smart city și centru de
comandă
✓ Transport public inteligent și managementul
traficului
✓ Smart parking
✓ Acces la informații prin asigurarea accesului la
servicii Wi-Fi în spații publice sau mijloace de
transport public
✓ Asigurarea serviciilor publice către persoane
aflate în atenția autorității publice (aflate în
custodie, asigurarea de compensații bănești
și/sau în asigurarea de servicii de asistență
socială
✓ Managementul deșeurilor municipale

✓ Realizarea de parcuri și spații verzi inteligente
folosind tehnologia artificială
✓ Aplicații de management a diverselor
activități în scop public
✓ Senzori de proximitate pentru turism
inteligent și e-guvernare
✓ Monitorizarea calității aerului
✓ Iluminat public inteligent
✓ Management energetic (smart grid și smart
mettering)
✓ Școală digitala
✓ Cultură digitală
✓ Sistem de securitate inteligent
✓ Energie regenerabilă

În urma analizelor sociologice și, mai ales, a situației existente, este realizata analiza SWOT cu scopul
de a pune în lumină punctele tari și slabe, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un
acest moment.
Analiza swot este prezentata mai jos:
Puncte tari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrimoniu construit cu valoare culturală de interes
național;
Teritoriu ce deține obiective naturale devenite și
turstice – Dunărea, Rezervația Biosferei Delta
Dunării, Lacurile Zaghen și bălțile Smovei;
Firme care ativează în domeniul piscicol;
Municipiul Tulcea deține singura rafinărie de alumina
din România;
Funcționarea Centrului de Informare Turistică Tulcea;
Existența portului fluvial maritime;
Municipiul Tulcea deține cel mai mare depozit
frigorific din sud-estul Europei;
Diversitatea vegetației și faunei;
Derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă
pentru sprijinirea sectorului IMM;
Existența Institutului de Cercetări Eco-Muzeale;
Exsitența aeroportului local Mihail Kogălniceanu;
Conexiuni de transport cu municipiile Constanța,
Brăila și Galați;
Prezența instituțiilor representative la nivel national
ARBDD, INCDD.

Puncte slabe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel scăzut de salarizare;
Îmbătrânirea forței de muncă;
Depopulare
semnificativa
catre
principalele orase: Bucuresti si Constanta
Capacitate medie de atragere a
investițiilor precum și a fondurilor
structurale;
Slaba promovare pentru atragerea
turiștilor în zonele de interes ale orașului;
Conexiuni de transport slab dezvoltate;
Deficiențe înregistrate în privința
traficului de croazieră pe Dunăre;
Nefinalizarea podului de peste Dunăre
din zona Brăila-Galați;
Capacitate redusă de preluare a fluxurilor
de turiști ce au ca destinație Delta Dunării
dinspre Faleza Dunării și principalele căi
de acces rutier și feroviar
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Oportunități
•
•
•
•
•
•

Potențial turistic mare
Utilizarea finanțărilor
Interes international ridicat în vederea dezvoltării
biodiversității și promovarea turismului în Delta
Dunării;
Existența relațiilor bilaterale internaționale ce permit
dezvoltări viitoare;
Valorificarea turismului conferit de traficul de
croazieră pe Dunăre.
Implicarea Autorităților Publice Locale în structure
parteneriale regionale – naționale și transfrontaliere

Amenințări
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Economia locala slab dezvoltata
Dezvoltarea socio-economica este legata
de lipsa conectivitatii si accesibilitatii
municipiului
Tulcea
la
coridoare
importante
de
transport
rapid
(autostrada sau drum expres), timp de
deplasare mare, etc.
Turismul sezonier, doar in sezonul cald
Transportul public slab dezvoltat;
Amânarea investițiilor;
Apariția incidentelor ce poate afecta
fluxurile de turiști;
Instabilitatea legislativă, care poate
afecta implementarea proiectelor de
dezvoltare locală;
Infrastructura de acces limitată către
localitățile isolate, care prezintă potential
turistic;
Lipsa colaborărilor între întreprinderi și
institutele de cercetări.
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Planificarea spațială integrata juca un rol strategic în dezvoltărea durabilă şi trebuie folosită în mod
eficient în acest scop. Un sistem de planificare spațială care este eficient conduce obligatoriu spre
rezultate socio-economice pozitive.
Planificarea spațială intebgrata are de a face cu dezvoltarea durabilă într-un proces inteligent în
vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare din sectorul public, în special în ceea ce priveşte
coordonarea dezvoltării obiectivelor şi a punerii in valoare a resurselor de care dispune mediul urban
in corelare cu oportunitatile de dezvoltare avand un rol strategic cât și unul de coordonare.
În Romania, planificarea urbană integrată se realizeaza în conformitate cu Legea 350/2001 (cu
modificările ulterioare), planificarea spațială este o activitate obligatorie ce trebuie înfăptuită prin
intermediul amenajării teritoriului şi urbanismului: ,,Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie
armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la
nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se
creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.”
Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord
cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor avand ca
obiectiv principal dezvoltarea durabilă a localităţilor prin realizarea de strategii de dezvoltare pe
termen scurt, mediu şi lung.
Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului
acestora;
b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului
natural şi cultural şi a resurselor naturale;
d) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităţilor şi
conservarea terenurilor agricole fertile;
Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele:
o îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la
infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;
o crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale
persoanelor cu handicap;
o utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea
controlată a zonelor construite;
o protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;
o asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale;
o protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale.
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Planificarea spațiala integrata indeplineste următoarele funcţii:
− Asigură o strategie de dezvoltare durabila integrata pe termen mediu sau lung şi care
încorporează obiective diferite ale politicilor sectoriale Europene, nationale, regionale si locale;
− Utilizarea resursele aflate la dispozitie cat si punerea in valoarea oportunitatilor de dezvoltare
ca pentru toate domeniile de dezvoltare
− Planifică politicile sectoriale în funcţie de scara teritorială.
In acest context, planificarea spațială integrata poate elimina orice bariera in asigurarea cresetrii
calităţii vieţii în zonele urbane, pentru a încuraja dezvoltarea durabilă socio-economica, a dezvoltarii
infrastructurii publice, punand in valoare resursele de care dispune in vederea realizarii unui mediu
competitive si atractiv pentru mediul de afaceri cat si pentru a realiza un mediu urban destinat
petrecerii timpului liber in conditii de confort urban la standard de viata superioare.
Un aspect important il reprezinta reglementările urbanistice si de planificare urbana clare şi flexibile în
ceea ce priveşte utilizarea terenurilor pot asigura protejarea corespunzătoare a patrimoniului cultural,
istoric şi natural al mediului urban. Reglementările de urbanism au o componentă socială puternică,
prin restrictionarea zonelor industriale poluante de a fi alipite zonelor populate şi mai ales in
elaborarea unor politici locale de mediu si implicit in dezvoltarea unor investitii in ameliorarea factorilor
de mediu (aer, apa, sol si biodiversitate) cat si organizarea transportului public pentru a aduce
oportunităţile mai aproape de persoanele care sunt afectate.

Planificarea spațială asigura dezvoltarea şi reducerea decalajele de dezvoltare prin plasarea în spațiu a
proiectelor mari de infrastructură, si prin zonare inteligentă vor genera proiecte de dezvoltare urbană
densă şi compactă, care, la rândul lor, pot îmbunătăţi competitivitatea a mediului urban sau periferic
precum şi prioritatea în care trebuie să se dezvolte această infrastructură pentru a permite un impact
maxim.
Conceptul de dezvoltare durabilă înglobează considerente economice, sociale și de mediu care pot
evolua în interdependență, susținându-se reciproc. Conturarea unui concept strategic de dezvoltare
spaţială a mediului urban presupune stabilirea unor zone care pot fi motoare de dezvoltare economică
în domenii competitive (regenerare urbane sau zone de interes), care vor fi identificate şi stabilite
ţinând cont de noul context European, provocarile actuale si mai ales oportunitatile de dezvoltare.
Important este in stabilirea acestor zone prioritare de dezvoltare, zone cu un anumit potenţial care nu
presupun investiţii prea mari pentru a aduce beneficii economice importante. De asemenea, conceptul
strategic fixează priorităţile de investiţii în infrastructura şi planul de acţiuni la nivel local pentru
dezvoltare durabila integrata in corelare cu politicile si orientarile europene si nationale actuale.
Într-un cadru de politici integrate, valoarea adăugată a abordării bazate pe zona funcțională se
manifestă în special în domeniile amenajării spațiale, dezvoltării socio-economice și îmbunătățirii
accesibilității/mobilității, a calitatii vietii si mai ales a mediului urban, a protejarii patrimoniului cultural
si istoric si mai ales in protectia mediului inconjurator.
Abordarea bazată pe zona funcțională este deosebit de potrivită pentru rezolvarea unor probleme
specifice, cum ar fi:
•
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clarificarea si mai ales stabilirea domeniului si teritoriului urban prin adoptarea unor planuri de
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•

•

•

dezvoltare spațială partajate și coordinate (PUG, PUZ, strategii si planuri sectoriale, etc.);
îmbunătățirea orientării unor categorii de investiții, cum ar fi infrastructura publica urbana, a
mediului de afaceri, calitatea și disponibilitatea serviciilor publice, mobilitatea, capacitatea
administrativă;
furnizarea de servicii mai bune, mai eficiente și integrate, educationala, medicala si de asistenta
si protective sociala, transportul public performant, accesibilitate si mobilitate urbana
corespunzatoare unui mediu urban, etc;
implementarea de politici coerente si cu impact pozitiv in domeniul schimbarilor climatice si de
protectia mediului inconjurator, promovarea de tehnologii cu emisii scazute de GES, dezvoltarea
de investitii in punerea in valoare a terenurilor care nu sunt exploatate in vederea realizarii unor
suprafete considerabile de a fi impadurite, a extinderii parcurilor si a spatiilor verzi, a lucrarilor
de intretinere a celor existente, a dezvoltarii de investitii privind promovarea si utilizarea
surselor de energie regenerabile, etc.

Zonele urbane funcționale nu există înainte de intervenție, în sensul că, în majoritatea cazurilor,
acestea nu sunt definite prin limite administrative, fiind relevante prin analiza relațiilor socioeconomice
și spațiale. Zonele urbane funcționale sunt definite ca centre urbane dens populate (orașele) și
municipalități adiacente cu niveluri ridicate de navetă către centrele urbane dens populate (zonele de
navetă).
Stabilirea limitei zonelor urbane funcționale pentru dezvoltarea urbana durabila se bazeaza pe mai
multe criterii simultan:
•
•
•

pe dovezi cantitative
pe analize teritoriale
și pe obiectivele strategiei

Delimitarea necesită o evaluare solidă a teritoriului exact în care ar trebui să se desfășoare dezvoltarea,
împreună cu înțelegerea relațiilor de interdependență, a complexității socio-economice și îmbunătățirii
accesibilității/mobilității, a calitatii vietii si mai ales a mediului urban, a protejarii patrimoniului cultural
si istoric si mai ales in protectia mediului inconjurator, ajungându-se la o mobilizare bine coordonată și
coerentă a actorilor urbani.
Orientări pentru punerea în aplicare a unei abordări operaționale de planificare metropolitană se
bazeaza pe următoarele recomandări-cheie și implicații în materie de politici:
•

•
•

•

Planificarea metropolitană eficace depinde de un proces de guvernanță comună, care este mai
flexibilă și mai dinamică și, în același timp, este legată clar de nivelurile administrative ale
amenajării spațiale reglementate de autorități
Implementarea unei abordări de planificare urbana implică stabilirea a diferite puncte focale în
planificarea strategică, reglementată de autoritățile locale și colaborativă
Pentru a implementa abordarea planificării metropolitane este nevoie de un mix de
instrumente de politică la nivel metropolitan, in ceea ce priveste de coordonarea și colaborarea
actiunilor de planificare la scară urbana sau instituirea unui proces de colaborare eficace între
mai mulți actori
Statutul formal al zonei urbane nu este un factor reprezentativ pentru eficacitatea planificării și
a guvernanței administrative a mediului urban, în timp ce acceptarea și recunoașterea zonelor
urbane ca atare constituie un factor declanșator esențial pentru inițierea colaborării urbane
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•

Politica și orientările europene sunt un stimulent esențial pentru autoritățile locale, încurajând
inițierea eforturilor coordonate de dezvoltare regională și locală in aplicare a unei abordări de
planificare metropolitană

Municipiul Tulcea, orașul situat la porțile Deltei Dunarii, este un oraș cu puternice amprente culturale,
istorice și turistice, prin intermediul politicilor de administrare locală, care promovează dezvoltarea
durabilă având ca și obiective:
• îmbunătățirea calității vieții locuitorilor;
• dezvoltarea economico-socială a Municipiului Tulcea;
• gestionarea și valorificarea patrimoniului și a resurselor;
• transformarea într-un oraș verde și inteligent în vederea asigurării premiselor asigurării unui
standard superior privind calitatea vieții urbane.
În acest sens, administrația publică locală reprezentată prin aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Tulcea, va avea ca misiune, implementarea planului de măsuri și planul de acțiune privind
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030,
asigurând astfel premisele devoltarii durabile, având la bază fructificarea oportunităților de dezvoltare
locală prin intermediul surselor de finanțare disponibile.
În implementarea planului de monitorizare trebuie avută în vedere implicarea tuturor factorilor
mediilor social, economic, administrativ și de orice altă natură din Municipiul Tulcea și din Județul
Tulcea, care pot susține acțiunile necesare în vederea implementării tuturor planurilor de investiții și
strategiilor realizate și în vedrea necesarului de investiții identificat atât prin resursele proprii cât și cele
publice identificate, dar și prin intermediul parteneriatelor cu societatea civilă, cât și cu partea privată
a economiei, care se poate implica în acest sens, prin utilizarea eficientă a resursele financiare și umane,
a oportuniăților de dezvoltare, cât și cat prin atragerea de noi resurse de orice fel pentru atingerea
scopului propus.
Pentru a asigura premisele îndeplinirii viziunii de dezvoltare și a direcțiilor de dezvoltare strategică a
Municipiului Tulcea, având la bază toate resursele proprii și, mai ales, oportunitățile de dezvoltare,
această viziune îmbracă aspirațiile tuturor categoriilor de beneficiari. Totodată, prin intermediul
factorilor calitativi și cantitativi se urmărește creșterea calității vieții urbane din Municipiul Tulcea.
Dezvoltarea este un proces viu, iar dinamica proceselor presupune o deschidere constantă la
schimbare, o adaptare continuă la condiții noi și dezvoltarea creativității și deschiderii la parteneriat în
abordarea continuă schimbării. Municipiul Tulcea va fi orașul verde și inteligent bazat pe tehnologii
inovatoare, propice unui trai decent pentru locuitorii rezidenți și dorit de generația tânără, pentru
turiști și pentru cei care sunt interesați în cautarea de rezidență viitoare.
Este necesară diversificarea activităților economice și explorarea punctelor tari și a oportunităților
pentru Municipiul Tulcea prin folosirea resurselor și energiilor în scopul facilitării dezvoltării economice
locale: asigurarea de servicii de calitate, spațiu pentru dezvoltare, planuri de dezvoltare coerente și
transparente, parteneriate locale și angajarea comunității.
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Obiectivele specifice, cât și domeniile de intervenție ale Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030 sunt în corelare cu Politica de Coeziunie, care are la bază
Obiectivele Politice (OP), care la rândul lor sunt detaliate prin intermediul obiectivelor specifice (OS),
astfel:
o Europă mai inteligentă

o Europă mai ecologică

o Europă mai conectată

o Europă mai socială

OS 1. Dezvoltarea socio-economicaă integrată și revitalizarea
urbana în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea Municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementarii conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 3. Transformarea Municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientarile și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea Municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
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o Europă mai aproape de cetățeni

OS 3. Transformarea Municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă

În concordanță cu obiectivele obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene s-au elaborat
obiectivul general și cele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Tulcea. Astfel,
obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Tulcea 2021-2030 este următorul:
1. 1. Fără sărăcie – Eradicarea
sărăciei în toate formele sale şi în
orice context.

2. Foamete „zero” – Eradicarea
foametei, asigurarea securităţii
alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei
şi promovarea unei agriculturi
durabile.
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OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientarile și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 6. Punerea în valoare patrimoniului istoric, cultural, turistic,
biodiversitate și de agrement
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educationale
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3.

3. Sănătate şi
bunăstare –
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi
promovarea bunăstării tuturor la
orice vârstă.

4.

4.
Educaţie
de
calitate –
Garantarea unei educaţii de
calitate
şi
promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a
lungul vieţii pentru toţi.

5.

5. Egalitate de gen – Realizarea
egalităţii de gen şi împuternicirea
tuturor femeilor şi a fetelor.

6.

6. Apă curată şi sanitaţie –
Asigurarea
disponibilităţii
şi
managementului durabil al apei şi
sanitaţie pentru toţi.

OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientarile și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 6. Punerea în valoare patrimoniului istoric, cultural, turistic,
biodiversitate și de agrement
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
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7.

7. Energie curată şi la preţuri
accesibile – Asigurarea accesului
tuturor la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur,
durabil şi modern.

8.

8. Muncă decentă şi creştere
economică – Promovarea unei
creşteri economice susţinute,
deschise tuturor şi durabile, a
ocupării depline şi productive a
forţei de muncă şi a unei munci
decente pentru toţi.

9.

9.
Industrie,
inovaţie
şi
infrastructură – Construirea unor
infrastructuri
rezistente,
promovarea
industrializării
durabile şi încurajarea inovaţiei.

10.

10. Inegalităţi reduse – Reducerea
inegalităţilor în interiorul ţărilor şi
de la o ţară la alta.
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OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educaționale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabila urbana si eficienta energetica
performanta pentru o comunitate nepoluanta
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
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11.

11. Oraşe şi comunităţi durabile –
Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor
umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente şi
durabile.

12.

12.
Consum
şi
producţie
responsabile – Asigurarea unor
tipare de consum şi producţie
durabile.

13.

13. Acţiune climatică – Luarea
unor măsuri urgente de combatere
a schimbărilor climatice şi a
impactului lor.

OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educationale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 6. Punerea în valoare patrimoniului istoric, cultural, turistic,
biodiversitate și de agrement
OS 7. Asigurarea unor standarde performante educationale
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
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OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 6. Punerea in valoare patrimoniului istoric, cultural, turistic,
biodiversitate si de agrement
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 1. Dezvoltarea socio-economică integrată și revitalizarea
urbană în Municipiul Tulcea
OS 2. Asigurarea accesibilității teritoriului și conectarea
Municipiului Tulcea la un coridor rutier rapid de transport
implicit mobilitatea urbană sustenabilă
OS 3. Transformarea municipiului Tulcea într-un oraș verde și
inteligent în contextul implementării conceptului de SMART
CITY
OS 4. Dezvoltare durabilă urbană și eficiență energetică
performantă pentru o comunitate nepoluantă
OS 5. Creșterea calității și sănătății vieții cetățenilor
OS 6. Punerea in valoare patrimoniului istoric, cultural, turistic,
biodiversitate si de agrement
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
politicile europene
OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă

14.

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi
utilizarea durabilă a oceanelor,
mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă.

15.

15. Viaţa terestră – Protejarea,
restaurarea şi promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor,
combaterea deșertificării, stoparea
şi repararea degradării solului și
stoparea
pierderilor
de
biodiversitate.

16.

16. Pace, justiţie şi instituţii
eficiente –
Promovarea
unor
societăți pașnice și incluzive pentru
o dezvoltare durabilă, a accesului la
justiție pentru toţi şi crearea unor
instituţii eficiente, responsabile şi
incluzive la toate nivelurile.
17.
Parteneriate
pentru OS 8. Conformarea administrației publice locale la orientările și
realizarea
obiectivelor - politicile europene
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Consolidarea
mijloacelor
de
implementare
și
revitalizarea
parteneriatului
global
pentru
dezvoltare durabilă.

OS 9. Întărirea capacității administrative în asigurarea serviciilor
publice de calitate în contextul asigurării dezvoltării durabile
sustenabile pe baza resurselor proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă

Dezvoltarea durabilă urbană și creșterea calității vieții și sănătății cetățeanului prin asigurarea
serviciilor publice performante în Municipiul Tulcea.
Așadar, pentru îndeplinirea obiectivului general au fost elaborate și obiectivele strategice (OS),
împreună cu domeniile de intervenție (DI) și acțiunile specifice (AS):
Domenii de intervenție
Acțiuni specifice
D.1.1. – Conectarea Municipiului A.1.1.1.
–
Conectarea
Tulcea la un coridor rutier de Municipiului Tulcea la un
transport
coridor rutier rapid de transport
A.1.1.2. – Reabilitarea și
OS1 – Asigurarea accesibilității
modernizarea principalelor căi
teritoriului
și
conectarea
de comunicaăii rutiere în
Municipiului Tulcea la un
Municipiul Tulcea
coridor
rutier
rapid
de
transport implicit mobilitatea
urbană sustenabilă
D.1.2.
–
Implementarea A.1.2.1.
–
Modernizarea
mobilității urbane sustenabilă
transportului public
A.1.2.2. – Asigurarea legăturilor
de transfer între modurile de
transport în Municipiul Tulcea
OS2
–
Transformarea D.2.1.
–
Reabilitarea
și A.2.1.1. – Protecția mediului
Municipiului Tulcea într-un implementarea măsurilor pentru înconjurător și a biodiversității
oraș verde și inteligent în protecția
mediului
și
a A.2.1.2. – Realizarea de păduri
contextul
implementării biodiversității
urbane, perdele forestiere și
conceptului de Smart City
împădurirea unor suprafețe de
teren
A.2.1.3. – Modernizarea și
extinderea
suprafețelor
parcurilor și a infrastructurii
verzi din Municipiul Tulcea
2.1.4. – Măsuri de reducere a
poluării
Obiective specifice

D.2.2. – Implementarea soluțiilor A.2.2.1.
–
Transformarea
Smart City
mediului urban într-un cadru
inteligent
A.2.2.2.
–
Implementarea
soluțiilor de smart city folosind
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tehnologia
bazată
pe
inteligența artificială
D.3.1. – Dezvoltarea durabilă A.3.1.1. - Modernizarea și
urbană prin asigurarea serviciilor extinderea rețelei de distribuție
de utilități publice performante
apă potabilă și canalizare
A.3.1.2. - Modernizarea și
extinderea
sistemului
de
termoficare
A.3.1.3.
Modernizarea
infrastructurii de colectare
deseuri menajere
A.3.1.4.
Modernizarea
iluminatului public
OS3 – Dezvoltarea durabilă
urbană și eficiență energetică
performantă
pentru
o
comunitate nepoluantă
D.3.2. – Implementarea politicilor A.3.2.1. - Creșterea eficienței
de creștere a eficienței energetice energetice
la
clădirile
rezidențiale
A.3.2.2. - Creșetrea eficienței
energetice la clădirile publice
D.3.3. – Reducerea emisiilor GES
A.3.3.1. - Creșterea cantității de
energie produsă din surse
regenerabile
A.3.3.2. - Dezvoltarea serviciilor
publice folosind economia
circulară
D.4.1. – Cadru propice de A.4.1.1. – Creerea de platforme
dezvoltare a mediului de afaceri specializate pentru dezvoltarea
și în special al IMM-urilor
serviciilor și activitățiilor de
producție pentru IMM-uri
A.4.1.2. – Măsuri de sprijin
pentru sectorul IMM-urilor

OS4 – Dezvoltarea socio- D.4.2. – Regenerara urbană în A.4.2.1. – Regenerarea urbană și
economică
integrată
și Municipiul Tulcea
punerea
în
valoare
a
revitalizarea
urbană
în
potențialului de dezvolatare
Municipiul Tulcea
urbană și economică
D.5.1. – Măsuri de protecție și A.5.1.
–
asistență socială
infrastructura
socială
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Investiții
în
de asistență

D.5.2. – Asigurarea serviciilor A.5.2.1. – Asigurarea serviciilor
publice de asistență socială publice de asistență socială
performante și de accesibilitate
OS5 – Creșterea calității și performante
a acestora
sănătății cetățenilor
A.5.2.2.
–
Integrarea
și
incluziunea
socială
a
persoanelor marginalizate sau
în risc de sărăcie
D.5.3. – Dezvoltare serviciilor
medicale si de asistență medicală A.5.3.1. – Infrastructura de
sănătate corespunzatoare
A.5.3.2. – Creșterea accesului la
servicii medicale și de screening
D.6.1. – Protejarea, conservarea A.6.1.1.
–
Protejarea,
și punerea în valoare a conservarea și punerea în
patrimoniului istoric
valoare a patrimoniului istoric
D.6.2. – Protejarea, conservarea A.6.2.1.
Protejarea,
si punerea în valoare a conservareașsi
punerea
în
patrimoniului cultural
valoare a patrimoniului cultural
OS6 – Punerea în valoare a
patrimoniului istoric, cultural, D.6.3. – Protejarea, conservarea A.6.3.1.
–
Protejarea,
turistic, biodiversitate și de și punerea în valoare a conservarea și punerea în
agrement
biodiversității
valoare
a
patrimoniului
biodiversității
D.6.4.
–
Reabilitarea
și
modernizarea spațiilor aferente
de agrement și a serviciilor
asociate

A.6.4.1. – Reabilitarea și
modernizarea spațiilor aferente
de agrement
A.6.4.2.
–
Modernizarea
serviciilor publice ce pot susține
domeniul
turismului
și
serviciilor asociate
D.7.1. – Asigurararea condițiilor A.7.1.1. – Investiți
în
educaționale și implementarea infrastructura educațională, în
standardelor educaționale
creșe, grădinițe, licee, centru de
excelență
în
pregătire
profesională
OS7
Asigurarea
unor D.7.2. – Implementarea soluțiilor
standarde de performante integrate în tehnologii de A.7.2. – Investiții în educație, în
educaționale
inteligență artificială pentru doemniul
tehnologiei
și
domeniului educațional
inteligenței artificiale
D.7.3. – Pregătirea educațională
adecvată la nevoia din câmpul
muncii
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A.7.3.1. Pregătirea educațională
adecvată la nevoia din câmpul
muncii la orice nivel
OS8
–
Conformarea D.8.1.
–
Conformarea A.8.1.1.
–
Implementarea
administrației publice locale la administrației publice locale la standardelor aflate în vigoare
prin
realizarea
proiectelor
orientările
și
politicile standardele aflate în vigoare
specifice
de
capacitate
europene
administrativă în domeniul
standardelor

OS9 - Întărirea capacității
administrative în asigurarea
serviciilor publice de calitate
în
contextul
asigurării
dezvoltarii
durabile
sustenabile pe baza resurselor
proprii și a oportunităților de
finanțare nerambursabilă
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D.8.2. – Implementarea politicilor
europene în domeniile incluse în A.8.2.1. Implementarea
documentele programatice pe politicilor
europene
în
termen mediu și lung
domeniile
incluse
în
documentele programatice pe
termen mediu și lung
D.9.1. – Întărirea capacității A.9.1.1.
–
Realizarea
administrative și instituționale documentelor strategice la
privind implementarea politicilor nivel local
și strategiilor de dezvoltare la A.9.1.2.
–
Implementarea
nivel local
soluțiilor de tehnologie cu
inteligentță artificiala in scopul
dezvoltării
documentelor
strategice și mai ales în
chestionarea
nevoilor
cetățenilor
A.9.1.3. – Creșterea nivelului de
competenţe profesionale a
funcționarilor publici
D.9.2.
–
Transparență
instituțională
A.9.2.1.
–
Asigurarea
transparenței instituționale
D.9.3. – Bugetarea participativă
A.9.3.1. – Asigurarea bugetării
participativă
D.9.4. – Cooperare instituțională
în județ, regiune, național și A.9.4.1. – Dezvoltarea de
parteneriate
în
vederea
internațional
implementării politicilor publice
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Direcțiile de acțiune, politicile și programele au fost realizate în conconrdanță cu obiectivele
următoarelor planuri și strategii de dezvoltare naționale relevante:
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

I.

Ansamblul activităţilor legate de elaborarea sistemului naţional de indicatori ai dezvoltării durabile se
va desfăşura sub îndrumarea şi controlul Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă
propus în Partea V a prezentei Strategii. În acest cadru urmează să se stabilească mandatul,
componenţa şi modul de organizare a grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltării durabile,
termenele de execuţie, pe etape precum şi rolul de coordonare conceptuală şi metodologică al
Institutului Naţional de Statistică.
Pentru urmărirea şi verificarea implementării prezentei Strategii Naţionale se va crea şi întreţine un
sistem naţional de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat şi congruent cu sistemul
relevant de indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea progreselor naţionale în raport cu
Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor de
încredere, cuantificate şi actualizate regulat, agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va
permite măsurarea performanţelor în atingerea obiectivelor stabilite de Strategie şi raportarea corectă
asupra rezultatelor.
Se are în vedere operaţionalizarea a două tipuri de indicatori:
•

•

II.

Indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, focalizaţi pe priorităţile-cheie exprimate prin ţinte
cuantificabile care să permită, totodată, compararea performanţelor naţionale cu cele ale
partenerilor internaţionali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite.
Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru Eurostat-UNECE-OCDE şi va fi
reactualizat în permanenţă.
Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind
întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în
Strategia UE. În acest mod, toate politicile vor forma obiectul monitorizării, urmărind
responsabilizarea decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să evalueze succesul
acţiunilor întreprinse.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030, împreună cu
angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor
generațiilor viitoare. Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de
gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită
prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale globale,
regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grija statului față de cetățean și respectul
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cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică
vor duce la o societate durabilă.
OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ:
1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
ORIZONT 2020:
•
•

•

Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în
mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile
Dezvoltarea unui sistem national de indicatori de incluziune social prin integrarea tuturor
bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea
socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori
Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune
prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență social
ȚINTE 2030:

•
•
•

Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii
Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă
Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare
ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau
evenimente climatice extreme

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea
unei agriculturi sustenabile
ORIZONT 2020:
•
•
•

•
•
•
•
•

Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase
Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din
România
Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar
deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele
valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură,
pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar
Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional / atestate
ca rețete consecrate
Susținerea și atragerea tinerilor fermieri
Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică și
creșterea suprafeței agricole certificate ecologic
Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe scheme de
calitate naționale și europene
Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului
ȚINTE 2030:

•
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Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în
anul 2014 • Finalizarea cadastrului agricol
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•
•
•
•
•

Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018
Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor
de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite
Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone
Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole
Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor
medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea
numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică

3. Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
ORIZONT 2020:
•
•
•
•

•

•
•

Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos
Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru
persoanele vârstnice sau cu dizabilități
Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu accent
și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină
Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a medicamentelor,
dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru creșterea accesului
populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante
Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor de E-sănătate;
dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare precoce pentru boli netransmisibile cu
impact asupra sănătății publice (diferite forme de cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare și
respiratorii), screening pre-concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru boli infecțioase,
inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză)
Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice (mintale)
Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și comercializării
suplimentelor alimentare
ȚINTE 2030:

•
•

•

•
•

•

Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea
prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri
Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și
registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale,
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și
medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor
Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col
uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și
defavorizate
Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE
Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin,
prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți,
organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în
domeniu, precum și alți factori interesați
Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care
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•
•
•
•

cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor
Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile
Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire
și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale
Reducerea mortalității cauzate de boli cornice
Reducerea consumului de substanțe nocive

4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți
ORIZONT 2020:
•

•

•

•

•

Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului
elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat,
crearea cadrului normativ pentru serviciile de educaţie timpurie
Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic;
organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între
unitățile de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu
mediul de afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea
conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate
între universități și reprezentanții mediului antreprenorial
Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform
standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-preșcolară la
studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și
deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social,
sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de
finanțare astfel încât să sprijine mai mult școlile dezavantajate
Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea
participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de
către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea
programe
Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extracurriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică,
ecologică și educația prin sport
ȚINTE 2030:

•
•

•

•

129

Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare
libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii
opționale
Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de
viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și nonviolenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă
Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre
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o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea
percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă
în școli
Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la
folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educational
Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate;
pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe
piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri
Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot
parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de
cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE
Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe
Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul
Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor
Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și
accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile

5. Realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în societate
ORIZONT 2020:
•

•

•
•
•

Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a
responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și
concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiect creșterea
implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți
Reglementarea funcției de expert în egalitate de șanse între femei și bărbați și a posibilității
desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și
în companiile private cu peste 50 de angajați
Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică
Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; organizarea unor campanii de
informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor
Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și
organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și
respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate
ȚINTE 2030:

•
•
•

Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe
Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și
private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare
Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea
posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și
publică
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6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei şi sanitație pentru toți
ORIZONT 2020:
•

•
•

Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale
(plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai
activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate (spa)
Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru
menținerea în parametrii bio-chimici acceptați
Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor; sprijinirea
racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale
ȚINTE 2030:

•

•
•
•
•

•

Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole;
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor
economiei circulare
Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui
proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă
Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă
potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%
Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate
Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și
reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția
apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură
Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând
o atenție specială celor în situații vulnerabile

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi
modern
ORIZONT 2020:
•

•

•

•
•

Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul
petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței
procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și
control
Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel
național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii
(contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consummator
Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor
de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente
viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii
reduse de carbon
Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor
Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară
ȚINTE 2030:
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Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vedea
asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la
prețuri acceptabile
Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție,
transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale
Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului
prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de
status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile
Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de
carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi
Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în
vederea atragerii investițiilor
Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în
transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură

8. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor şi durabilã, a ocupãrii depline
şi productive a forței de muncã şi asigurarea de locuri de muncã decente pentru toți
ORIZONT 2020:
•
•
•
•

•

•

Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi
măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești
Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin
încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor
Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele
pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației
Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă /
teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea
copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere
Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv
a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea
infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și
valorificare înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului national
Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a
parteneriatelor public-privat
ȚINTE 2030:

•

•

•

Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține
efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației
Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea
locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la
servicii financiare
Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea
tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și
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•
•

utilizarea intensivă a forței de muncă
Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului,
turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică
Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la
servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți

9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializ ării durabile şi încurajarea
inovației
ORIZONT 2020:
•
•

•

•

Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene
și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016)
Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor
investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie
tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă ora ale
cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare
Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții
bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și inovării, a cercetării
fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial
de creștere
Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat,
cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector
ȚINTE 2030:

•

•
•

•

•

•
•

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv
infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și
bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
Îmbunătățirea siguranței rutiere
Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și
adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând
măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora
Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona
mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetaredezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere
Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale;
încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și
dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare
Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare
Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv
la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe

10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi între țări
ORIZONT 2020:
•
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Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor
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mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor
sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu
pe economie
Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole,
prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță,
accesul sporit la serviciile de microfinanțare
Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității
sectorului bancar
Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de
incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv persoanele aparținând
minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și
culturale
ȚINTE 2030:

•
•
•

Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii
progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate
Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere
al indicatorilor dezvoltării durabile
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care
activează în domeniul drepturilor omului

11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele sã fi e deschise tuturor, sigure,
reziliente şi durabile
ORIZONT 2020:
•

•

•
•
•
•

•

Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru
construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și
amenajării teritoriului
Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea
timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea
responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme,
inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc)
Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor
previzibile ale schimbărilor climatice
Îmbunătățirea calității aerului
Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității aerului
de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului
Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural,
identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea
dezvoltării în continuare a agroturismului
Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării acelor
funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel european și
internațional
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ȚINTE 2030:
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii
Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren,
îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel
funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului
inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra
ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislative
Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile
pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție
deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în
etate
Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a
teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială
Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic
Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului
prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului
Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice
periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului
Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a
elementelor de peisaj din mediul urban și rural
Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea
și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului

12. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile
ORIZONT 2020:
•

•

•
•

•
•
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Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor
prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de
dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la
modelul economiei circulare
Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin
schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin
dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție
Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transportprocesare-comercializareconsum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor
Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de
informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în
programele educaționale școlare și extrașcolare
Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici
durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare
Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin
campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice
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pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile
publice sau private
Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi • Ameliorarea
procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de producție
durabilă la nivel național, regional și local
Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a deșeurilor
Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii
companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile
ȚINTE 2030:

•

•

•
•

•
•
•

Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a
resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de
parcurs
Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de
consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de
aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare
Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030
Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%;
lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în
2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie
și carton 85%)
Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până
în 2023 și materialele textile până în 2025
Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele
până în 2024
Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile
naționale și politicile europene

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor
ORIZONT 2020:
•
•

Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare
sectorială și armonizarea lor intersectorială
Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât
și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă
ȚINTE 2030:

•
•
•
•

Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și
dezastre naturale
Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive
de mare intensitate
Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie
Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii
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reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de
adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în
conformitate cu politicile UE
14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă
ORIZONT 2020:
•

•
•
•

Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării
ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negativ al efluenților asupra ecosistemelor
marine la vărsarea în Marea Neagră
Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activităților de
pescuit
Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN
Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a
resurselor acvatice vii
ȚINTE 2030:

•
•
•

•

Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la
activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți
Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare
științifică sporită la toate nivelurile
Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de
acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului
sportiv și de agreement
Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor
acvatice vii

15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deşertifi cării, stoparea şi repararea degradării solului şi
stoparea pierderilor de biodiversitate
ORIZONT 2020:
•

•
•

•
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Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât
prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale
relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor
UE și prevederilor convențiilor internaționale asumate de România
Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau
endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu
Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și
interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în
conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale
Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a
asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului,
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precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de
venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate
ȚINTE 2030:
•

•
•
•

•

•

Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în
special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede • Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și
Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural
european și Mondial
Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a
spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă
Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetaredezvoltare de interes național și European
pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural
Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului
informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la
punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a
celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor
forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul
limitării impactului schimbărilor climatice
Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode
tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și
reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării
solului
Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor
afectate de deșertificare, secetă și inundații

16. Promovarea unor societăți paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la
justiție pentru toți şi crearea unor instituții eficiente, responsabile şi incluzive la toate
nivelurile
ORIZONT 2020:
•

•

•
•
•

•

Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror
acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în
privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau
orientare sexuală
Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție,
consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea
socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate
Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în
scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate penal
Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii
demografice
Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar
la muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă
autoritățile statelor respective
Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a
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•
•
•

programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea
priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și
competitivitate
Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei României prin
introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în sfera serviciilor financiar bancare
Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziția socială sau
economică a persoanelor vizate
Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea perspectivei și
contribuției minorităților la istoria și cultura română, conservarea tradițiilor care contribuie la
bogăția culturală și combatera oricărei forme de discriminare, rasism și antisemitism, prin
aplicarea legii, prin educație în spiritul multiculturalismului și prin conștientizrea problematicii
discriminării minorităților autohtone, în prezent și în trecut
ȚINTE 2030:

•
•

•
•
•
•
•
•

Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și
procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție
Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului
decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile,
limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea
preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea
dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice
Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe
Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor
Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării
și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată
Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile
Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile
Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale
și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea
unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line)

17. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă
ORIZONT 2020:
•

•

•
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Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor
interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema
dezvoltării durabile
Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România,
precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa tinerilor, care au ca obiect
promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate
Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă
și cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul
universităților din Europa și din lume
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ȚINTE 2030:
•

•

•
•

Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în
cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca
obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030
Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului
economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze
competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate
Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și
Cooperare Economică
Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și
international
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României

III.

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul care stă la baza întregului sistem de
planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național fundamentând documentele
strategice de nivel regional, județean și local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea
teritoriului, planuri de dezvoltare regională) și documentaţiile operaționale (planuri de urbanism),
precum şi celelalte strategii de dezvoltare de la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial.
SDTR este un instrument care poate contribui semnificativ la asigurarea bunei guvernanțe sprijinind
realizarea unui proces de deciziei publică bine fundamentat, mult mai riguros și mult mai predictibil
față de oameni.
Astfel, demersurile strategice angrenate de Strategia de dezvoltare teritorială a României sunt
încadrate în 5 obiective generale de o importanţă deosebită pentru teritoriul național. Obiectivele
generale sunt declinate într-un pachet de obiective specifice care formează cadrul strategic de
obiective al Strategiei de dezvoltare teritorială a României.
Obiective generale:
•

OG. 1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin
sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband;

Obiective specifice:
o OS 1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure
gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între
teritoriul naţional și piețele din spațiul european.
o OS 1.2 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a
legăturii acestora cu centrele urbane naţionale în scopul consolidării poziției României de
nod logistic regional.
o OS 1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la
proiectele pan-europene cu impact regional și naţional.
•

OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor
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publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive;
Obiective specifice:
o OS 2.1 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a
localităților urbane și rurale.
o OS 2.2 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei
conectivități eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională.
o OS 2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor
rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport
adaptate nevoilor şi specificului local.
o OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a
acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a a populației.
•

OG. 3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării
teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;

Obiective specifice:
o OS 3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate şi inteligente cu vocaţie de poli
internaţionali şi racordarea lor eficientă la reţeaua urbană europeană
o OS 3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol
polarizator la nivelul teritoriului
o OS 3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potențial de polarizare în scopul
asigurării unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general.
o OS 3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de dezvoltare de la nivelul
teritoriului prin asigurarea unor intervenţii integrate territorial
•

OG. 4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate
teritorială;

Obiective specifice:
o OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului
natural.
o OS 4.2 Protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării
identităţii naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic
deosebit.
o OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor natural.
o OS 4.4 Asigurarea echilibrurlui în dezvoltarea mediului rural şi urban prin protejarea
resurselor funciare agricole și forestiere şi limitarea extinderii intravilanului
localităţilor.
•

OG. 5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.

Obiective specifice:
o OS 5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi
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diversificarea formelor de cooperare între structurile administraţiei publice.
o OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în
gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a
teritoriului).
o OS 5.3 Consolidarea capacităţii de cooperare şi planificare în domeniul transfrontalier
şi transnaţional.
IV.

Strategii la nivel regional - Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est pentru
perioada de programare 2014-2020

Într-un context de globalizare și trecere de la societatea agricolă și industrială la societatea postindustrială, obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est urmăresc un echilibru delicat între
preocupările de egalitate și cele de competitivitate economică. Acest lucru va fi realizat printr-o serie
de activități care se adresează în special infrastructurii și serviciilor necesare pentru dezvoltarea
durabilă economică și socială.
Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea și mediul sunt de o importanță vitală pentru
dezvoltarea eco-durabilă a regiunii și pentru bunăstarea populației. Acesta este motivul pentru care
investițiile publice trebuie să continue să se concentreze asupra transportului și infrastructurii de
mediu.
Obiective specifice:
o Obiectiv specific 1.1: Creșterea atractivității și competitivității zonelor urbane în scopul
convervării, protejării și dezvoltării patrimoniului istoric și cultural în vederea dezvoltării regiunii
o Obiectiv specific 1.2: Îmbunătățirea condițiilor de locuit, a spațiilor publice, a calității mediului
în zonele urbane și dezvoltarea unui transport public urban ecologic
o Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile durabilității, inovării și securității,
capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale
o Obiectiv specific 2.2: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității regionale prin
dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv
o Obiectiv specific 2.3: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv
o Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI și a sinergiilor între întreprinderi și aceste
centre, prin utilizarea de produse și procese inovative
o Obiectiv specific 3.2: Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității
regionale și creare de noi locuri de muncă
o Obiectiv specific 4.1: Creșterea nivelului de promovare și a gradului de valorificare economică a
potențialului turistic local (turism de agrement, turism științific, turism cultural, turism
oenologic și gastronomic, etc.)
o Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea infrastructurii de turism specifice în vederea creșterii
atractivității regiunii ca destinație turistică
o Obiectiv specific 5.1: Valorificarea eficientă și durabilă a patrimoniului natural prin
creare/modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a
populației și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în vederea creșterii calității vieții
o Obiectiv specific 5.2: Protejarea mediului prin consolidarea și extinderea sistemelor de

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

142

o

o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

o

o
o

143

management integrat al deșeurilor, sprijinirea investițiilor care promovează prevenirea
generării de deșeuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare/subproduse
în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor naturale și rin decontaminarea siturilor
contaminate
Obiectivul specific 5.3: Prevenirea și reducerea impactului schimbărilor climatice prin
implementarea unor măsuri de protecție a mediului și de prevenire a riscurilor de mediu și
dezvoltarea și întărirea serviciilor profesionale și voluntare pentru situații de urgență și a
centrelor rapide de intervenție
Obiectivul specific 5.4: Conservarea și refacerea ecosistemelor naturale prin menținerea stării
factorilor de mediu și prin managementul durabil al ariilor protejate
Obiectivul specific 6.1: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial și
valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice și termice
Obiectivul specific 6.2: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public și a
sistemului de iluminat public și valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei
electrice și termice
Obiectivul specific 7.1: Creșterea ratei participării populației în sistemul de învățământ prin
îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii din sistemul educațional
Obiectivul specific 7.2: Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea
îmbunătățirii stării de sănătate a populației
Obiectiv specific 7.2: Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea
îmbunătățirii stării de sănătate a populației
Obiectivul specific 7.3: Creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale
pentru combaterea sărăciei și incluziunii sociale
Obiectivul specific 7.4: Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor condiții îmbunătățite
de locuit, pentru comunitățile defavorizate, precum și asigurarea unor servicii e bază – medicale,
educaționale, sociale – în vederea creșterii gradului de ocupare și incluziune socială
Obiectivul specific 8.1: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de
întreprinderi, inclusiv din sectorul non agricol, încurajarea menținerii și dezvoltării activităților
tradiționale din spațiul rural
Obiectivul specific 8.2: Creșterea competitivității și durabilității sectorului piscicol
Obiectivul specific 8.3: Creșterea calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii
rurale inclusiv prin conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural
Obiectivul specific 9.1: Îmbunătățirea performanței resurselor umane prin ivnestiții în
infrastructură
Obiectivul specific 9.2: Îmbunătățirea serviciilor publice, promovarea parteneriatelor la nivel
regional/local și crearea unei piețe a forței de muncă regionale moderne, flexibile, inclusive în
vederea satisfacerii nevoilor pieței
Obiectivul specific 10.1: Sprijinirea dezvoltării firmelor pentru a implementa proiecte în
domeniul cooperării transfrontaliere și interregionale în vederea creșterii competitivității și
crearea de noi locuri de muncă
Obiectivul specific 10.2: Reducerea riscului în zona transfrontalieră prin identificarea, evaluarea,
monitorizarea și abaterea riscurilor de dezastre și consolidarea de avertizare timpurie
Obiectivul specific 10.3: Îmbunătățirea capcității de cooperare și a eficienței administrațiilor
publice în contextul CBC
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Strategii la nivel local
Strategia Integrată a Județului Tulcea 2014-2020

V.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Durabilă județeană constă în îmbunătăţirea continuă a
calităţii vieţii locuitorilor din judeţul Tulcea, pentru generaţiile prezente şi acordând o atenție
deosebită pentru generațiile viitoare, prin dezvoltarea unor comunităţi sustenabile, capabile să
utilizeze şi să gestioneze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic şi pe domenii
prioritare, asigurând prosperitatea locuitorilor, coeziunea socială, protecţia mediului şi sustenabilitate.
În realizarea obiectivului general se va urmări atingerea următoarelor obiective specifice:
• Creşterea continuă a capacităţii de management, planificare şi parteneriat a actorilor relevanţi
în contextul judeţean, în vederea dezvoltării durabile a judeţului şi diminuării disparităţilor
dintre mediul rural şi urban, cu respectarea principiilor dezvoltării bazate pe cunoaștere, bazare
pe incluziune și coeziune, precum și pe cercetare și inovare.
• Construirea și dezvoltarea unei infrastructuri de transport conectată la axele europene,
concomitent cu îmbunătăţirea accesibilităţii tuturor zonelor județului.
• Cresterea și imbunatirea gradului de accesibilitate a populatiei la servicii moderne de apa și
canalizare, precum și la alte utilitati publice.
• Dezvoltarea eco- și agro-turismului (turismul “verde”), prin mărirea și imbunătătirea capacitătilor
de cazare și diversificarea ofertei de servicii conexe, cu accent deosebit pe conservarea și
valorificarea potentialului natural și antropic existent, și utilizarea resurselor de energie
nepoluante.
• Îmbunătățirea infrastructurii și calităţii serviciilor de sănătate, educație, formare profesională.
• Creşterea calităţii serviciilor de asistență socială furnizate către cetăţeni cu scopul asigurării
egalității de șanse pentru grupurile sociale.
• Promovarea societății informaționale și a noilor servicii conexe, atât în sprijinul creșterii
competitivității economice cât și în sprijinul accesului facil la serviciile integrate oferite de
adminsitrațiile publice.

Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării

VI.

Armonizarea necesităţilor imediate ale Rezervaţiei cu strategia pe termen lung înseamnă a defini în
linii generale principiile, direcţiile, obiectivele şi criteriile de identificare a acţiunilor care să conducă la
o dezvoltare economică şi socială durabilă, în condiţiile conservării biodiversităţii. Programul de acţiuni
trebuie să conţină obiective şi sarcini concretizate şi cuantificate în timp, spaţiu şi în costuri.
Principiile generale ale strategiei de protecţia mediului trebuie să cuprindă câteva teme principale:
conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin măsuri
preventive, conservarea biodiversităţii, conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice, aplicarea
principiilor de bază ale protecţiei mediului (ex. poluatorul plăteşte), stimularea activităţii de reabilitare
a ecosistemelor alterate.
•

Conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor este principiul conform căruia trebuie să i se
subordoneze întreaga activitate economică şi socială, întreaga strategie de ocrotire a mediului.
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•

•

•

•

Condiţiile de viaţă trebuie îmbunătăţite prin acţiuni de: corectarea 121 impactului negativ
produs de unele activităţi, adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, folosirea tehnologiilor
curate în toate activităţile.
Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să fundamenteze managementul Rezervaţiei
deoarece se constată tendinţe negative în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale şi în
special a resursei piscicole prin supraexploatare, ceea ce poate conduce la epuizarea acestora,
a protecţiei mediului, în principal prin gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, a apelor
uzate ce poate conduce la reducerea potenţialului existent de regenerare a naturii. Conceptul
de dezvoltare durabilă se referă la o forma de creştere economică care satisface nevoile
societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi lung şi se fundamentează pe
considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără să pună în
pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă crearea
condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen lung, în acelaşi timp protejând mediul
înconjurător.
Evitarea poluării prin măsuri preventive se bazează pe considerentul că este mult mai uşor şi mai
puţin costisitor să se prevină poluarea, ceea ce face imperios necesară aplicarea unor tehnologii
nepoluante în toate domeniile de activitate care urmează a fi dezvoltate.
Conservarea biodiversităţii este principiul fundamental care ţine seama de consecinţele nefaste
ale poluării asupra ecosistemelor şi vizează eliminarea poluanţilor, menţinerea ecosistemelor, a
capacităţii lor de funcţionare, a stabilităţii şi rezistentei lor la dereglări, a productivităţii şi
adaptabilităţilor şi nu în ultimul rând la utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice este principiul prin care valorile culturale şi
istorice sunt considerate componente ale sistemelor socio-economice dezvoltate în cadrul
sistemelor naturale şi că acestea trebuie abordate integrat.
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

VII.

Strategia creează un echilibru între protejarea valorilor naturale și culturale unice ale RBDD și
îndeplinirea aspirațiilor locuitorilor din regiune pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și identificarea
unor oportunități economice mai bune.
Cei cinci piloni au fost identificați în faza de evaluare a nevoilor, derivând din cele două obiective
strategice de protejare a mediului și de dezvoltare economică. Ei se susțin reciproc și sunt strâns
interconectați, ramificându-se descendent, dinspre obiective către intervențiile sectoriale.
• Pilonul I: Protejarea mediului și resurselor natural
• Pilonul II: Îmbunătățirea economiei
• Pilonul III: Îmbunătățirea conectivității
• Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice
• Pilonul V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității
Cinci principii strategice transversale Pentru a obține îmbunătățirile menționate în cadrul celor cinci
piloni – investiții, asistență tehnică, dezvoltarea capacității, rafinări în materie de reglementare și de
politici publice – așa cum este menționat în sintezele evaluărilor sectoriale, acestea au ca reper
următoarele cinci principii strategice transversale.
•
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Principiul A. Abilitarea localnicilor
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• Principiul B. Instituții favorabile incluziunii sociale, responsabile și mai transparente
• Principiul C. Crearea de servicii accesibile din perspectiva costurilor prin creșterea eficienței
• Principiul D. Capacitate de plată prin generare de venit
• Principiul E. Integrare teritorială
•
Aplicarea principiilor strategice transversale fiecărui pilon Cei cinci piloni (mediu, economie,
conectivitate, servicii și eficiență) structurează analiza „pe verticală”, grupând sectoarele relevante în
cadrul lor. Principiile strategice, pe de altă parte, acționează „orizontal” și justifică intervențiile în cadrul
tuturor pilonilor. Exemple de modalităţi în care sunt aplicate principiile strategice în cadrul fiecărui
pilon sunt prezentate mai jos:

Figura 33 - Structurarea Strategiei pe cinci piloni verticali și ghidată de principiile strategice
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Figura 34 - Aplicarea principiilor strategice în cadrul fiecărui pilon
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Figura 35 - Obiectivele sectoriale pentru fiecare pilon în parte
Sursa: www.mf.gov.ro

Domenii de intervenție
Acțiuni specifice
D.1.1. – Conectarea Municipiului Tulcea la un A.1.1.1. – Conectarea Municipiului Tulcea la un
coridor rutier de transport
coridor rutier rapid de transport
A.1.1.2. – Reabilitarea și modernizarea principalelor
căi de comunicaăii rutiere în Municipiul Tulcea
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D.1.2. – Implementarea mobilității urbane A.1.2.1. – Modernizarea transportului public
sustenabilă
A.1.2.2. – Asigurarea legăturilor de transfer între
modurile de transport în Municipiul Tulcea
D.2.1. – Reabilitarea și implementarea măsurilor A.2.1.1. – Protecția mediului înconjurător și a
pentru protecția mediului și a biodiversității
biodiversității
A.2.1.2. – Realizarea de păduri urbane, perdele
forestiere și împădurirea unor suprafețe de teren
A.2.1.3. – Modernizarea și extinderea suprafețelor
parcurilor și a infrastructurii verzi din Municipiul
Tulcea
2.1.4. – Măsuri de reducere a poluării
D.2.2. – Implementarea soluțiilor Smart City
A.2.2.1. – Transformarea mediului urban într-un
cadru inteligent
A.2.2.2. – Implementarea soluțiilor de smart city
folosind tehnologia bazată pe inteligența artificială
D.3.1. – Dezvoltarea durabilă urbană prin A.3.1.1. - Modernizarea și extinderea rețelei de
asigurarea serviciilor de utilități publice distribuție apă potabilă și canalizare
performante
A.3.1.2. - Modernizarea și extinderea sistemului de
termoficare
A.3.1.3. - Modernizarea infrastructurii de colectare
deseuri menajere
A.3.1.4. - Modernizarea iluminatului public

D.3.2. – Implementarea politicilor de creștere a A.3.2.1. - Creșterea eficienței energetice la clădirile
eficienței energetice
rezidențiale
A.3.2.2. - Creșetrea eficienței energetice la clădirile
publice

D.3.3. – Reducerea emisiilor GES

A.3.3.1. - Creșterea cantității de energie produsă din
surse regenerabile
A.3.3.2. - Dezvoltarea serviciilor publice folosind
economia circulară
D.4.1. – Cadru propice de dezvoltare a A.4.1.1. – Creerea de platforme specializate pentru
mediului de afaceri și în special al IMM-urilor
dezvoltarea serviciilor și activitățiilor de producție
pentru IMM-uri
A.4.1.2. – Măsuri de sprijin pentru sectorul IMM-urilor
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A.4.2.1. – Regenerarea urbană și punerea în valoare a
D.4.2. – Regenerara urbană în Municipiul potențialului de dezvolatare urbană și economică
Tulcea
D.5.1. – Măsuri de protecție și asistență socială

A.5.1. – Investiții în infrastructura de asistență socială

D.5.2. – Asigurarea serviciilor publice de A.5.2.1. – Asigurarea serviciilor publice de asistență
asistență socială performante
socială performante și de accesibilitate a acestora
A.5.2.2. – Integrarea și incluziunea socială a
persoanelor marginalizate sau în risc de sărăcie

D.5.3. – Dezvoltare serviciilor medicale si de A.5.3.1.
–
Infrastructura
de
sănătate
asistență medicală
corespunzatoare
A.5.3.2. – Creșterea accesului la servicii medicale și de
screening
D.6.1. – Protejarea, conservarea și punerea în A.6.1.1. – Protejarea, conservarea și punerea în
valoare a patrimoniului istoric
valoare a patrimoniului istoric
D.6.2. – Protejarea, conservarea si punerea în A.6.2.1. - Protejarea, conservareașsi punerea în
valoare a patrimoniului cultural
valoare a patrimoniului cultural
D.6.3. – Protejarea, conservarea și punerea în A.6.3.1. – Protejarea, conservarea și punerea în
valoare a biodiversității
valoare a patrimoniului biodiversității

D.6.4. – Reabilitarea și modernizarea spațiilor A.6.4.1. – Reabilitarea și modernizarea spațiilor
aferente de agrement și a serviciilor asociate
aferente de agrement
A.6.4.2. – Modernizarea serviciilor publice ce pot
susține domeniul turismului și serviciilor asociate
D.7.1. – Asigurararea condițiilor educaționale și A.7.1.1. – Investiți în infrastructura educațională, în
implementarea standardelor educaționale
creșe, grădinițe, licee, centru de excelență în
pregătire profesională
D.7.2. – Implementarea soluțiilor integrate în A.7.2. – Investiții în educație, în doemniul tehnologiei
tehnologii de inteligență artificială pentru și inteligenței artificiale
domeniului educațional
D.7.3. – Pregătirea educațională adecvată la
nevoia din câmpul muncii
D.8.1. – Conformarea administrației publice
locale la standardele aflate în vigoare
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A.7.3.1. Pregătirea educațională adecvată la nevoia
din câmpul muncii la orice nivel
A.8.1.1. – Implementarea standardelor aflate în
vigoare prin realizarea proiectelor specifice de
capacitate administrativă în domeniul standardelor
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D.8.2. – Implementarea politicilor europene în A.8.2.1. - Implementarea politicilor europene în
domeniile incluse în documentele programatice domeniile incluse în documentele programatice pe
pe termen mediu și lung
termen mediu și lung
D.9.1. – Întărirea capacității administrative și A.9.1.1. – Realizarea documentelor strategice la nivel
instituționale privind implementarea politicilor local
și strategiilor de dezvoltare la nivel local
A.9.1.2. – Implementarea soluțiilor de tehnologie cu
inteligentță artificiala in scopul dezvoltării
documentelor strategice și mai ales în chestionarea
nevoilor cetățenilor
A.9.1.3. – Creșterea nivelului de competenţe
profesionale a funcționarilor publici

D.9.2. – Transparență instituțională
A.9.2.1. – Asigurarea transparenței instituționale
D.9.3. – Bugetarea participativă
A.9.3.1. – Asigurarea bugetării participativă
D.9.4. – Cooperare instituțională în județ,
regiune, național și internațional
A.9.4.1. – Dezvoltarea de parteneriate în vederea
implementării politicilor publice
Arhitectura Programelor Operaționale 2021-2027
Acordul de Parteneriat oferă viziunea strategică a României în domeniul politicii de coeziune pentru
următoarea perioadă de programare 2021-2027.
Acordul de Parteneriat reprezintă documentul strategic național, negociat de România cu Comisia
Europeană, care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor
europene în perioada de programare 2021 – 2027. Acesta va fi cel de-al treilea Acord de Parteneriat
pe care România îl va semna cu Comisia Europeană de la aderarea la Uniunea Europeană.
Cu cinci Obiective de Politică (OP), un Obiectiv Specific aferent Fondului pentru Tranziție Justă și alte
mecanisme de asigurare a complementarităților și sinergiilor între programe și fonduri cu alte
instrumente ale UE, Acordul de parteneriat stabilește principalele direcții de dezvoltare.
Obiectivele de Politică sunt:
OP 1 – O Europă mai inteligentă – 4,92 miliarde euro (FEDR)
OP 2 – O Europă mai ecologică – 7,135 miliarde euro (FEDR) + 1,087 miliarde euro (FC)
OP 3 – O Europă mai conectată – 2,978 miliarde euro (FEDR) + 2,24 miliarde euro (FC)
OP 4 – O Europă mai socială – 2,674 miliarde euro (FEDR) + 6,649 (FSE+)
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OP 5 – O Europă mai apropiată de cetățenii săi – 0,63 miliarde euro (FEDR)
OS FTJ – 1,766 miliarde euro (FTJ)
Conform Memorandumului pe tema Programele operaționale/naționale şi arhitectura instituțională
de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, Comisia Europeană
a emis reglementări comune pentru șapte fonduri cu gestiune partajată pentru a reduce
fragmentarea utilizării resurselor financiare puse la dispoziția statelor membre din bugetul Uniunii
Europene. Totodată, propunerea de regulament comun vizează îmbunătățirea coordonării și
armonizării implementării fondurilor care furnizează contribuții în temeiul politicii de coeziune, și
anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de
coeziune, cu fondul pentru sectorul maritim și al pescuitului, respectiv Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime (FEPAM). De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea unui răspuns comun
adecvat şi complementar la provocările generate de crizele în materie de migrație și securitate,
respectiv guvernarea comună cu fondurile aferente domeniului afaceri interne, respectiv Fondul
pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul pentru managementul
frontierelor și vize.
Programele operaționale aferente implementării fondurilor reglementate prin proiectul de
Regulament Comun, de catre Guvernul Romaniei. Programele operaționale aferente implementării
fondurilor reglementate prin proiectul de Regulament Comun, de catre Guvernul Romaniei în cadrul
Politicii de Coeziune 2021-2027, sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programul Operațional Transport
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare
Programul Naţional de Sănătate (multifond)
Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Incluziune sociala si Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond)
Programul Operaţional Regional Sud Est – implementate la nivel de regiune
Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond)
Programele de cooperare teritorială
Programul Operational de Pescuit si Afaceri Marine 2021-2027
Programul National Strategic 2021-2027

În cadrul aceluiași document, se propun următoarele:
•

Ministerul Fondurilor Europene să îndeplinească funcția de Autoritate de Management pentru următoarele programe operaționale / naționale 2021-2027:
o Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
o Programul Operațional Creştere Inteligentă şi Digitalizare
o Programul Naţional de Sănătate
o Programul Operațional Educație și Ocupare
o Programul Operațional Incluziune sociala si Dezvoltare Teritorială Integrată
o Programul Operațional Asistenţă Tehnică

•

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor să îndeplinească funcția de
Autoritate de Management pentru:
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o Programul Operațional Transport
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației să îndeplinească funcția de Autoritate
de Management pentru:
o PCTE - PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ 2021-2027:
▪ Programul România-Ucraina
▪ Programul Bazinul Mării Negre
▪ Programul INTERREG EUROPE
▪ Programul URBACT III
▪ Programul INTERACT III
▪ Programul Transnațional Dunărea
▪ Programul de cooperare ESPON

•

Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), actuale Organisme Intermediare pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, să îndeplinească funcția de autoritate de management
pentru:
o Programul Operaţional Regional Sud Est implementat la nivel de regiune 2021-2027

•

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îndeplinească funcția de Autoritate de
Management pentru:
o Programul Operational de Pescuit si Afaceri Marine 2021-2027
o Programul National Strategic 2021-2027

Domeniile de intervenție pentru fiecare dintre programele operaționale aferente implementării
fondurilor reglementate prin proiectul de Regulament Comun, în cadrul Politicii de Coeziune sunt
stabilite la momentul elaborării prezentei strategii de dezvoltare durabilă după cum urmează:
Programul Operațional Transport
➢ Axa Prioritară 1 – Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier
➢ Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială
➢ Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe
calea ferată
➢ Axa Prioritară 4 – Îmbunătățirea conectivității și mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice, prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
➢ Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a transportului
cu metroul în regiunea București Ilfov
➢ Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
➢ Axa Prioritară 7 – Dezvoltarea de centre logistice
➢ Axa Prioritară 8 – Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și fluviale
➢ Axa Prioritară 9 – Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport
➢ Axa Prioritară 10 – Asistență tehnică
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Programul Operațional Dezvoltare Durabilă
➢ Axa prioritară 1: Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de
energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
➢ Axa prioritară 2: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
➢ Axa prioritară 3: Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și
decontaminarea siturilor poluate
➢ Axa prioritară 4: Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor
Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
➢ Axa 1 – Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European și internațional
➢ Axa 2 – Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile
de inovare
➢ Axa 3 – Dezvoltarea capacității de CDI a institutelor de învățământ superior
➢ Axa 4 – Dezvoltarea capacității CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor
➢ Axa 5 – Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari
➢ Axa 6 – Dezvoltarea de proiecte strategice CDI
➢ Axa 7 – Digitalizarea în educație
➢ Axa 8 – Digitalizarea în cultură
➢ Axa 9 - Digitalizarea în administrația publică
➢ Axa 10 – Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare
Programul Naţional de Sănătate (multifond) Infrastructura cele 3 spitale regionale (faza II )
➢ Axa 1 - Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact
teritorial major;
➢ Axa 2 - Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor
oferite în regim ambulatoriu;
➢ Axa 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;
➢ Axa 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii;
➢ Axa 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
➢ Axa 6 - Digitalizarea sistemului medical;
➢ Axa 7 - Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode
moderne de investigare, intervenție, tratament;
Programul Operațional Educație și Ocupare
➢ Axa 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
➢ Axa 2. Imbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
➢ Axa 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională
➢ Axa 4. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității
sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului
tehnologici
➢ Axa 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
➢ Axa 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
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➢ Axa 7. Antreprenoriat și economie socială
➢ Axa 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
➢ Axa 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru
facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii
➢ Axa 10. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului programului
Programul Operațional Incluziune Sociala si Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond)
Infrastructură şi servicii CLLD (sociale, educaționale, sănătate, etc.)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Axa 1 - Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii
Axa 2 – Protejarea dreptului la demnitate socială
Axa 3 - Sprijinirea comunitatilor rurale fara acces sau cu acces redus la servicii sociale
Axa 4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune socială si ceilalți
copii
Axa 5 - Servicii de suport pentru persoane varstnice
Axa 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati
Axa 7 - Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile
Axa 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate

Programul Operaţional Regional Sud Est implementat la nivel de regiune 2021-2027
➢ Axa Prioritară 1 - O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
o Acțiunea 1.1 Susținerea activităților de inovare
o Acțiunea 1.2 - Specializare inteligentă regionala
o Acțiunea 1.3 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a
întreprinderilor
o Acțiunea 1.4 ITI Creșterea gradului de digitalizare în IMM-uri
o Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor inovative și creșterea ratei de supraviețuire a
acestora prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri
o Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor
➢ Axa Prioritară 2 - O regiune cu orase SMART
o Actiunea 2.1. Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii prin
digitalizarea serviciilor publice intr-un cadru integrat la nivel local si regional – teritoriul
ITI Delta Dunarii
➢ Axa Prioritară 3 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul
o Actiunea 3.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu
statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de
reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea
acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).
o Actiunea 3.2. Regenerarea spațiilor urbane, inclusiv prin promovarea investiţiilor ce
promovează infrastructura verde în zonele urbane.
o URBAN – intervențiile vor avea la bază Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU)
în cazul municipiilor.
o ITI DD - intervențiile vor avea la bază stragiile de dezvoltare urbană ale municipiului
Tulcea și ale celorlate orașe din teritoriu.
➢ Axa Prioritară 4 – O regiune cu emisii de carbon reduse
o Actiunea 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ si zona lor
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funcțională prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri
de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate),
bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.
o URBAN – intervențiile vor avea la bază Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU)
în cazul municipiilor.
o ITI DD - intervențiile vor avea la bază stragiile de dezvoltare urbană ale municipiului
Tulcea
➢ Axa Prioritară 5 - O regiune accesibilă
o Acțiunea 5.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de
importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T
o Acțiunea 5.2 Investiții destinate coridoarelor urbane de transport prin
crearea/îmbuntățirea/
modernizarea
infrastructurii
urbane
de
descongestionarea/fluidizarea traficului urban
o Acțiunea 5.3 Investiții destinate sistemului de transport public adaptat nevoilor,
cerințelelor actuale ale mediului și siguranței pasagerilor, din arealul ITI DD
➢ Axa Prioritară 6 - O regiune educate
o Acțiunea 6.1 Învățământ primar și gimnazial, inclusiv învătământ special
o Acțiunea 6.1 ITI Acțiunea 6.1 Învățământ primar și gimnazial, inclusiv învătământ special
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii
• Facilitarea transportului elevilor către/de la unitățile școlare,
o Acțiunea 6.2 Învățământ profesional și tehnic
o Acțiunea 6.2 ITI Învățământ profesional și tehnic
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructuriiAcțiunea 6.3 Învățământ universitar
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii
o Acțiunea 6.3 Învățământ universitar
o Actiunea 6.4 Dezvoltarea centrelor de agrement si a bazelor turistice (tabere) pentru
elevi si tineri
➢ Axa Prioritară 7 - O regiune atractivă
o Actiunea 7.1 - Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea
patrimoniului și dezvoltarea turismului
o Acțiunea vizează zonele urbane și teritoriul ITI Delta Dunarii
o URBAN – intervențiile vor avea la bază Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU)
în cazul municipiilor.
o ITI DD - intervențiile vor avea la bază stragia ITI Delta Dunării
o Actiunea 7.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane
o Intervențiile propuse în cadrul Acțiunii 7.2 vor avea la bază Strategiile de dezvoltare de la
nivel județean și Strategia ITI Delta Dunarii.
➢ Axa Prioritară 8 – Asistența Tehnică
Program Operațional Tranziție Justă
➢ Axa 1 – O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și
inovării și a digitalizării
➢ Axa 2 – O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu
emisii reduse
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➢ Axa 3 – O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare
➢ Axa 4- O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată
Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond)
➢ P1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi
gestionarea PO
➢ P2. Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ
➢ P3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ
Cu toate că domeniile de intervenție menționate mai sus și alocarea acestora pe programe operaționale au doar
caracter orientativ în momentul elaborării prezentului document strategic, informațiile au fost utilizate pentru
propunerea sursei de finanțare pentru intervențiile incluse în portofoliul de proiecte. De asemenea în abordarea
de dezvoltare a strategiei s-a avut în vedere și impactul masurilor si obiectivelor la nivelul zonei funcționale urbane.
Planul Național Strategic 2021- 2027
➢ Obiectiv General 1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure
securitatea alimentară
➢ Obiectiv Specific 1 Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga Uniune pentru
îmbunătățirea securității alimentare
➢ Obiectiv Specific 2 Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivitățiiM01 - Transfer de
cunoştinţe şi acţiuni de informare
➢ Obiectiv Specific 3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric
➢ Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor
climatice și contribuția la obiectivele Uniunii Europene în materie de mediu și climă
➢ Obiectiv Specific 4 Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia
durabilă
➢ Obiectiv Specific 5. Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi
apa, solul și aerul
➢ Obiectiv Specific 6. Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și
conservarea habitatelor și a peisajelor
➢ Obiectiv General 3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale
➢ Obiectiv Specific 7. Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele
rurale
➢ Obiectiv Specific 8. Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării
locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile
➢ Obiectiv Specific 9 Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și
sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri
alimentare și bunăstarea animalelor
Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027
➢ P1 – Promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice
o Reducerea impactului negativ și/sau contribuirea la un impact pozitiv asupra mediului și
la o stare ecologică bună
o Promovarea condițiilor pentru sectoare ale pescuitului, acvaculturii și prelucrării viabile
din punct de vedere economic, competitive și atractive
o Încetarea temporară a activităților de pescuit
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o Controlul și asigurarea respectării normelor
o Colectarea și analizarea datelor și promovarea cunoștințelor despre mediul marin
o Contribuirea la o stare ecologică bună prin implementarea și monitorizarea zonelor
marine protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000
➢ P2 – Sprijinirea activităților de acvacultură și procesare durabile și comercializarea produselor
din pescuit și din acvacultură
o Reducerea impactului negativ și/sau contribuirea la un impact pozitiv asupra mediului și
la o stare ecologică bună
o Promovarea condițiilor pentru sectoare ale pescuitului, acvaculturii și prelucrării viabile
din punct de vedere economic, competitive și atractive
o Reducerea impactului negativ și/sau contribuirea la un impact pozitiv asupra mediului și
la o stare ecologică bună
o Promovarea condițiilor pentru sectoare ale pescuitului, acvaculturii și prelucrării viabile
din punct de vedere economic, competitive și atractive
o Contribuirea la neutralitatea climatică
o Compensări pentru evenimente neprevăzute în domeniul mediului, climei sau sănătății
publice
➢ P3 – Facilitarea dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și
continentale și favorizarea dezvoltării comunităților care practică pescuitul și acvacultura
o Acțiuni pregătitoare pentru DLRC
o Implementarea strategiei DLRC
o Costuri de funcționare și de animare ale DLRC
o Programele de cooperare teritorială
o In cadrul documentului strategic se poate observa ca, domeniile de intervenție
menționate mai sus sunt completate prin alocari complementare in cadrul programelor
de cooperare teritoriala, dupa cum urmeaza:
▪ Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre.
Rezultatele primei etape a procesului de consultare a actorilor interesați din statele participante (desfășurată în
februarie 2021 și care a implicat evenimente la nivelul fiecărei țări) și agregarea răspunsurilor la un prim chestionar
online au fost aprobate de reprezentanții Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre. Astfel, au fost
confirmate domeniile de interes și concentrarea Programului în următoarele trei domenii:
o În cadrul Obiectivului de Politică 1 (OP1) - O Europă și o Vecinătate mai competitive și mai inteligente (A
more competitive and smarter Europe and its Neighbourhood):
o Obiectivul Specific 1 (OS1): dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
o În cadrul Obiectivului de Politică 2 (OP2) - O Europă și o Vecinătate mai ecologice - cu emisii reduse de
carbon și în tranziție către o economie netă de carbon zero - și mai reziliente (A greener, low-carbon
transitioning towards a net zero carbon economy and resilient Europe and its Neighbourhood):
o Obiectivul Specific 4 (OS4): promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre,
ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme
o Obiectivul Specific 7 (OS7): îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii
ecologice, inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare
▪ Program de cooperare transfrontalieră România-Ucraina
o La aceasta data nu exista informatii despre acest program de cooperare transfrontaliera.
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▪ Programul Dunarea
o La aceasta dată nu exista informatii despre acest program de cooperare transfrontalieră.
▪ Programele de cooperare interregionale
o In cadrul documentului strategic se poate observa ca, domeniile de intervenție menționate mai sus sunt
completate prin alocari complementare in cadrul programelor de cooperare interregionale (Interreg
Europe, Urbact, Interact, Espon), dupa cum urmeaza:

o
o
o
o

▪ Interreg Europe
Prioritatea 1: Consolidarea capacităților instituționale pentru politici de dezvoltare regională mai eficiente
▪ Urbact
Prioritatea 1 Promovarea Dezvoltarea durabila Urbana Integrata
▪ Interact
Nu exista Informatii publice relevante la acest moment. Acest program este in faza de pregatire
▪ Espon
Nu exista Informatii publice relevante la acest moment. Acest program este in faza de pregatire

Programe gestionate direct de UE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Programul Pericles IV
Programul Piata Unica
Programul Spatial
Programul Euraton
Programul Corpul European de Solidaritate
Programul Erasmus
Programul Creative Europe
Programul Europa Digitala
Programul European de Aparare
Programul Horizont
Programul Eu4Health
Programul Antifrauda
Programul Justice
Programul Life
Programul Cetățeni, , Egalitate Drepturi și Valori
Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei
Programul InvestEU
Fondul Pentru Inovare
Fondul European de Eficienta Energetica
Fondul de Securitate Interna
Fondul de Modernizare
Fondul de Gestionare Integrata A Frontierelor
Programul EIC_PATHFINDER
Programul Cybersecurity
Programul de Cooperare Economica si Internationala
Programul BAUHAUS
Programul AEEL
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Alte programe cu finantare nerambursabilă
➢ Granturi SEE și Norvegiene
Intervenții incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență
Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.1 - Sistemul de management al apei
Domeniul de intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor
Obiectiv: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei
Reforme
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și
apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor
europene
Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în
vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelului precum și
a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei inundații
Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor pentru avertizarea fenomenelor
meteorologice periculoase și a fluxului de elaborare și transmitere a informărilor, atenționărilor și
avertizărilor meteorologice
Investițiile
Extinderea sistemelor de apă și canal în localități aflate în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori
echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu Directivele europene
Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări
bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate
Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.
Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și
stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței
alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații
Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea
gestionarea situațiilor de urgență

și

Realizarea cadastrului apelor
Adaptarea la schimbările climatice a infrastructurii de îmbunătățiri funciare - sistemele de desecaredrenaj care deservește unele zone expuse riscului de inundații.
Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)
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Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.2 - Împădurim România și protejăm biodiversitatea
Obiectiv:
Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și
protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o
Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea
habitatelor degradate
Reforme:
•

Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin
dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente (Codul Silvic și
legislație forestieră secundară)
• Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării
coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea
Investiții:
Păduri
•
•
•
•
•

Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv păduri urbane
Investiții în refacerea și regenerarea naturală a unor ecosisteme forestiere degradate, inclusiv
habitate forestiere incluse în rețeaua Natura 2000
Investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților
Investiții în tehnologii moderne de extragere a lemnului afectat de factori destabilizatori
Investiții în sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete
forestiere expuse unor astfel de fenomene.

Biodiversitate
•
•

Actualizarea planurilor de management existente pentru arii naturale protejate și
fundamentarea implementării Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030
Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente
pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.3 - Managementul deșeurilor
Domeniu de intervenție: Managementul deșeurilor
Obiectiv: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a
deșeurilor cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare
în vederea conformării cu directivele aplicabile și trecerii la economia circulară.
Reforma:
R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către
economia circulară
Investiții:
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor
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municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole
compostabile.
Dezvoltarea capacității tehnice și a competențelor în materie de economie circulară și de climă la
nivelul instituțiilor publice centrale și locale.
Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.4 - Transport sustenabil
Obiectiv
Obiectivul acestei componente este de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică,
cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de
transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un
transport sustenabil la nivel naţional, fiind vizate acţiuni orientate către dezvoltarea de măsuri
„environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de
protecție a mediului, precum şi a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță
rutieră.
Sectorul transporturilor nu este doar un pilon de sprijin pentru alte sectoare, ci are o contribuție
majoră la reziliența unei economii, oferind o bază solidă pentru o redresare accelerată în cazul unor crize
prelungite cu impact negativ semnificativ asupra societății în ansamblul ei.
Pentru atingerea obiectivului propus și pentru generarea impactului preconizat, sunt necesare o
serie de reforme și investiții:
Reforme
R1 - ”Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră” - Îmbunătățirea cadrului strategic,
legal și procedural pentru tranziția către transport sustenabil;
R2 – „Viziune și management performant pentru transport de calitate” - Îmbunătățirea capacității
instituționale de management și guvernanță corporativă;
Investiții
I1 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T centrale, a unor proiecte care asigură
conectivitatea centrelor urbane mari la rețeaua TEN-T, precum și a infrastructurii necesare
implementării noilor măsuri de taxare și control, a sistemelor de management al traficului rutier și
asigurarea siguranței rutiere;
I2 – Modernizarea liniilor de cale ferată inclusiv implementarea Sistemului European de Management
al Traficului Feroviar (ERTMS), nivel 2, centralizarea stațiilor; reînnoirea și electrificarea liniilor de cale
ferată pentru secțiunile selectate (reprezentând faza 1 din procesul de modernizare);
I3 – Achiziționare de material rulant sustenabil și modernizarea materialului rulant existent;
I4 – Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca;
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Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.5 - Fondul pentru Valul Renovării
Domeniu de politică: Tranziția verde
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde
Prin intermediul componentei Valul renovării - Fondul pentru reabilitarea verde și seismică se va urmări
îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării
seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind
respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme
adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru
implementarea investițiilor.
Obiective specifice :
Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței
energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior
și tranziția spre clădiri inteligente.
Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de
construcții verzi și reziliente.
Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin
realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.
Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.
Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.
Reforme:
R1 - Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor
în tranziția spre clădiri verzi și reziliente;
R2 - Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică actualizat pentru proiectarea și realizarea
de construcții verzi și reziliente.
Investiții:
I1 - Instituirea unui fond ”renovation wave” care să finanțeze adecvat, printr-un program de
investiții, lucrări de îmbunătățire a fondului construit existent:
Axa 1 - schema de granturi pentru reziliență și eficiența energetică în clădiri rezidențiale multifamiliale;
Axa 2 - schema de granturi pentru reziliență și eficiență energetică în clădiri publice (sedii
administrative, clădiri care deservesc servicii publice, inclusiv clădirilor istorice pe baza unei
metodologii de intervenție care prezervă valoarea culturală).
I2 - Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook
strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor

conform

I3 - Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor pentru
realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite – dezvoltarea de centre regionale de
pregătire și formare profesională și organizarea de sesiuni de instruire
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I4 - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice
Pilonul I Tranziția Verde
Componenta I.6 - Energie
Obiectiv: Asigurarea tranziției verzi și a digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției
de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor viitorului
Reforme:
Reforma 1: Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și
susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția
de electricitate din surse regenerabile
Reforma 2: Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului,
în special hidrogen și soluții de stocare
Reforma 3: Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sector
Reforma 4: Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil
de stimulare a eficienței energetice în industrie
Reforma 5: Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire - răcire
Reforma 6: Decarbonizarea sectorului de transporturi prin investiții în infrastructură de transport
electric și crearea de stimulente pentru transportului verde
Investitii:
Investiția 1: Digitalizarea și tranziția către surse regenerabile de energie atât a consumurilor proprii ale
operatorilor din rețea și altor operatori critici, cât și investiții în noi capacități pentru producția de
electricitate din surse regenerabile
Investiția 2: Infrastructura de distribuție de gaz natural în combinație cu hidrogen
Investiția 3: Proiecte demonstrative integrate în domeniul hidrogenului verde, cercetare- dezvoltare
în domeniu și facilitarea IPCEI
Investiția 4: Lanț industrial de producție și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice
(inclusiv echipamente auxiliare) și cercetare-dezvoltare în domeniu.
Investiția 5: Schemă de stimulare a eficienței energetice în industrie
Investiția 6: Infrastructură încărcare vehicule electrice
Pilonul II Transformare digitală
Componenta II.1- Domeniu de intervenție: Transformare digitală
Obiectiv: O infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România
care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea acestui
obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile
de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor
putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a
soluțiilor digitale va contribui, la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților
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statului și la reducerea barierelor birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă
Reforme și investiții:
Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme
Reforma
Dezvoltarea și implementarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud
guvernamental, a principalelor servicii livrate de către acesta, a componentelor sale de infrastructură
și guvernanță, inclusiv proiectarea, implementarea și operarea acestui tip de sistem care să permită
interconectarea sistemelor digitale din administrația publică printr-o abordare standardizată și
livrarea de servicii digitale de înaltă calitate către cetățeni, firme și alte autorități publice.
Investiții
Investiții privind realizarea infrastructurii cloudului guvernamental
Investitii pentru dezvoltarea/migrarea în cloud (cloud ready), upgradarea și creșterea gradului de
interoperabilitate al tehnologiilor digitale folosite în prezent la nivelul instituțiilor publice și
dezvoltarea de noi aplicatii cloud-native pentru livrarea de servicii digitale guvernamentale.
Investiții pentru realizarea unui sistem integrat de eHealth și telemedicină
Digitalizarea sistemului judiciar
Investiții pentru digitalizare în domeniul mediului
Investiții pentru digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale
Investiții pentru realizarea interoperabilității sistemului informatic SMIS2014+ cu alte
informatice naționale utilizând instrumente și tehnologii TIC de tip Big Data

sisteme

Investiții pentru implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice
Investiții pentru transformare digitală și automatizare RPA în administrația publică
Crearea unui program de finanțare pentru adoptarea cărții de identitate electronice și a semnăturii
digitale calificate (qualified electronic signature)
A.12. Digitalizarea celui de-al treilea sector
Conectivitate digitală
Reforma
Alinierea strategiei naționale în domeniul conectivității digitale la legislația europeană prin măsuri
specifice pentru atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private
pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate cu acoperire largă națională, inclusiv în
corelație cu rețelele de transport, respectiv zonele de interes de mediu, prin eliminarea barierelor
din cadrul normativ în vigoare.
Investiții
Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de
instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe
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Securitate cibernetică
Reforma
Creșterea arealului de protecție și asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care
dețin infrastructuri cu valențe critice.
Investiții
Investiții pentru asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetică pentru entități publice și
private
Investiții pentru creșterea rezilienței și securității cibernetice a infrastructurii de servicii de tip ISP
asigurate pentru autoritățile publice din România
Investiții în sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental
C.5 Investiții pentru crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și
economie
D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului
a) Reforma
D.1 Creșterea competentelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe
parcursul vieții pentru cetățeni
b) Investiții
Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici
Scheme de granturi dedicate upskilling-ului/reskillingului angajaților
Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competențelor
digitale

Pilonul III Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
Componenta III.1 - Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii
Obiectivele generale
O.1. Consolidarea sistemului fiscal și creșterea capacității de colectare a veniturilor la bugetul de stat.
Rezultatele așteptate ale reformelor ce vor fi întreprinse în cadrul acestei componente vor duce la
creșterea ponderii veniturilor colectate cu 3 p.p din PIB raportat la valoarea medie a anilor 2019 și 2020
și la reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea medie a anilor 2019 și 2020
O.2 Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ care să corecteze inechitățile din
sistemul de pensii, să răspundă la Recomandările Specifice de Țară (RST) 2019 și 2020, să asigure
sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului și să respecte principiul contributivității în raport cu
beneficiarii drepturilor de pensie.
Reforme
Reforma ANAF prin digitalizare.
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Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.
Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea de
instrumente complexe de modelare economică. Revizuirea cadrului fiscal.
Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare. Reforma sistemului de pensii.
Investiţii
Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale:
Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea
managementului integrat al riscurilor
Asigurarea capacității de răspuns pentru provocările informaționale actuale și
I.2 Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice
Îmbunătățirea managementului cheltuielilor publice în vederea eficientizării și prioritizării
acestora
Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea
instrumente complexe de modelare economică

de

Revizuirea cadrului fiscal.
Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare
Dezvoltarea capacității instituționale pentru gestionarea unui Fond de capital de risc
Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată
Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare

Pilonul III Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
Componenta III.2 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Obiectiv:
Principalul obiectiv al componentei este crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru
derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare prin dezvoltarea de
instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările
climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de
sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea
sustenabilă a companiilor de stat;
Reforme:
Reforma 1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului
de afaceri
Reforma 2. Reforme în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării Investiții:
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Investiția 1. Realizarea de platforme digitale pentru punerea în aplicare a reformelor privind
transparentizarea legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri.
Investiția 2.1 Instrumente financiare pentru sectorul privat Investiția 2.2 Scheme de ajutor pentru
sectorul privat
Invesția 3. Investiții inovative în microelectronică (consorțiu IPCEI) Investiția 4. Cercetare, dezvoltare și
inovare

Pilonul IV Coeziune socială și teritorială
Componenta IV.1 - Fondul local pentru tranziția verde și digital
Objective,:
O1. Asigurarea cadrului pentru reziliența localităților urbane și rurale prin investiții în infrastructura
locală care vor susține tranziția verde a zonelor urbane și rurale din România și reducerea disparităților
teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și
urbană la nivelul autorităților publice locale.
O3. Crearea unei reţele naţionale velo care să includă și rutele EuroVelo
Reforme:
Politica Urbană a României, cadru de politici pentru îmbunătățirea dezvoltării urbane

R1.1. Stabilirea unui mecanism de implementare pentru Politica Urbană a României bazat
structură de guvernanță clară și principii de implementare.

pe o

R1.2. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă
R1.3. Reforma sistemului de planificare - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, cadru de politici pentru reducerea disparităților
teritoriale

R2.1. Crearea cadrului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României
R2.2. Lege pentru reducerea disparităților teritoriale și stabilirea unor măsuri investiționale și fiscale
pentru creșterea coeziunii teritoriale
R2.3. Consorții administrative pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor publice și eficacitatea
implementării investițiilor
R2.4. Adoptarea cadrului legislativ și instituţional pentru dezvoltarea de piste velo și trasee
cicloturistice, de rang naţional și regional, prin crearea și, după caz, actualizarea legislaţiei de profil,
precum și prin crearea unei entități cu rol de coordonator naţional al reţelei, inclusiv a traseelor
EuroVelo.
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Investiții: (intervențiile 1-4)
I1. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipiile reședință de județ
Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru
specialiști din sănătate și învățământ;
Mobilitatea urbană durabilă - Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public
(achiziția de vehicule curate);
Mobilitatea urbană durabilă - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –ITS;
Mobilitatea urbană durabilă - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde stații de încărcare vehicule electrice;
Mobilitatea urbană durabilă - Asigurarea infrastructurii pentru biciclete.
I3. Intervenții pentru creșterea calității vieții în mediul rural
Construirea de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ;
Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice;
Crearea de piste pentru bicicliști;
Dezvoltarea de stații de încărcare pentru vehiculele electrice;
Achiziția de microbuze electrice/hidrogen în scopuri comunitare;
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS și alte sisteme inteligente (pentru comunele
care se află în zonele urbane funcționale, în zonele turistice și în zonele de frontieră).
I5. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism
de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal
Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană
Durabilă
I6. Intervenții pentru implementarea la nivel național a traseelor cicloturistice
Realizarea planului de acțiuni și a studiilor specifice pentru traseele cicloturistice
Digitalizarea pistelor și traseelor velo
Realizarea a 3.000 km de piste pe trasee velo naționale (de exemplu Via Transilvanica), inclusiv traseele
EuroVelo.
Realizare infrastructură conexă pentru traseele cicloturistice
Pilonul IV Coeziune socială și teritorială
Componenta IV.2 - Turism și Cultură
Obiective:
Valorificarea patrimoniului cultural, construit și natural prin turism, având ca rezultat:
Dezvoltare teritorială durabilă și coeziune
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Creșterea calității vieții și dezvoltare economică în zonele rurale și defavorizate
Crearea de locuri de muncă în special pentru tineri
Crearea de piață de desfacere pentru produsele locale și creșterea nivelului de branding local
Susținerea tranziției digitale a sectoarele culturale și creative
Creșterea capacităților organizaționale și a sustenabilității pe termen mediu și lung a
operatorilor culturali
Creșterea angajabilității în sectoarele cultural-creative a forței de muncă înalt calificate
Creșterea accesului la produse culturale digitale
Reforme:
R1 Transformarea structurală socio-economică în zonele rurale și în zonele defavorizate prin
dezvoltarea sustenabilă a turismului cultural și natural ca vector de dezvoltare teritorială
Demersuri legislative: Elaborarea strategiei de turism cultural al României și adoptarea măsurilor
privind dezvoltarea turismului cultural și natural ca factor de dezvoltare regională, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului natural și cultural.
Investiții
I1. Implementarea măsurilor Strategiei de turism cultural al României prin 12 trasee turistice
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării și alte destinații cu specific ecoturistic (ex. intervenții
asupra clădirilor publice și private pentru recuperarea aspectului tradițional în concordanță și cu
conceptul de tranziție verde) și recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural
tradițional prin realizarea rutei castelelor, rutei bisericilor fortificate, rutei mănăstirilor, rutei culelor din
Oltenia, rutei curiilor din Transilvania și ruta pelerinilor, traseelor gastronomice tradiționale și
extinderea la nivel național al Drumului vinului.
I2. Finanțarea lanțului muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor I3. Finanțarea
centrelor științifice și tehnice
Modernizarea și crearea muzeelor memoriei: Muzeul identităților transilvănene (Mutra), Muzeul
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, Memorialul Revoluției Decembrie 1989/ Timișoara
Capitală Europeană a Culturii, Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, Memorialul Victimelor din
Sighetul Marmației, alte memoriale prin care România democratică și europeană onorează memoria
victimelor totalitarismelor și educă generațiile tinere.
R2 Creșterea competitivității turismului românesc prin managementul participativ al destinațiilor
turistice și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației(OMD)
R3. Modele de finanțare pentru tranziția digitală a sectoarelor culturale și creative
Investiții în dezvoltarea de conținut și dezvoltare organizațională/de business pentru societăți de
producție sau distribuție de film.
Transformarea digitală a sectorului culturii scrise și creșterea ofertei de cărți în format
Electronic
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Pilonul V Sănătate și reziliență instituțională
Componenta V.1 - Sănătate
Obiectiv: Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces,
siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare
Reforme:
Reforma 1: Reforma gestionării fondurilor publice din sănătate
Reforma 2: Reforma managementului fondurilor destinate investițiilor în sănătate.
Reforma 3: Reforma managementului sanitar și a resurselor umane din sănătate
Investiții:
Investiția 1: Investiții în infrastructura medicală prespitalicească Investiția 2: Investiții în infrastructura
spitalicească publică

Pilonul V Sănătate și reziliență instituțională
Componenta V.2 - Reforme sociale
Obiectiv general și obiective specifice: Reforme:
Reforma 1 - Crearea unui nou cadru legal pentru oferirea de soluții adecvate sprijinirii familiilor care
trăiesc în sărăcie, cu copii în întreținere, astfel încât aceștia să poată fi menținuți în familie
Reforma 2 - Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități: intensificarea
acțiunilor de creștere a rezilienței sociale în comunitate, având ca scop prevenirea instituționalizării
și îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.
Reforma 3 – Implementarea Venitului Minim de Incluziune
Reforma 4 – Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor
casnici
Reforma 5 - Îmbunătățirea și modernizarea legislației privind economia socială
Investiții:
Investiția 1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii în situații de risc
Investiția 2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele
cu dizabilități
Investiția 3 - Operaționalizarea sistemului instituțional și tehnic pentru implementarea Venitului
Minim de Incluziune
Investiția 4 - Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor
casnici
Investiția 5 – Implementarea unor scheme de granturi pentru sprijinirea economiei sociale
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Pilonul V Sănătate și reziliență instituțională
Componenta V.3 - Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea
capacității partenerilor sociali
Descrierea componentei
Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali
Policy area/domain: Administrație publică / Justiție / Politici salariale
Obiective: Prin intermediul unui set de reforme și investiții pe scară largă, obiectivul național este de
a îmbunătăți guvernanța în condițiile unui sistem de luare a deciziei predictibil, fundamentat și
participativ, de a asigura furnizarea de servicii publice de calitate de către un corp de funcționari
publici profesioniști si bine pregătiți care să răspundă adecvat la provocările, nevoile și așteptările
cetățenilor și mediului de afaceri, consolidând rezistența și, acolo unde este necesar, adaptate la
tranziția verde și digitală.
Obiective specifice:
O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor guvernamentale, transparență sporită
și încredere în sectorul public.
Management performant al resurselor umane in sectorul public- tranziția către managementul
strategic, modern, digital și verde al resurselor umane din administrația publică.
Salarizare unitară corectă - O nouă politică de salarizare în sectorul public coerentă, conectată
cu performanța obținută și sustenabilă pe termen lung.
Stat de Drept - Consolidarea independenței sistemului judiciar prin îmbunătățirea accesului la justiție
și creșterea eficienței la nivelul sistemului judiciar.
Achiziții publice - Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea procesului de achiziții,
în sensul identificării măsurilor de simplificare aferente, concomitent cu întărirea apacității
administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și
coerent.
Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice / deciziilor publice prin implicarea tuturor
actorilor implicați.
7. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței
corporative
Reforms and/or investments:
Având în vedere caracterul orizontal al acestui domeniu, cât și specificul intervențiilor vizând
modernizarea administrației publice și sectorului judiciar, pachetul de măsurilor propuse include
reforme și investiții, cu un accent deosebit pe reforme. Acestea sunt prezentate în raport cu obiectivele
specifice la realizarea cărora își aduc contribuția.
1. O mai bună elaborare și implementare a politicilor, transparență sporită și încredere în sectorul
public.
Reforma 1.1 Predictibilitatea și eficiența proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare
a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin
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consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității
administrației.

consultărilor publice la toate palierele

Reforma 1.2 Întărirea coordonării la Centrul Guvernului (CoG) printr-o abordare integrată și coerentă
a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
Această reformă vizează următoarele intervenții specifice:
Asigurare eficienței și eficacității măsurilor și politicilor verzi, prin operaționalizarea unui mecanism
de coordonare și implementare a Pactului Verde European în România, condus de SGG și Administrația
Prezidențială;
Reforma adminsitrației publice prin promovarea și coordonarea unei politici publice coerente de
dezvoltare durabilă la toate nivelurile și în toate sectoarele statului cu focus pe transformare digitală și
creșterea relevanței/ utilizarea abordării științifice în politicile publice de dezvoltare durabilă.
Management performant al resurselor umane in sectorul public- Tranziția către managementul
strategic, modern, digital și verde al resurselor umane din administrația publică.
Reforma 2.1 Reforma funcției publice prin digitalizare și managementul parcursului de carieră
Următoarele intervenții specifice sunt vizate a fi realizate ca parte a acestei măsuri:
Dezvoltarea sistemului de management și coordonare al strategiilor guvernamentale pe termen lung
prin ajustări procedurale și pomovarea de noi mecanisme de coordonare;
Îmbunătățirea sistemului de planificare a politicilor publice pe termen scurt și mediu prin alinierea
planificării strategice cu programarea bugetară;
Consolidarea sistemului de fundamentare/ analiza preliminară a impactului și asigurarea calității
adecvate a procesului decizional;
Eficientizarea gestionării fondurilor structurale prin simplificare adminsitrativă;
Introducerea conceptului de inovare in sectorul public, elaborarea unei strategii de guvernanță
inovativă și anticipativă dedicată administrației publică prin integrarea în procesul decizional și prin
promovarea de noi instrumente moderne de planificare în mediul guvernamental.
Creșterea calității consultărilor publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare
a deciziilor prin consolidarea cadrului legislativ și procedural pentru coordonarea și implementarea
eficientă a inițiativelor de guvernare deschisă (Open Government initiative)- Identificarea și
implementarea unor soluții privind creșterea prestigiului funcției publice (realizarea unui studiu
integrat privind managementul resurselor umane, elaborarea a 2 propuneri legislative privind
managementul resurselor umane, pachet de intervenții publice în vederea diseminării și promovării) ;
Managementul parcursului de carieră: (Organizarea etapizată a concursului național pentru celelalte
categorii de funcții publice (pe modelul EPSO al instituțiilor europene), altele decât cele pilotate deja,
se va face după efectuarea unei analize și pe baza experiențelor pozitive a modului în care s-a derulat
faza pilot a consursului național (derulat începând cu semestrul 2 din 2022) pentru debutanți și înalți
funcționari publici. Analiza va conține concluzii și recomandări pentru eventuala extindere a
concursului la nivelul administrației publice, introducerea și extinderea cadrelor de competențe,
profesionalizarea prin dezvoltarea competențelor digitale (ICDL, specializări cheie IT&C), de
leadership și de talent management/recrutare).
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Salarizare unitară corectă – O nouă politică de salarizare în sectorul public coerentă, conectată cu
performanța obținută și sustenabilă pe termen lung.
Reforma 3.1 Modificarea și modernizarea legislației privind sistemul de salarizare
Principalele activitățile aferente acestei reforme includ:
Analiza situației actuale și evaluarea sustenabilității politicii de salarizare;
Stabilirea și agrearea principiilor noii politici de salarizare unitară;
Dezvoltarea, aprobarea și implementarea noii legi.
Stat de Drept - Consolidarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar prin
îmbunătățirea accesului la justiție și creșterea eficienței sistemului judiciar .
Reforma 4.1 Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia
Principalele activități aferente acestei reforme includ:
Consolidarea cadrului instituțional prin: adoptarea noilor legi ale justiţiei (organizare judiciară,
statutul magistraților și CSM ); implementarea unei politici de resurse umane în funcţie de nevoile
sistemului si de noul cadru normativ; specializarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor de mediu;
modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală pentru a le pune în acord cu deciziile CCR
și directivele europene relevante;
Transformarea digitală pentru trecerea la documente electronice simultan cu accelerarea utilizării
semnăturilor și sigiliilor electronice, modernizarea registrelor naționale, creșterea interoperabilității
cu autorități publice naționale și din UE, întărirea securității cibernetice și a guvernanței IT, pentru
îmbunătățirea accesului la informație și eficientizarea proceselor în tot sistemul judiciar;
Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor;
Reforma 4.2 Intensificarea luptei împotriva corupției
Principalele activități afernte acestei reforme includ:
Consolidarea capacității DNA în lupta împotriva corupției, inclusiv prin asigurarea sprijinului logistic și
recuperarea bunurilor şi a prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv prin extinderea mandatului
instituțional al ANABI;
Adoptarea și implementarea unei noi strategii naționale anticorupție.
Investițiile propuse pentru acest obiectiv:
Investiție 4.1 la reforma 4.1 - Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și
calitatea serviciilor;
Investiție 4.2 la reforma 4.2 - Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva
corupției și a recuperării produsului şi prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării
profesionale în aceste domenii.
Sistemul de integritate
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Reforma 4.3 - Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde
recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept
(Rule of Law).
Achiziții publice - Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea procesului de achiziții,
în sensul identificării măsurilor de simplificare aferente, concomitent cu întărirea capacității
administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent.
Reform 5.1 Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea procesului de achiziții, în
sensul identificării măsurilor de simplificare aferente, concomitent cu întărirea capacității
administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadrul legal flexibil și coerent
Următoarele intervenții sunt vizate în cadrul acestei reforme:
Modificarea cadrului legal pentru a permite implemenarea rapidă a contractelor de achiziții;
Susținerea achizițiilor centralizatre pentru anumite produse/zone prin configurarea și pilotarea a 8 UCA
locale în cele opt județe identificate prin intermediul proiectului SIPOCA 625
Profesionalizare în domeniul achizițiilor publice
Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice / deciziilor publice
Reforma 6.1 – Parteneriat și participare în dezvoltarea politicilor la nivel local și digitalizarea sectorului
neguvernamental - Creșterea predictibilității, eficacității, coerenței și “inclusivității” proceselor de
formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare, monitorizare și evaluare transparente
și participative, cu consultarea și coordonarea permanentă cu actorii relevanți din comunitate
Următoarele intervenții specifice sunt vizate:
Crearea de structuri parteneriale locale APL – societatea civilă care să favorizeze prezența unei
diversități de ONGuri locale active alături de administrația publică în procesele obișnuite de decizie
pentru comunitate, dar și pentru transfer de expertiză și input din partea cetățenilor în reformele din
interiorul APL;
Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare
profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale adresate prin
PNRR și monitorizarea reformelor asociate;
Investiția 6.1 - Crearea de structuri parteneriale locale APL – societatea civilă
Investiția 6.2 - Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de
implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale
adresate prin PNRR și monitorizarea reformelor asociate;
7. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței
corporative
Reforma 7.1: Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor
corporative în cadrul întreprinderilor de stat

guvernanței

Investiția 7.1: Servicii necesare în procesul de reorganizare și restructurare a companiilor și
participațiilor statului
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Pilonul VI Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele
Componenta VI.1 - Romania Educata
Domeniu: Educație
Obiectiv general: Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea
infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței
forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și
incluziv.
Reforme și Investiții:
R1. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie pentru copiii de la naștere la 6 ani, unitar,
incluziv și de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare inter- instituțională și de
coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor rate crescute de acces și participare.
I1. Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui
număr de 140 de creșe pentru îmbunătățirea accesului și a participării copiilor antepreșcolari la
servicii standard de educație timpurie, cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii.
I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii
complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.
I3. Program cadru de formare continuă a profesioniștilor care lucrează în serviciile de educație
timpurie, cu precădere a celor care lucrează în servicii destinate copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani.
R2. Reformarea sistemului de învățământ obligatoriu prin creșterea autonomiei unităților de
învățământ în scopul identificării și implementării unor măsuri specifice pentru prevenirea și
reducerea abandonului școlar.
I4. Schemă necompetitivă de granturi pentru unitățile de învățământ cu risc crescut de abandon
școlar prin activități educaționale diversificate, măsuri remediale, programe sociale și monitorizarea
activităților.
I5. Intervenții sistemice în vederea sprijinirii reformelor precum evaluări, analiza de impact, activități
de mentorat și coaching pentru cadre didactice și directori ai unităților de învățământ, formare în
utilizarea mediilor de învățare virtuale sau hibrid, instrumentelor de învățare, observarea la clasă etc.
R3. Constituirea unei rute profesionale complete, facilitată de un bacalaureat reformat, care să ofere
elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la instituții de învățământ superior cu profil tehnic
I6. Scheme de sprijin pentru dezvoltarea a 10 consorții regionale (clustere de invatamant dual) între
unitățile administrative teritoriale, unitățile de învățământ - licee și universități, camere de comerț
și/sau agenți economici, alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregatire
a elevilor, și pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și
universitare (infrastructură socială care să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar
tehnologic)
I7. Dotarea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ IPT
I8. Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ IPT
I9. Investiții pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a
viitorilor fermieri antreprenori și salariati în domeniul agriculturii

177

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

R4. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
I10. Program de formare continuă a personalului didactic, accesibil la nivel național, aliniat Cadrului
european al competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp), cu accent pe îmbunătățirea
competențelor de pedagogie digitală ale cadrelor didactice
I11: Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de
învățământ
Școala ONLINE: realizarea de conținut și instrumente educaționale digitale, prin încurajarea inovării
pentru adoptarea unor soluții educaționale creative, interactive și prin elaborarea și implementarea
de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați.
Schemă de finanțare pentru digitalizarea universităților
R5. Modificarea și eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranță și
calitate, prietenoase cu mediul, în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar
I14. Scheme de finanțare pentru sistemul educațional universitar pentru atingerea standardelor de
siguranță și calitate
I15. Școli verzi: Scheme de finanțare pentru tranziția către un sistem de educație sustenabil și verde
Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul
preuniversitar pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unitățile gimnaziale și de IPT
finanțate prin granturi
I17. Schema de grant pentru consorții școlare rurale
R6. Reforma guvernanței sistemului de învățământ
managementului în condițiile unei autonomii sporite a școlilor

preuniversitar

și

profesionalizarea

I18. Măsuri de sprijin pentru reformarea guvernantei și asigurarea unui management de calitate la
nivelul unităților de învățământ preuniversitar
Finanțări din Bugetul de Stat
Arhitectura Finantarilor din Bugetul de Stat
Pe baza analizei informațiilor publice disponibile au fost identificate principalele surse de finanțare din
bugetul de stat disponibile la acest moment prin ministerele de resort dupa cum urmează:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației
1. Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare
/ extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii
specifice:
•
•
•

•

sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale,
licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ
special de stat;
unităţi sanitare;
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•

•
•
•
•
•
•
•

drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca
drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
interiorul localităţilor;
poduri, podeţe sau punţi pietonale;
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale,
teatre;
platforme de gunoi;
pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
modernizarea bazelor sportive;
sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor
publice din subordinea acestora;
infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în
valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme şi beneficiari eligibili
•

Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativteritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi
unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară,
constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor;

•

Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor
şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativteritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii,
pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativteritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;

•

Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ
teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.

2. Agentia Nationala pentru locuinte
•
•
•
•
•

Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin ANL
Programul de constructii de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate
Programul de constructii de locuinte sociale conform legii nr. 114/1996
Programul privind asigurarea primelor de stat pentru economisirea și creditarea îin sistem
colectiv
Programul de construcții de locuințe prin credit ipotecar

3. Compania Naţională de Investiţii CNI S.A.
•
•
•
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Așezăminte culturale
Bazine de inot
Complexuri sportive
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•
•
•
•
•
•
•

Justiție
Lucrări în primă urgență
Patinoare artificiale
Săli de cinema
Săli de sport
Sistem integrat
Alte obiective

4. Fondul de Acțiune în domeniul Managementului Energiei Durabile
5. Programul national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
6. Programul de reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie
guvernamentala
7. Programul Național de Investiţii ”Anghel Saligny”,
În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile
existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare,
modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare,
pentru următoarele categorii de investiții:
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul
localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale,
care au autorizație de construire valabilă.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
8. Administratia Fondului pentru mediu:
•

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024 RABLA (clasic) si RABLA Plus

•

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire (Programul “Casa Verde”) – Persoane
Juridice.

•

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate,
reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

•

Programul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile

•

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

•

Programul Lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de
fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente
obiectivelor din domeniul public al statului

•

Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protecţia mediului
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•

Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de
tratare, canalizare si statii de epurare

•

Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii
aerului

•

Programul privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

•

Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti

•

Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric

•

Programul privind creșterea eficienței energerice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinație unități de învățământ

•

Infrastructura de alimentare verde

•

Infrastructura de alimentare verde în municipii

•

Program național împăduriri

•

Închidere depozite deșeuri municipale neconforme

•

Gestionarea deseurilor

•

Infrastructură de reîncărcare pe autostrăzi, drumuri europene și naționale

•

Iluminat public

•

Casa Eficientă Energetic

•

Eficientă Energetică în școli

Alte surse de finanțare
9. Legea Bugetului de stat
10. Credite angajate de Guvernul României de la Instituțiile Financiare Internaționale
11. Diverse programe naționale de investiții și finanțare acordate direct de către Guvernul României,
prin ministerele de resort, instituții publice, și companii de stat
12. Finanțări acordate de către marile companii în baza responsabilitătii sociale
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Obiectiv
specific

Domeniu de
intervenție

Acțiune
specifică

OS 1.
Asigurarea
accesibilității
teritoriului și
conectarea
Municipiului
Tulcea la un
coridor rutier
rapid de
transport
implicit
mobilitatea
urbană
sustenabilă

D.1.1.
Conectarea
Municipiului
Tulcea la un
coridor rutier
rapid de
transport

A.1.1.1.
Conectarea
Municipiului
Tulcea la un
coridor rutier
rapid de
transport
A1.1.2.
Reabilitarea și
modernizarea
principalelor căi
de comunicații
rutiere în
Municipiul
Tulcea
A.2.2.1.
Modernizarea
transportului
public
A.2.2.2.
Asigurarea
legăturilor de
transfer între
modurile de

D2.2.
Implementar
ea mobilității
urbane
sustenabilă

Nr.
Proiec
t

P1
P2
P3

Proiect

Realizara variantei de ocolire a Municipiului Tulcea prin conectarea acesteia la
drumul expres DX8 Tulcea-Constanta, respectiv E 87 si DJ 222
Realizarea unui centru logistic și intermodal - Gara de Mărfuri din Municipiul Tulcea
Reabilitarea și modernizarea de străzi urbane din Municipiul Tulcea
Amenajarea și înființarea de noi locuri de parcare rezidențiale și non-rezidentiale

P4
Reabilitarea infrastructurii stradale în Municipiul Tulcea – străzile Isaccei, Babadag,
1848, Păcii, Mahmudiei, Gavrilov Corneliu
P5

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

Achiziționare de autobuze electrice- 15 buc
Modernizarea stațiilor de autobuz - 60 buc
Managementul traficului
Reabilitarea unor trasee de autobuz - 20 km
Realizarea de parcări & ride la nivelul Municipiului Tulcea
Amenajarea și înființarea de noi puncte de alimentare tip fast charger cu energie
electrică pentru autovehicule - 300 buc
ÎnfiinȘarea unei parcări de tip RO-RO în Municipiul Tulcea
Realizarea de bike sharing - 4 buc

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

182

transport în
Municipiul
Tulcea

P14
P15
P16
P17
P18
P19

P20

P21
P22
P23
P24
P25
P26
OS
2.
Transformare
a
Municipiului
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D.2.1.
Reabilitarea
și
implementar

A.2.1.1. Protecția
mediului
înconjurător și a
biodiversitatii

P27
P28
P29

Realizarea pistelor de biciclete - 30 km
Modernizarea zonelor pietonale în afara părții carosabile în Municipiul Tulcea
Lucrări de marcare și semnalizare pentru asigurarea creșterii nivelului de siguranță
în trafic
Realizarea arterei de circulație de la strada Barajului la portul Tulcea pe traseul liniei
ferate
Înființare arteră rutieră Strada Spitalului – Strada Energiei
Navă de transfer pasageri cu capacitate de 50 de persoane Tulcea-Tudor
Vladimirescu, inclusiv 2 pontoane de acostare
Dotarea infrastructurii de transport public de persoane al Municipiului Tulcea, care
să realizeze transferul pasagerilor care folosesc Aeroportul Internațional Delta
Dunării către Municipiul Tulcea și în special portul Tulcea pentru transferul către
navele de transport naval regulat de persoane
Centru de închiriat pentru agrement nautic în zonele reglementate în scop turistic
Înființarea și dotarea infrastructurii de acostare ambarcațiuni de agrement - Tudor
Vladimirescu
Amenajarea unei zone de promenade în Tudor Vladimirescu
Înființarea parking bărci (capacitate 600 bărci)
Actualizarea și revizuirea Planului de Mobilitate Urbană, cât și realizarea unor studii
de circulație în Municipiul Tulcea
Realizarea unei infrastructuri specializate pentru port turistic - port marină
Realizarea lucarilor de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
agricole degradate prin infiintarea de paduri – 60 ha
Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Polderul Zaghen
Construcția ecologică a halterelor de șlam
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Tulcea într-un
oraș verde și
inteligent în
contextul
implementări
i conceptului
de Smart City

ea măsurilor
pentru
protecția
mediului și a
biodiversității

P30
P31
P32
P33
P34

P35

A.2.1.2.
Realizarea
de
păduri urbane,
perdele
de
forestiere
și
împădurirea
unor suprafețe
de teren

Înlăturarea efectelor fenomenelor naturale (apărarea de mal - strada Orizontului,
eliminarea eroizunii solului, alunecărilor de teren, etc.)
Modernizarea flotei de mașini la nivelul Municipiului Tulcea, câ și la nivelul
instituțiilor subordonate și instituțiilor publice prin achizitionarea autovechiculelor
cu emisii scăzute de GES
Proiecte de conștientizare a protecției mediului
Amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Tulcea, altele decât parcuri
Realizarea unor noi parcuri de agrement și spații verzi în Municipiul Tulcea
Lucrari de întreținere și ecologizare zone umede, indiguiri, reconstrucții, ecologice,
refacerea mediului acvatic, prevenirea de fenomene natural periculoase, centru de
ecarisaj și cabinet veterniar, achiziționarea de echipamente pentru întreținerea
mediului natural, împăduriri – eliminarea efectelor asupra mediului, etc
Realizarea în Municipiul Tulcea a unei rețele de perdele forestiere și păduri urbane

P36

P37
P38
P39
P40

Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul
Personalităților
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Lac Ciuperca
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Victoriei
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Monumentul
Independenței
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P41
P42
P43
A.2.1.4. Măsuri
de reducere a
poluării

P44

P45

P46
P47
P48
D.2.2.
Implementar
ea soluțiilor
smart city

A.2.2.1.
Transformarea
mediului urban
într-un
cadru
inteligent

P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
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Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Piața Nouă
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Orășelul
copiilor
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Piața Civică
Punerea în valoare a unor deșeuri tehnologice sau a unor terenuri contaminate cu
valoare în economia circulară: halta Feral, etc
Colectarea și neutralizarea deseurilor din biomasa rezultată din toaletarea
parcurilor și arborilor din Municipiul Tulcea prin amenstecul cu namol stabilizat din
stația de epurare Tulcea și transformarea acestuia în compost și evitarea de la
depozitarea în platforma de deșeuri de la Ecorec SA
Realizarea unor investitii in reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv
monitorizarea calitatii aerului
Realizarea unei infrastructuri specifice reciclării deseurilor din constructii sau
demolari
Unitate de recilcare a deșeurilor rezultă în urma sortării deșeurilor menajere: RDF
Gestionarea inteligentă a deșeurilor
Parcuri inteligente și amplasare mobilier urban
Clădiri inteligente - Realizarea managementului energetic al acestora
Dispozitive de determinare a calității aerului și eliminare a noxelor din mediul urban
Implementarea smart parking
Realizarea stațiilor de autobuz de tip smart city
Realizarea stațiilor de încarcare pentru autovehicule electrice
Implementarea bike-sharing
E-Cultură: Expoziții foto cu coduri QR – DigiFotoMaker, Realitate virtuală – Tururi
turistice ghidate, Biblioteci publice virtuale/muzee virtuale
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P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64

P65
P66

P67

OS
3.
Dezvoltare
durabilă
urbană
și
eficiență
energetică
performantă

D.3.1.
Dezvoltarea
durabilă
urbană prin
asigurarea
serviciilor de
utilități

A.3.1.1.
Modernizarea și
extinderea
rețelei
de
distribuție apă
potabilă
și
canalizare

P68
P69
P70

GPS tracking pentru mijloacele de transport în comun și pentru toate flotele de
autovechicule
Realizarea unei rețele de tip Net City
Dispecerat smart mettering și smart grid
Realizarea unui sistem de supraveghere video inteligent în Municipiul Tulcea
Realizarea trecerilor de pietoni inteligente în Muinicipiul Tulcea
Wi-Fi în spațiile publice și în mijloacele de transport public
Cartele electronice pentru diverse servicii publice (acrodarea de facilități pentru
toate tipurile de servicii publice persoanelor care primesc subvenții): City Card
Infrastructura rutieră de tip smart city (emiterea avizelor și autorizațiilor pentru
utilajele agabritice și de marfă, recunoașterea numărului mașinilor, cântărirea
greutății în mers - 5 locatii etc.)
Investiții de tip smart city în transportul public (e-ticketing, managementul flotei,
etc.)
Introducerea tehnologiilor inovatoare și aplicarea unor programe CDI pentru
creșterea performanței energetice și ameliorarea condițiilor de mediu (producerea
energiei electrice prin trigenerare, ameliorarea condițiilor de mediu și eficieță
economică)
Realizarea unor investiții în protecția resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare în Municipiul
Tulcea
Exitinderea sistemului de distribuție apă potabilă și colectoare apa uzată
Investiții în infrastructura de captare, tartare, înmagazinare și distribuție apă
potabilă incluse în cadrul POIM 2014-2020
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pentru
o publice
comunitate
performante
nepoluantă

A.3.1.2.
Modernizarea și
extinderea
sistemului
de
termoficare

P71

P72
P73
P74
P75
P76
P77
A.3.1.3.
Modernizarea
infrastructurii de
colectare deșeuri
menajere
A.3.1.4.
Modernizarea
iluminatului
public
A.3.1.4.
Modernizarea
sistemului
de
alimentare
cu
gaze naturale
A.3.1.5.
Modernizarea
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P78
P79

Construirea unei centrale în cogenerare de înaltă eficiență de 35 Gcal/h, energie
regenerabilă prin producerea energiei electrice și termice folosind cele mai înalte
tehnologii, energie necesară pentru atât pentru iluminatul public, pentru
companiile comerciale la care este acționar Consiliul Local Tulcea, Aquaserv,
Energoterm, Servicii Publice, Agropiețe, Transport Public, precum și pentru
instituțiile aflate în subordinea acestuia, cât și energie termică folosită pentru
încălzirea populației și a instituțiilor publice si alte produse derivate
Realizare racord de gaze naturale
Investiție reconfigurare rețea primară
Investiție modernizare PT existente
Investiție modernizare CT existente
Investițiii rețea distribuție
Investiție contorizare automatizare
Realizarea unui obiectiv specific deșeurilor vegetale (crengi rezultate din tăierea şi
curăţarea copacilor, etc), achiziții de utilaje
Platforme supraterane modulare pentru colectarea separată a deșeurilor pentru
condominii
Iluminat inteligent

P80
Extinderea rețelei de distribuție cu gaze naturale din Municipiul Tulcea
P81

P82
P83

Modernizarea Piața Sf. Gheorghe – str. Gavrilov Corneliu, nr. 91
Modernizarea Piața Veche – str. Isaccei, nr. 7
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infrastructurii
agroalimentare piețe

P84
P85
P86
P87

D.3.2.
Implementar
ea politicilor
de creștere a
eficienței
energetice

D.3.3.
Reducerea
emisiilor GES

OS
4.
Dezvoltarea
socioeconomică
integrată și
revitalizarea
urbană
în

D.4.1. Cadru
propice
de
dezvoltarea a
mediului de
afaceri și în
special
al
IMM-urilor

A.3.2.1.
Creșterea
eficienței
energetice
la
clădirile
rezidențiale
A.3.2.2.
Creșetrea
eficienței
energetice
la
clădirile publice
A.3.3.1.
Creșterea
cantității
de
energie produsă
din
surse
regenerabile
A.4.1.1. Crearea
de
platforme
specializate
pentru
dezvoltarea
serviciilor
și
activitățiilor de

Modernizarea Piața Vest – str. Constructorilor, FN
Construire piață agroalimentară în cartier lotizare
Construirea unor piețe agroalimentare ambulante și piață de gros în Municipiul
Tulcea
Realizarea unei piețe de pește
Creșterea eficieței energetice la ansamblul de clădiri rezidențiale (condominii)

P88

Reabilitarea ansamblurilor de clădiri adminsitrative aflate în patrimoniul public al
Municipiului Tulcea
P89

P90

P91

Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a surselor de încălzire
cu surse regenerabile (sursa solară: fotovoltaică pentru producerea de energie
electrică, preparare apă caldă; cât și de producere a energiei termice folosind
pompe de caldură)
Realizarea prizelor de încărcare electrice de tip fast-charger
Realizarea unui cluster de afaceri și de inovare în Municipiul Tulcea

P92
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Municipiul
Tulcea

productie pentru
IMM-uri
A.4.1.2. Măsuri
de sprijin pentru
sectorul
IMMurilor
D.4.2.
A.4.2.1.
Regenerare
Regenerarea
urbană
în urbană
și
Municipiul
punerea
în
Tulcea
valoare
a
potențialului de
dezvolatare
urbană
și
economică

P93
P94
P95
P96
P97

Realizarea bursei locurilor de munca în domeniile prioritare activității economice din
Municipiul Tulcea
Regenerare urbană a zonei Cariera Bididia și transformarea acesteia în centru de
agrement și spații de servicii
Realizarea unui complex de sporturi nautice prin inființarea unei piste polimpice de
caiac canoe în zona Zaghen
Regenerarea urbană prin inființarea de noi servicii publice în parcul Victoria

P98

Regenerarea urbană prin reabilitarea Casei Sindicatelor, a grădinii de vară și
inființarea unui hub de servicii pentru companii și mediu de afaceri

P99

Regenerarea urbană prin transformarea gării de pasageri în centru expozițional și
dezvoltarea de servicii publice în zona peroanelor S= 2.5 ha

P100

P101
P102
P103

189

Realizarea unui parc industrial pentru dezvoltarea sectorului de servicii și producție

Înființarea de servicii publice în zona Frigorifer, Vard și Iberom prin dezvoltarea de
servicii pentru îmbarcarea și debarcarea produselor și inființarea unui centru
specializat de servicii auto
Înființarea unui centru educational care sa includă mai multe specialități pentru
copii prin folosirea inteligenței artificiale în zona terenului de pe strada Grădinari
(muzeul stiintelor naturii)
Regerenerarea urbană a zonei Tulco prin înfiinațrea unei infrastructuri publice și
creerea de servicii de agrement nautic
Reabilitarea și modernizarea zonei de promenade din Tudor Vladimirescu prin
înființarea de servicii specializate de agrement și servicii publice
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P104
P105
P106

P107
OS
5. D.5.1. Măsuri
Creșterea
de protecție
calității
și și asistență
sănătății
socială
vieții
cetățenilor
D.5.2.
Asigurarea
serviciilor
publice
de
asistență
socială
performante

A.5.1. Investiții în
infrastructura de
asistență socială

P109
A.5.2.1.
Asigurarea
serviciilor publice
de
asistență
socială
performante și
de accesibilitate
a acestora
A.5.2.2.
Creșterea
fondului calitativ

D.5.3.
Dezvoltarea

P108

A.5.3.1.
Infrastructura de

P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119

Realizarea unui centru sportiv de echitație
Realizarea unui complex administrativ multidisciplinar în vederea asigurarii
serviciilor publice de calitate
Regenerarea urbană în zonele segregate și mărginașe (str. Antenei, cartier Neptun,
Dalas) prin construirea de centre educaționale și reabilitarea locuințelor și
împrejmuirilor
Lucrări de stabilizare și protecție a terenurilor împotriva alunecării de teren și
combaterii eroziunii solurilor – str. Orizontului și str. Alexandru cel Bun
Creare unei rețele de centre de zi pentru persoanele care apartin grupurilor
vulnerabile, marginalizate social, excluse riscului de sărăcie sau a excluziunii sociale
și dezvoltarea unei infrastructuri specifice unor persoane vârstnice ce necesita
asistență socială
Realizarea unei platforme pentru persoanele care sufera diverse afecțiuni și au
nevoie de asistență medicală (ManDown și CityHealth)
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu
dizabilități
Protejarea dreptului la demnitate socială
Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune socială si
ceilalți copii
Servicii de suport pentru persoane vârstnice
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
Ajutorarea persoanelor defavorizate
Realizarea unor ansambluri de locuințe pentru tineri prin credit ipotecar - 60 UL
Realizarea unor ansambluri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii - 120 UL
Înființarea unui centru de îngrijiri paleative
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serviciilor
medicale si
de asitenta
medicala

sanatate
corespunzatoare
A.5.3.2.
Cresterea
accesului
la
servicii medicale
și de screening
OS 6. Punerea D.6.1.
A.6.1. Protejarea,
în
valoare Protejarea,
conservarea
și
patrimoniului conservarea
punerea
în
istoric,
și punerea în valoare
a
cultural,
valoare
a patrimoniului
turistic,
patrimoniului istoric
biodiversitat istoric
e
și
de D.6.2.
A.6.2. Protejarea,
agrement
Protejarea,
conservarea
și
conservarea
punerea
în
și punerea în valoare
a
valoare
a patrimoniului
patrimoniului cultural
cultural
D.6.3.
A.6.3. Protejarea,
Protejarea,
conservarea
și
conservarea
punerea
în
și punerea în valoare
a
valoare
a patrimoniului
biodiversității biodiversității
D.6.4.
A.6.4.1.
Reabilitarea
Reabilitarea
și
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Realizarea unei clinici specializate preventie - screening de cancer și imagistică
P120

P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130

P131

P132
P133

Reabilitarea și conservarea clădirilor de patrimoniu din Municipiul Tulcea
Reabilitarea navei Republica – obiect de patrimoniu inestimabil
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de acces strada Gloriei
Reabilitarea asezamintelor de cult specifice locale
Reabilitarea și modernizarea clădirii din str. 14 noiembrie, nr. 3
Reabilitarea unor obiective istrorice - case memoriale
Campanie de promovare (festivaluri): Rowmania, Borș de Pește, Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei, Susținerea ansamblurilor folclorice
Realizarea unui muzeu interactiv tehnic
Realizarea unui muzeu interactiv pentru științele naturale, educațional pentru copii
Dotare autobuz Amfibie
Reabilitarea și modernizarea infrastucturii de turim (proiecte de turism, legate de
principalele puncte de atracție, faleză, Monumentul Indpeendenței, Zaghen, Tudor
Vladimirescu, Lacul Ciuperca – agrement)

Reabilitarea si modernizarea Stadionului Delta
Realizarea spațiilor de joacă pentru copii
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și
modernizarea
modernizare spațiilor aferente
a
spațiilor de agrement
aferente de
agrement și a
serviciilor
asociate

P134
P135
P136
P137
P138

OS
7.
Asigurarea
unor
standarde
performante
educaționale

D.7.1.
Asigurararea
condițiilor
educaționale
și
implementar
ea
standardelor
educaționale

A.6.4.2.
Modernizarea
serviciilor publice
ce pot susține
domeniul
turismului și a
serviciilor
asociate

P139

A.7.1.1. Investiții
în infrastructura
educațională în
creșe, grădinițe,
licee, centru de
excelență
în
pregărtire
profesională

P142
P143
P144
P145
P146
P147
P148
P149
P150
P151

P140

P141

Realizarea unui parc de distracții și agrement lângă satul Pescaresc - Parc Aventura
Realizarea unui centru de agrement și extinderea spatiilor verzi în Municipiul Tulcea
- strada Grădinari (9 ha)
Reabilitarea și modernizarea unor complexe sportive și săli de sport din Municipiul
Tulcea
Realizarea unor zone de camping și parcuri de rulote
Pescuit recreativ, parc tematic, bird watching, centre de informare turistice,
culturale și religioase cu potențial turistic, cărți, filme documentare, monografii,
centre de expoziții, site-uri
Școala de ghizi și ecoturism, tabere tematice
Campanie de promovare (festivaluri): Rowmania, Borș de Pește, Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei, Susținerea ansamblurilor folclorice
Crearea unei platforme care sa aibe ca scop promovarea oportunităților de
dezvoltare a orașului, a modului de petrecere a timpului liber
Municipiul Tulcea ca si atractie turististica si nu in ultimul rand, folosirea
municipiului Tulcea ca si optiune de resedinta pe tremen mediu si lung
(gen: https://invest.debrecen.hu ), care poate fi administrata ca si platforma atat de
catre primaria Tulcea sau in parteneriat cu diverse forme asociative
Realizarea a 2 creșe
Grădinița Dumbrava Minunată
Grădinița nr. 17 cu program prelungit
Grădinița nr. 18 cu program prelungit
Școala Gimnazială Grigore Antipa
Școala Generală Constantin Găvenea
Școala Generală Ion Loca Caragiale
Școala Profesională Danubius
Școala Generală nr.9
Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu
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P152
P153
P154
P155
P156
P157
P158
P159

P160
P161
P162
P163
P164
P165
P166
P167
P168
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Școala Generală Elena Doamna
Reabilitarea și modernizarea liceelor-Liceul Spiru Haret
Realizarea unui centru de formare și pregătire profesională a angajaților din județul
Tulcea
Realizarea unui centru de excelență în domeniul universitar
Renovarea Seminarului Teologic Ordotox Sf. Ioan
Tabără educație - reabilitarea și modernizarea infrastructurii de tabără și agrement
- Tabara Bididia
Amenajarea terenuri de sport și construire săli de sport pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Tulcea
Realizarea unii centru de excelență privind pregăreirea învățămîntului universitar și
postuniversitar
E-educație: Catalog electronic, Clasă digitaă, Digitalizare pentru educație, Platforma
Educație, Centru pilot pentru educație inteligentă și inovare organizațională
utilizând tehnologie bazată pe inteligență artificială
Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Imbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională
Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea
echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările
inovării și progresului tehnologici
Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
Imbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Antreprenoriat și economie socială
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8.
Conformarea
administrație
i
publice
locale
la
orientările și
politicile
europene

D.8.1.
Conformarea
administrației
publice locale
la
standardele
aflate
în
vigoare

D.8.2.
Implementar
ea politicilor
europene în
domeniile
incluse
în
documentele
programatice
pe
termen
mediu și lung
OS
9. D.9.1.
Întărirea
Întărirea
capacității
capacității
administrativ administrativ
și
e
în e
instituționale
asigurarea

A.8.1.
Implementarea
standardelor
aflate in vigoare
prin
realizarea
proiectelor
specifice
de
capacitate
administrativă în
domeniul
standardelor
A.8.2.
Implementarea
politicilor
europene
în
domeniile
incluse
în
documentele
programatice pe
termen mediu și
lung
A.9.1.2.
Implementarea
soluțiilor
de
tehnologie
cu
inteligență
artificială
în

P169

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii

P170

Proiecte de cooperare interregionale - realizarea parteneriatelor în vederea
creșterii capacității de dezvoltare regională

P171
P172

Modernizarea infrastructurii proprii DIAP și Servicii Publice SA inclusiv dotarea cu
utilaje
Extinderea cimitirului Eternitatea
Extinderea rețelei de panotaj stradal

P173

Elaborare Plan Urbanistic General al Municiupiului Tulcea
P174

P175

Realizare de studii și planuri, programe necesare funcționării administrației publice
locale în la standarde europene, inclusiv digitalizarea serviciului public (GIS, baze de
date etc.)
Realizarea unui plan de mobilitate urbană

P176

P177

Dispecerat Smart – preluarea incidentelor raportate de utilizatori pe aplicațiile
mobile
Primăria digitală – Sistem integrat de e-guvernare

P178
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serviciilor
publice
de
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privind
implementar
ea politicilor
și strategiilor
de dezvoltare
la nivel local

scopul
dezvoltarii
documentelor
strategice și mai
ales
în
chestionarea
nevoilor
cetățenilor
A.9.1.3.
Creșterea
nivelului
de
competenţe
profesionale
a
funcționarilor
publici
D.9.2.
A.9.2. Asigurarea
Transparență transparenței
institutională instituționale
D.9.3.
A.9.3. Asigurarea
Bugetarea
bugetării
participativă
participative
D.9.4.
A.9.4.
Cooperare
Dezvoltarea de
instituțională parteneriate în
în
județ, vederea
regiune,
implementării
național
și politicilor publice
internațional

Creșterea competentelor profesionale continue a angajaților din Primaria
Municipiului Tulcea, instituțiile subordonate și a companiilor de utilități publice
P179

P180

P181

Alte proiecte în adminsitrație: Bloc Manager Net, Instrumente de management
energetic urban, etc.
Alte proiecte în adminsitrație: Bloc Manager Net, Process Player Achiziții, Platforma
Smart Community/Administrație, Analize bugetare, Instrumente de management
energetic urban, etc.
Realizarea de proiecte de dezvoltare a capacității administrative și de creare de
rețele de tip networking prin realizarea unor proiecte în parteneriat cu parteneri
externi, cu ajutorul proiectelor de cooperare transfrontalieră

P182
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Proiecte publice ce pot fi realizate prin intermediul parteneriatelor public-privat sau prin intermediul
concesiunilor de servicii publice.
Drept urmare, ca și concluzii pe baza analizei necesităților comunității locale, și a schimbului de
informatii legate de oportunitățile de dezvoltare care pot fi tratate în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Intregrate a Municipiului Tulcea 2021-2030 cu participarea mediului privat prin asociere în
participațiune/asociere/parteneriate/concesionare/închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului
public/privat al Municipiului Tulcea, se pot distinge cateva categorii de domenii care se pot dezvolta pe
criterii de eficientă economică, după cum urmeaza:
1. crearea unei platforme care sa aibe ca scop promovarea oportunitatilor de dezvoltare a orasului,
a modului de petrecere a timpului liber folosind ca si destinatie Municipiul Tulcea ca
si atractie turististica si nu in ultimul rand, folosirea municipiului Tulcea ca si optiune de
resedinta pe tremen mediu si lung (gen: https://invest.debrecen.hu sau similare), care poate fi
administrata ca și platformă atât de către Primăria Tulcea sau în parteneriat cu diverse forme
asociative.
2. Folosirea capitalului privat în activități economice pentru serviciile publice unde administrația
Municipiului Tulcea nu acceseaza surse de finanțare pentru a putea fi eligibilă cum ar fi:
• Energie regenerabilă prin producerea energiei electrice și termice folosind cele mai înalte
tehnologii, energie necesară pentru atât pentru iluminatul public, pentru companiile comerciale
la care este acționar Consiliul Local Tulcea, Aquaserv, Energoterm, Servicii Publice, Agropiețe,
Transport Public, precum și pentru instituțiile aflate în subordinea acestuia, cât și energie
termică folosită pentru încălzirea populației și a instituțiilor publice și alte produse derivate.
• Colectarea și neutralizarea deșeurilor din biomasa rezultată din toaletarea parcurilor și arborilor
din Municipiul Tulcea prin amenstecul cu nămol stabilizat din Stația de epurare Tulcea și
transformarea acestuia în compost și evitarea de la depozitarea în platforma de deșeuri de la
Ecorec SA
• Colectarea și reciclarea deșeurilor rezultate din construcții
• Activități de ecarisaj și neutralizarea deșeurilor de origine animală de pe raza Municipiului Tulcea
• Activități de DDD
• Realizarea unui concept de panotaj publicitar la nivelul Municipiului Tulcea pe segmente de
panotaj stradal, mijloace de transport în comun, stații de autobuz (inclusiv realizarea acestora
generand spatiu publicitar) și de ce nu și în mediu online
• Concesiunea unor servicii publice condiționată de obținerea unor finanțări nerambursabile:
colectarea, transportul și recilarea deșeurilor menajere
• Concesionarea serviciilor publice pe calcul de rentabilitate: iluminat public, serviciul de
administrare al parcarilor, piața de gross cu târguri agroalimentare, transport public-trecerea
persoanelor cu nava de pasageri Civitas, serviciul de arhivare documente, adminstrarea
cimitirelor sau înființarea unor cimitire noi și de netcity
• Realizarea unor resurse proprii ale Municipiului Tulcea prin punere în valoare a patrimoniului
(gen parteneriate pentru punerea în valoare economica a patrimoniului urban nefolosit, gen
terenuri, clădiri, servicii neidentificate)
• Realizarea cu parteneri privați a unei companii ce va administra parcuri industriale și logistice pe
aria teritoriala a UAT Tulcea
• Realizarea în parteneriat public-privat a unor proiecte de infrastructură, de la parcări, spitale,
stadioane, gări, terminale portuare la care primaria municipiului Tulcea va putea fi beneficiar,
partener sau sa sustina aceste proiecte in interesul populatiei, etc.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Administrarea cimitirelor și extinderea acestora
Atragearea de investitori strategici care pot asigura premisele dezvoltării durabile și sustenabile
socio-economice a Municipiului Tulcea
Activități de divertisment gen: pescuit sportiv pe lacul Ciuperca, Water & Amusement Parks –
sporturi nautice, waterbike, paddeling, barci cu vasle, etc.
Punerea în valoare a unor deșeuri tehnologice sau a unor terenuri contaminate cu valoare în
economia circular: halta Feral, etc.
Realizarea unei platforme expoziționale care sa fie un hub de afaceri la nivelul orașului, județului
și implicit a regiunii
Creerea unui parteneriat la nivelul Municpiului Tulcea pentru realizarea unor evenimente
sociale/economice/culturale pentru având ca scop creșterea calității vieții și socio-economica din
Municipiul Tulcea (bursa locurilor de muncă, FishDelta, Rowmania, etc.)
Creerea unui centru de excelență în pregătirea profesională atât pentru stagiul: profesional,
liceal, postuniversitar, doctoral
Externalizarea unor servicii socio-medicale care nu se pot realiza prin DAPS Tulcea

Cadrul de prioritizare al intervențiilor propuse a fost realizat în contextul asigurării unui nivel bugetar
disponibil pentru Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 în
perioada 2021-2030 la nivelul ariei de studiu, proiectele fiind la final eșalonate pe termen:
✓

scurt 2023, perioada ce corespunde cu perioada de programare a FESI 2014-2020/Buget
Stat/Buget Local sau alte surse indentificate

✓

mediu 2021-2030, perioada ce corespunde cu perioada de programare a FESI 2021-2028
/Buget Stat/Buget Local sau alte surse indentificate

✓

lung 2031-2045, perioada ce va fi încadrată cu o perioadă de programare a FESI Buget
Stat/Buget Local sau alte surse indentificate

Bugetul operațional aferent Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2021-2030
În urma stabilirii nevoilor teritoriului privind bugetul pentru proiectul integrat de transport public,
acesta include toate intervențiile necesare care au fost identificate la momentul redactării prezentului
raport, pe baza invervențiilor și a eligibilității intervențiilor propuse și mai ales a surselor de finanțare
disponibile, corespunzător categoriilor de cheltuieli constituite din prețuri curente din sectorul
construcțiilor aferent anului 2020 pe fiecare categorie de cheltuieli.
Astfel, pe fiecare domeniu analizat în parte, bugetul aferent intervențiilor de investiții din cadrul
Planului de Mobilitate Navală a Deltei Dunării este următorul:
➢ FESI: FESI 2014-2020/FESI 2021-2027
➢ Buget de stat: alocări de la Bugetul de stat sau alte surse atrase (credite, alte finanțări
nerambursabile)
➢ Buget local: surse de finanțări locale sau atrase
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Prioritățile stabilite
Etapa de prioritizare finală a inclus o nouă analiză de tip analiză multicriterială, bazată pe următoarele
criterii:
a) C1 Nr. obiectivelor strategice (mediu, eficiență economică, calitatea mediului urban, incluziune
sociala) la care răspunde proiectul.
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
b) C2 Importanta proiectului in implementarea Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030,
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
c)

C3 Implementarea acestui proiect duce la o dezvoltare inteligenta urbana. Proiectele care
asigură o accesibilitate sporită pentru transportul public au primit punctaj maxim.

Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
d) C4 Importanța acestui proiect in cadrul Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030 in opinia populatiei.
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
e) C5 Disponibilitatea sursei de finantare
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
f)

C6 Complementaritatea cu alte proiecte a luat în considerare modul în care proiectul se corelează
cu un proiect deja implementat de curând sau cu alte proiecte.

Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
g) C7 Restricții implementare pentru proiect
Proiectele de investiții au fost prevăzute să respecte regulile de eligibilitatea și suplimentar să
primească o intensitate maximă a sprijinului finaciar nerambursabil
Criteriu de departajare: minim, departajarea se face astfel: 1-major, 2÷3-mediu, 4÷5-minor
h) C8 Eligibilitatea în contextul etapei de finanțare 2020 – 2030
Proiectele de investiții au fost prevăzute să respecte regulile de eligibilitatea și suplimentar să
primească o intensitate maximă a sprijinului finaciar nerambursabil
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
i) C9 Costul unitar dinamic

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

198

Proiectele de investiții au fost prevăzute să respecte costurile de investiție preconizate. Datorită
specificului acestora, a gradului scăzut de complexitate.
Criteriu de departajare: maxim, departajarea se face astfel: 1-minor, 2÷3-mediu, 4÷5-maxim
Pentru prioritizarea măsurilor propuse în cadrul matricei, fiecărui indicator i-a fost alocată o anumită
pondere.
Concentrarea tematică propusă la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 relevă
importanța acordată diferitelor obiective de politică externă, după cum urmează:
Alocarea a 35% din FEDR pentru OP1 – O Europă mai inteligentă
Alocarea a 30% din FEDR pentru OP2 – O Europă mai verde
25% din FSE pentru incluziune socială
10 % din FSE pentru sprijinul tinerilor care nu au un loc de muncă
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Nr.
Proie
ct
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Prioritizare
Proiect
Realizara variantei de ocolire a Municipiului Tulcea prin conectarea acesteia
la drumul expres DX8 Tulcea-Constanta, respectiv E 87 si DJ 222
Realizarea unui centru logistic și intermodal - Gara de Mărfuri din Municipiul
Tulcea
Reabilitarea și modernizarea de străzi urbane din Municipiul Tulcea
Amenajarea și înființarea de noi locuri de parcare rezidențiale și nonrezidentiale
Reabilitarea infrastructurii stradale în Municipiul Tulcea – străzile Isaccei,
Babadag, 1848, Păcii, Mahmudiei, Gavrilov Corneliu
Achiziționare de autobuze electrice- 15 buc
Modernizarea stațiilor de autobuz - 60 buc
Managementul traficului
Reabilitarea unor trasee de autobuz - 20 km
Realizarea de parcări & ride la nivelul Municipiului Tulcea
Amenajarea și înființarea de noi puncte de alimentare tip fast charger cu
energie electrică pentru autovehicule - 300 buc
ÎnfiinȚarea unei parcări de tip RO-RO în Municipiul Tulcea
Realizarea de bike sharing - 4 buc
Realizarea pistelor de biciclete - 30 km
Modernizarea zonelor pietonale în afara părții carosabile în Municipiul
Tulcea
Lucrări de marcare și semnalizare pentru asigurarea creșterii nivelului de
siguranță în trafic
Realizarea arterei de circulație de la strada Barajului la portul Tulcea pe
traseul liniei ferate
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C1

C2

C3
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3

5

4

5

5

4
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P18
P19

P20

P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33

201

Înființare arteră rutieră Strada Spitalului – Strada Energiei
Navă de transfer pasageri cu capacitate de 50 de persoane Tulcea-Tudor
Vladimirescu, inclusiv 2 pontoane de acostare
Dotarea infrastructurii de transport public de persoane al Municipiului
Tulcea, care să realizeze transferul pasagerilor care folosesc Aeroportul
Internațional Delta Dunării către Municipiul Tulcea și în special portul Tulcea
pentru transferul către navele de transport naval regulat de persoane
Centru de închiriat pentru agrement nautic în zonele reglementate în scop
turistic
Înființarea și dotarea infrastructurii de acostare ambarcațiuni de agrement Tudor Vladimirescu
Amenajarea unei zone de promenade în Tudor Vladimirescu
Înființarea parking bărci (capacitate 600 bărci)
Actualizarea și revizuirea Planului de Mobilitate Urbană, cât și realizarea
unor studii de circulație în Municipiul Tulcea
Realizarea unei infrastructuri specializate pentru port turistic - port marină
Realizarea lucarilor de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea
terenurilor agricole degradate prin infiintarea de paduri – 60 ha
Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Polderul Zaghen
Construcția ecologică a halterelor de șlam
Înlăturarea efectelor fenomenelor naturale (apărarea de mal - strada
Orizontului, eliminarea eroizunii solului, alunecărilor de teren, etc.)
Modernizarea flotei de mașini la nivelul Municipiului Tulcea, câ și la nivelul
instituțiilor subordonate și instituțiilor publice prin achizitionarea
autovechiculelor cu emisii scăzute de GES
Proiecte de conștientizare a protecției mediului
Amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Tulcea, altele decât parcuri
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P34

P35

P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Realizarea unor noi parcuri de agrement și spații verzi în Municipiul Tulcea
Lucrari de întreținere și ecologizare zone umede, indiguiri, reconstrucții,
ecologice, refacerea mediului acvatic, prevenirea de fenomene natural
periculoase, centru de ecarisaj și cabinet veterniar, achiziționarea de
echipamente pentru întreținerea mediului natural, împăduriri – eliminarea
efectelor asupra mediului, etc
Realizarea în Municipiul Tulcea a unei rețele de perdele forestiere și păduri
urbane
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul
Personalităților
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Lac
Ciuperca
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul
Victoriei
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul
Monumentul Independenței
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Piața
Nouă
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul
Orășelul copiilor
Modernizarea infrastructurii de agrement și a spațiilor verzi în Parcul Piața
Civică
Punerea în valoare a unor deșeuri tehnologice sau a unor terenuri
contaminate cu valoare în economia circulară: halta Feral, etc
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P47
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Colectarea și neutralizarea deseurilor din biomasa rezultată din toaletarea
parcurilor și arborilor din Municipiul Tulcea prin amenstecul cu namol
stabilizat din stația de epurare Tulcea și transformarea acestuia în compost
și evitarea de la depozitarea în platforma de deșeuri de la Ecorec SA
Realizarea unor investitii in reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv
monitorizarea calitatii aerului
Realizarea unei infrastructuri specifice reciclării deseurilor din constructii sau
demolari
Unitate de recilcare a deșeurilor rezultă în urma sortării deșeurilor menajere:
RDF
Gestionarea inteligentă a deșeurilor
Parcuri inteligente și amplasare mobilier urban
Clădiri inteligente - Realizarea managementului energetic al acestora
Dispozitive de determinare a calității aerului și eliminare a noxelor din
mediul urban
Implementarea smart parking
Realizarea stațiilor de autobuz de tip smart city
Realizarea stațiilor de încarcare pentru autovehicule electrice
Implementarea bike-sharing
E-Cultură: Expoziții foto cu coduri QR – DigiFotoMaker, Realitate virtuală –
Tururi turistice ghidate, Biblioteci publice virtuale/muzee virtuale
GPS tracking pentru mijloacele de transport în comun și pentru toate flotele
de autovechicule
Realizarea unei rețele de tip Net City
Dispecerat smart mettering și smart grid
Realizarea unui sistem de supraveghere video inteligent în Municipiul Tulcea
Realizarea trecerilor de pietoni inteligente în Muinicipiul Tulcea
Wi-Fi în spațiile publice și în mijloacele de transport public
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P64

P65
P66

P67

P68
P69
P70

P71

P72
P73

Cartele electronice pentru diverse servicii publice (acrodarea de facilități
pentru toate tipurile de servicii publice persoanelor care primesc subvenții):
City Card
Infrastructura rutieră de tip smart city (emiterea avizelor și autorizațiilor
pentru utilajele agabritice și de marfă, recunoașterea numărului mașinilor,
cântărirea greutății în mers - 5 locatii etc.)
Investiții de tip smart city în transportul public (e-ticketing, managementul
flotei, etc.)
Introducerea tehnologiilor inovatoare și aplicarea unor programe CDI pentru
creșterea performanței energetice și ameliorarea condițiilor de mediu
(producerea energiei electrice prin trigenerare, ameliorarea condițiilor de
mediu și eficieță economică)
Realizarea unor investiții în protecția resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare în
Municipiul Tulcea
Exitinderea sistemului de distribuție apă potabilă și colectoare apa uzată
Investiții în infrastructura de captare, tartare, înmagazinare și distribuție apă
potabilă incluse în cadrul POIM 2014-2020
Construirea unei centrale în cogenerare de înaltă eficiență de 35 Gcal/h,
energie regenerabilă prin producerea energiei electrice și termice folosind
cele mai înalte tehnologii, energie necesară pentru atât pentru iluminatul
public, pentru companiile comerciale la care este acționar Consiliul Local
Tulcea, Aquaserv, Energoterm, Servicii Publice, Agropiețe, Transport Public,
precum și pentru instituțiile aflate în subordinea acestuia, cât și energie
termică folosită pentru încălzirea populației și a instituțiilor publice si alte
produse derivate
Realizare racord de gaze naturale
Investiție reconfigurare rețea primară
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P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89

P90
P91

Investiție modernizare PT existente
Investiție modernizare CT existente
Investițiii rețea distribuție
Investiție contorizare automatizare
Realizarea unui obiectiv specific deșeurilor vegetale (crengi rezultate din
tăierea şi curăţarea copacilor, etc), achiziții de utilaje
Platforme supraterane modulare pentru colectarea separată a deșeurilor
pentru condominii
Iluminat inteligent
Extinderea rețelei de distribuție cu gaze naturale din Municipiul Tulcea
Modernizarea Piața Sf. Gheorghe – str. Gavrilov Corneliu, nr. 91
Modernizarea Piața Veche – str. Isaccei, nr. 7
Modernizarea Piața Vest – str. Constructorilor, FN
Construire piață agroalimentară în cartier lotizare
Construirea unor piețe agroalimentare ambulante și piață de gros în
Municipiul Tulcea
Realizarea unei piețe de pește
Creșterea eficieței energetice la ansamblul de clădiri rezidențiale
(condominii)
Reabilitarea ansamblurilor de clădiri adminsitrative aflate în patrimoniul
public al Municipiului Tulcea
Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a surselor de
încălzire cu surse regenerabile (sursa solară: fotovoltaică pentru producerea
de energie electrică, preparare apă caldă; cât și de producere a energiei
termice folosind pompe de caldură)
Realizarea prizelor de încărcare electrice de tip fast-charger
Realizarea unui cluster de afaceri și de inovare în Municipiul Tulcea
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P93
P94
P95
P96
P97
P98

P99

P100

P101
P102
P103
P104
P105

Realizarea unui parc industrial pentru dezvoltarea sectorului de servicii și
producție
Realizarea bursei locurilor de munca în domeniile prioritare activității
economice din Municipiul Tulcea
Regenerare urbană a zonei Cariera Bididia și transformarea acesteia în
centru de agrement și spații de servicii
Realizarea unui complex de sporturi nautice prin inființarea unei piste
polimpice de caiac canoe în zona Zaghen
Regenerarea urbană prin inființarea de noi servicii publice în parcul Victoria
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Regenerarea urbană prin reabilitarea Casei Sindicatelor, a grădinii de vară și
inființarea unui hub de servicii pentru companii și mediu de afaceri
Regenerarea urbană prin transformarea gării de pasageri în centru
expozițional și dezvoltarea de servicii publice în zona peroanelor S= 2.5 ha
Înființarea de servicii publice în zona Frigorifer, Vard și Iberom prin
dezvoltarea de servicii pentru îmbarcarea și debarcarea produselor și
inființarea unui centru specializat de servicii auto
Înființarea unui centru educational care sa includă mai multe specialități
pentru copii prin folosirea inteligenței artificiale în zona terenului de pe
strada Grădinari (muzeul stiintelor naturii)
Regerenerarea urbană a zonei Tulco prin înfiinațrea unei infrastructuri
publice și creerea de servicii de agrement nautic
Reabilitarea și modernizarea zonei de promenade din Tudor Vladimirescu
prin înființarea de servicii specializate de agrement și servicii publice
Realizarea unui centru sportiv de echitație
Realizarea unui complex administrativ multidisciplinar în vederea asigurarii
serviciilor publice de calitate
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Regenerarea urbană în zonele segregate și mărginașe (str. Antenei, cartier
Neptun, Dalas) prin construirea de centre educaționale și reabilitarea
locuințelor și împrejmuirilor
Lucrări de stabilizare și protecție a terenurilor împotriva alunecării de teren
și combaterii eroziunii solurilor – str. Orizontului și str. Alexandru cel Bun
Creare unei rețele de centre de zi pentru persoanele care apartin grupurilor
vulnerabile, marginalizate social, excluse riscului de sărăcie sau a excluziunii
sociale și dezvoltarea unei infrastructuri specifice unor persoane vârstnice ce
necesita asistență socială
Realizarea unei platforme pentru persoanele care sufera diverse afecțiuni și
au nevoie de asistență medicală (ManDown și CityHealth)
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru
persoanele cu dizabilități
Protejarea dreptului la demnitate socială
Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune
socială si ceilalți copii
Servicii de suport pentru persoane vârstnice
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
Ajutorarea persoanelor defavorizate
Realizarea unor ansambluri de locuințe pentru tineri prin credit ipotecar - 60
UL
Realizarea unor ansambluri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii 120 UL
Înființarea unui centru de îngrijiri paleative
Realizarea unei clinici specializate preventie - screening de cancer și
imagistică
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P132
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P134
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P136
P137
P138
P139

Reabilitarea și conservarea clădirilor de patrimoniu din Municipiul Tulcea
Reabilitarea navei Republica – obiect de patrimoniu inestimabil
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de acces strada Gloriei
Reabilitarea asezamintelor de cult specifice locale
Reabilitarea și modernizarea clădirii din str. 14 noiembrie, nr. 3
Reabilitarea unor obiective istrorice - case memoriale
Campanie de promovare (festivaluri): Rowmania, Borș de Pește, Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei, Susținerea ansamblurilor folclorice
Realizarea unui muzeu interactiv tehnic
Realizarea unui muzeu interactiv pentru științele naturale, educațional
pentru copii
Dotare autobuz Amfibie
Reabilitarea și modernizarea infrastucturii de turim (proiecte de turism,
legate de principalele puncte de atracție, faleză, Monumentul
Indpeendenței, Zaghen, Tudor Vladimirescu, Lacul Ciuperca – agrement)
Reabilitarea si modernizarea Stadionului Delta
Realizarea spațiilor de joacă pentru copii
Realizarea unui parc de distracții și agrement lângă satul Pescaresc - Parc
Aventura
Realizarea unui centru de agrement și extinderea spatiilor verzi în Municipiul
Tulcea - strada Grădinari (9 ha)
Reabilitarea și modernizarea unor complexe sportive și săli de sport din
Municipiul Tulcea
Realizarea unor zone de camping și parcuri de rulote
Pescuit recreativ, parc tematic, bird watching, centre de informare turistice,
culturale și religioase cu potențial turistic, cărți, filme documentare,
monografii, centre de expoziții, site-uri
Școala de ghizi și ecoturism, tabere tematice
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Campanie de promovare (festivaluri): Rowmania, Borș de Pește, Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei, Susținerea ansamblurilor folclorice
Crearea unei platforme care sa aibe ca scop promovarea oportunităților de
dezvoltare a orașului, a modului de petrecere a timpului liber
Municipiul Tulcea ca si atractie turististica si nu in ultimul rand, folosirea
municipiului Tulcea ca si optiune de resedinta pe tremen mediu si lung
(gen: https://invest.debrecen.hu ), care poate fi administrata ca si platforma
atat de catre primaria Tulcea sau in parteneriat cu diverse forme asociative
Realizarea a 2 creșe
Grădinița Dumbrava Minunată
Grădinița nr. 17 cu program prelungit
Grădinița nr. 18 cu program prelungit
Școala Gimnazială Grigore Antipa
Școala Generală Constantin Găvenea
Școala Generală Ion Loca Caragiale
Școala ProfesionalĂ Danubius
Școala Generală nr.9
Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu
Școala Generală Elena Doamna
Reabilitarea și modernizarea liceelor-Liceul Spiru Haret
Realizarea unui centru de formare și pregătire profesională a angajaților din
județul Tulcea
Realizarea unui centru de excelență în domeniul universitar
Renovarea Seminarului Teologic Ordotox Sf. Ioan
Tabără educație - reabilitarea și modernizarea infrastructurii de tabără și
agrement - Tabara Bididia
Amenajarea terenuri de sport și construire săli de sport pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Tulcea
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P170
P171
P172
P173

Realizarea unii centru de excelență privind pregăreirea învățămîntului
universitar și postuniversitar
E-educație: Catalog electronic, Clasă digitaă, Digitalizare pentru educație,
Platforma Educație, Centru pilot pentru educație inteligentă și inovare
organizațională utilizând tehnologie bazată pe inteligență artificială
Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Imbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru
asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologici
Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și
tehnic
Imbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Antreprenoriat și economie socială
Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii
Proiecte de cooperare interregionale - realizarea parteneriatelor în vederea
creșterii capacității de dezvoltare regională
Modernizarea infrastructurii proprii DIAP și Servicii Publice SA inclusiv
dotarea cu utilaje
Extinderea cimitirului Eternitatea
Extinderea rețelei de panotaj stradal
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Elaborare Plan Urbanistic General al Municipiului Tulcea
P174

P175

P176
P177
P178
P179

P180
P181

P182

211

Realizare de studii și planuri, programe necesare funcționării administrației
publice locale în la standarde europene, inclusiv digitalizarea serviciului
public (GIS, baze de date etc.)
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Realizarea unui plan de mobilitate urbană
Dispecerat Smart – preluarea incidentelor raportate de utilizatori pe
aplicațiile mobile
Primăria digitală – Sistem integrat de e-guvernare
Creșterea competentelor profesionale continue a angajaților din Primaria
Municipiului Tulcea, instituțiile subordonate și a companiilor de utilități
publice
Alte proiecte în adminsitrație: Bloc Manager Net, Instrumente de
management energetic urban, etc.
Alte proiecte în adminsitrație: Bloc Manager Net, Process Player Achiziții,
Platforma Smart Community/Administrație, Analize bugetare, Instrumente
de management energetic urban, etc.
Realizarea de proiecte de dezvoltare a capacității administrative și de creare
de rețele de tip networking prin realizarea unor proiecte în parteneriat cu
parteneri externi, cu ajutorul proiectelor de cooperare transfrontalieră
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Obiectiv
specific

OS
1.
Asigurare
a
accesibilit
ății
teritoriulu
i
și
conectare
a
Municipiul
ui Tulcea
la
un
coridor
rutier
rapid de
transport
implicit
mobilitate
a urbană

Domeniu de
intervenție

D.1.1.
Conectarea
Municipiului
Tulcea la un
coridor rutier
rapid
de
transport

Acțiune specifică

A.1.1.1.
Conectarea
Municipiului
Tulcea
la
un
coridor
rutier
rapid de transport

Nr.
Proiec
t

P1

P2

Proiect

Buget

Calendar de
implementare

Realizara variantei de ocolire
a Municipiului Tulcea prin
conectarea
acesteia
la
drumul expres DX8 TulceaConstanta, respectiv E 87 si
DJ 222
Realizarea
unui
centru
logistic și intermodal - Gara
de Mărfuri din Municipiul
Tulcea
Reabilitarea și modernizarea
de
străzi
urbane
din
Municipiul Tulcea

40,000,000.
00 €

2021-2030

POT 20212027/PNRR

3,000,000.0
0€

2021-2030

POT 20212027/PNRR

15,000,000.
00 €

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/PNI
Anghel
Saligny/Buget
local

Amenajarea și înființarea de
noi locuri de parcare
rezidențiale
și
nonrezidentiale

2,000,000.0
0€

2021-2030

Buget local

P3

P4

Finanțare
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sustenabil
ă

A1.1.2.
Reabilitarea
și
modernizarea
principalelor căi
de
comunicații
rutiere
în
Municipiul Tulcea
D2.2.
A.2.2.1.
Implementar Modernizarea
ea mobilității transportului
urbane
public
sustenabilă

Reabilitarea infrastructurii
stradale în Municipiul Tulcea
– străzile Isaccei, Babadag,
1848, Păcii, Mahmudiei,
Gavrilov Corneliu

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/PNI
Anghel
Saligny/Buget
local

Achiziționare de autobuze
electrice- 15 buc

5,250,000.0
0€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P6

Modernizarea stațiilor de
autobuz - 60 buc

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P7

Managementul traficului

800,000.00
€

2021-2030

POR SE 2021-2027

Reabilitarea unor trasee de
autobuz - 20 km

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P9

Realizarea de parcări & ride
la nivelul Municipiului Tulcea

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P10

Amenajarea și înființarea de
noi puncte de alimentare tip
fast charger cu energie
electrică
pentru
autovehicule - 300 buc
ÎnfiinȘarea unei parcări de
tip RO-RO în Municipiul
Tulcea

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P5

P8

A.2.2.2.
Asigurarea
legăturilor
de
transfer
între
modurile
de
transport
în
Municipiul Tulcea

P11

P12

213

5,000,000.0
0€

2021-2030
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POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Realizarea de bike sharing - 4
buc

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Realizarea
pistelor
biciclete - 30 km

de

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Modernizarea
zonelor
pietonale în afara părții
carosabile în Municipiul
Tulcea

2,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Lucrări de marcare și
semnalizare
pentru
asigurarea creșterii nivelului
de siguranță în trafic
Realizarea
arterei
de
circulație de la strada
Barajului la portul Tulcea pe
traseul liniei ferate
Înființare arteră rutieră
Strada Spitalului – Strada
Energiei
Navă de transfer pasageri cu
capacitate
de
50
de
persoane
Tulcea-Tudor
Vladimirescu, inclusiv 2
pontoane de acostare

1,000,000.0
0€

2021-2030

Buget local

2,500,000.0
0€

2021-2030

Buget local

2,500,000.0
0€

2021-2030

Buget local

250,000.00
€

2021-2030

POR SE 2021-2027

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19
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1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

250,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2028

280,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2028

2,000,000.0
0€

2021-2030

P23

Dotarea infrastructurii de
transport
public
de
persoane al Municipiului
Tulcea, care să realizeze
transferul pasagerilor care
folosesc
Aeroportul
Internațional Delta Dunării
către Municipiul Tulcea și în
special portul Tulcea pentru
transferul către navele de
transport naval regulat de
persoane
Centru de închiriat pentru
agrement nautic în zonele
reglementate în scop turistic
Înființarea
și
dotarea
infrastructurii de acostare
ambarcațiuni de agrement Tudor Vladimirescu
Amenajarea unei zone de
promenade
în
Tudor
Vladimirescu

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Înființarea parking bărci
(capacitate 600 bărci)

900,000.00
€

2023

PAP 2021-2028

P24

250,000.00
€

2021-2030

POCA 2014-2020

P25

Actualizarea și revizuirea
Planului
de
Mobilitate
Urbană, cât și realizarea

P20

P21

P22
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P26

OS
2.
Transform
area
Municipiul
ui Tulcea
într-un
oraș verde
și
inteligent
în
contextul
implemen
tării
conceptul
ui
de
Smart City

D.2.1.
Reabilitarea și
implementar
ea măsurilor
pentru
protecția
mediului și a
biodiversității

A.2.1.1. Protecția
mediului
înconjurător și a
biodiversitatii

P27

unor studii de circulație în
Municipiul Tulcea
Realizarea
unei
infrastructuri
specializate
pentru port turistic - port
marină

7,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Realizarea
lucarilor
de
îmbunătăţire
a
calităţii
mediului prin împădurirea
terenurilor
agricole
degradate prin infiintarea de
paduri – 60 ha
Îmbunătățirea condițiilor de
mediu în Polderul Zaghen

1,800,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

8,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Construcția ecologică
halterelor de șlam

a

5,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Înlăturarea
efectelor
fenomenelor
naturale
(apărarea de mal - strada
Orizontului,
eliminarea
eroizunii solului, alunecărilor
de teren, etc.)
Modernizarea flotei de
mașini la nivelul Municipiului
Tulcea, câ și la nivelul

8,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

P28

P29

P30

P31
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2,500,000.0
0€

2021-2030
AFM
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P32

P33

P34

P35
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instituțiilor subordonate și
instituțiilor publice prin
achizitionarea
autovechiculelor cu emisii
scăzute de GES
Proiecte de conștientizare a
protecției mediului

300,000.00
€

2021-2030

AFM

Amenajarea spațiilor verzi
din Municipiul Tulcea, altele
decât parcuri
Realizarea unor noi parcuri
de agrement și spații verzi în
Municipiul Tulcea

3,000,000.0
0€

2021-2030

Buget local

6,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Lucrari de întreținere și
ecologizare zone umede,
indiguiri,
reconstrucții,
ecologice,
refacerea
mediului acvatic, prevenirea
de
fenomene
natural
periculoase,
centru
de
ecarisaj și cabinet veterniar,
achiziționarea
de
echipamente
pentru
întreținerea
mediului
natural,
împăduriri
–
eliminarea efectelor asupra
mediului, etc

1,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/PAP 20212027/PODD 20212027
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A.2.1.2.
Realizarea
de
păduri
urbane,
perdele
de
forestiere
și
împădurirea unor
suprafețe
de
teren

Realizarea în Municipiul
Tulcea a unei rețele de
perdele forestiere și păduri
urbane

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi
în
Parcul
Personalităților

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

3,500,000.0
0€

2021-2030

P38

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Lac Ciuperca

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

3,000,000.0
0€

2021-2030

P39

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Victoriei

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Monumentul
Independenței

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

P36

P37

P40
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P41

P42

P43

A.2.1.4. Măsuri de
reducere
a
poluării

P44

P45

219

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Piața Nouă

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Orășelul
copiilor

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Modernizarea infrastructurii
de agrement și a spațiilor
verzi în Parcul Piața Civică

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Punerea în valoare a unor
deșeuri tehnologice sau a
unor terenuri contaminate
cu valoare în economia
circulară: halta Feral, etc
Colectarea și neutralizarea
deseurilor din biomasa
rezultată din toaletarea
parcurilor și arborilor din
Municipiul
Tulcea
prin
amenstecul
cu
namol
stabilizat din stația de
epurare
Tulcea
și
transformarea acestuia în

8,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local
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compost și evitarea de la
depozitarea în platforma de
deșeuri de la Ecorec SA

P46

P47

P48

D.2.2.
Implementar
ea soluțiilor
smart city

A.2.2.1.
Transformarea
mediului
urban
într-un
cadru
inteligent

Realizarea unor investitii in
reducerea impactului asupra
atmosferei,
inclusiv
monitorizarea
calitatii
aerului

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Realizarea
unei
infrastructuri
specifice
reciclării
deseurilor din
constructii sau demolari

3,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Unitate de recilcare a
deșeurilor rezultă în urma
sortării deșeurilor menajere:
RDF

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Gestionarea inteligentă a
deșeurilor

300,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Parcuri
inteligente
și
amplasare mobilier urban

3,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 2021-

P49

P50
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2027/PNRR/AFM/
Buget local
600,000.00
€

2021-2030

P51

Clădiri
inteligente
Realizarea managementului
energetic al acestora

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

1,000,000.0
0€

2021-2030

P52

Dispozitive de determinare a
calității aerului și eliminare a
noxelor din mediul urban

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Implementarea
parking

smart

300,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PODD 20212027/PNRR/AFM/
Buget local

Realizarea
stațiilor
de
autobuz de tip smart city

2,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Realizarea
stațiilor
de
încarcare
pentru
autovehicule electrice

600,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

P53

P54

P55
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Implementarea bike-sharing

100,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

E-Cultură: Expoziții foto cu
coduri QR – DigiFotoMaker,
Realitate virtuală – Tururi
turistice ghidate, Biblioteci
publice
virtuale/muzee
virtuale
GPS
tracking
pentru
mijloacele de transport în
comun și pentru toate
flotele de autovechicule

600,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

300,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Realizarea unei rețele de tip
Net City

15,000,000.
00 €

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Dispecerat smart mettering
și smart grid

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Realizarea unui sistem de
supraveghere
video

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI

P56

P57

P58

P59

P60

P61
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inteligent
Tulcea

Municipiul

DIF 20212027/Buget local

de
în

1,000,000.0
0€

2021-2030

P62

Realizarea trecerilor
pietoni
inteligente
Muinicipiul Tulcea

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

500,000.00
€

2021-2030

P63

Wi-Fi în spațiile publice și în
mijloacele de transport
public

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Cartele electronice pentru
diverse
servicii
publice
(acrodarea
de
facilități
pentru toate tipurile de
servicii publice persoanelor
care primesc subvenții): City
Card
Infrastructura rutieră de tip
smart city (emiterea avizelor
și
autorizațiilor
pentru
utilajele agabritice și de
marfă,
recunoașterea
numărului
mașinilor,
cântărirea greutății în mers 5 locatii etc.)

200,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

800,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

P64

P65
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în
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P66

P67

OS
3.
Dezvoltar
e durabilă
urbană și
eficiență
energetică
performan
tă pentru
o
comunitat
e
nepoluant
ă

D.3.1.
Dezvoltarea
durabilă
urbană prin
asigurarea
serviciilor de
utilități
publice
performante

A.3.1.1.
Modernizarea și
extinderea rețelei
de distribuție apă
potabilă
și
canalizare

P68

P69

P70

Investiții de tip smart city în
transportul
public
(eticketing,
managementul
flotei, etc.)

600,000.00
€

Introducerea tehnologiilor 5,000,000.0
inovatoare și aplicarea unor 0 €
programe
CDI
pentru
creșterea
performanței
energetice și ameliorarea
condițiilor
de
mediu
(producerea
energiei
electrice prin trigenerare,
ameliorarea condițiilor de
mediu și eficieță economică)
Realizarea unor investiții în 41,000,000.
protecția resurselor de apă,
00 €
sisteme
integrate
de
alimentare cu apă, stații de
tratare, canalizare și stații de
epurare în Municipiul Tulcea
Exitinderea sistemului de 50,000,000.
distribuție apă potabilă și
00 €
colectoare apa uzată
Investiții în infrastructura de
captare,
tartare,
înmagazinare și distribuție
apă potabilă incluse în cadrul
POIM 2014-2020
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12,500,000.
00 €

2021-2030

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local
POC
202142020PNRR/POCIDI
F 2021-2027

2021-2030

POIM 20142020/PODD 20212027/PNRR

2021-2030

PODD 20212027/PNRR

2021-2030

Buget de stat
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A.3.1.2.
Modernizarea și
extinderea
sistemului
de
termoficare

P71

Construirea unei centrale în
cogenerare
de
înaltă
eficiență de 35 Gcal/h,
energie regenerabilă prin
producerea
energiei
electrice și termice folosind
cele mai înalte tehnologii,
energie necesară pentru
atât
pentru
iluminatul
public, pentru companiile
comerciale la care este
acționar Consiliul Local
Tulcea,
Aquaserv,
Energoterm, Servicii Publice,
Agropiețe, Transport Public,
precum și pentru instituțiile
aflate
în
subordinea
acestuia, cât și energie
termică folosită pentru
încălzirea populației și a
instituțiilor publice si alte
produse derivate
Realizare racord de gaze
naturale

25,000,000.
00 €

2021-2030

PODD 20212027/PNRR

2,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Investiție
reconfigurare
rețea primară

2,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget

P72

P73
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de stat/Buget
local
Investiție modernizare PT
existente

3,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Investiție modernizare CT
existente

10,000,000.
00 €

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Investițiii rețea distribuție

13,000,000.
00 €

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Investiție
automatizare

contorizare

1,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Realizarea unui obiectiv
specific deșeurilor vegetale
(crengi rezultate din tăierea
şi curăţarea copacilor, etc),
achiziții de utilaje

1,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

P74

P75

P76

P77

A.3.1.3.
Modernizarea
infrastructurii de
colectare deșeuri
menajere

P78
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Platforme
supraterane
modulare pentru colectarea
separată a deșeurilor pentru
condominii

4,000,000.0
0€

2021-2030

PODD 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Iluminat inteligent

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Extinderea
rețelei
de
distribuție cu gaze naturale
din Municipiul Tulcea

8,000,000.0
0€

2021-2030

PNI Anghel Saligny

3,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

3,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

P83

Modernizarea
Piața
Sf.
Gheorghe – str. Gavrilov
Corneliu, nr. 91
Modernizarea Piața Veche –
str. Isaccei, nr. 7
Modernizarea Piața Vest –
str. Constructorilor, FN

3,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

P84

Construire
piață
agroalimentară în cartier
lotizare
Construirea
unor piețe
agroalimentare ambulante

3,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

1,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

P79

A.3.1.4.
Modernizarea
iluminatului
public
A.3.1.4.
Modernizarea
sistemului
de
alimentare
cu
gaze naturale
A.3.1.5.
Modernizarea
infrastructurii
agroalimentare piețe

P80

P81

P82

P85

P86
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P87
D.3.2.
Implementar
ea politicilor
de creștere a
eficienței
energetice

D.3.3.
Reducerea
emisiilor GES

A.3.2.1. Creșterea
eficienței
energetice
la
clădirile
rezidențiale
A.3.2.2. Creșetrea
eficienței
energetice
la
clădirile publice

P88

P89

A.3.3.1. Creșterea
cantității
de
energie produsă
din
surse
regenerabile
P90

P91

și piață de gros în Municipiul
Tulcea
Realizarea unei piețe de
pește

500,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2027

Creșterea
eficieței
energetice la ansamblul de
clădiri
rezidențiale
(condominii)

25,000,000.
00 €

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Reabilitarea ansamblurilor
de clădiri adminsitrative
aflate în patrimoniul public
al Municipiului Tulcea

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Reabilitarea, modernizarea
și
creșterea
eficienței
energetice a surselor de
încălzire
cu
surse
regenerabile (sursa solară:
fotovoltaică
pentru
producerea de energie
electrică, preparare apă
caldă; cât și de producere a
energiei termice folosind
pompe de caldură)
Realizarea
prizelor
de
încărcare electrice de tip
fast-charger

2,500,000.0
0€

2021-2030

AFM/Buget local

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/
PNRR/AFM/Buget
local
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OS
4.
Dezvoltar
ea socioeconomică
integrată
și
revitalizar
ea urbană
în
Municipiul
Tulcea

D.4.1. Cadru
propice
de
dezvoltarea a
mediului de
afaceri și în
special
al
IMM-urilor

A.4.1.1. Crearea
de
platforme
specializate
pentru
dezvoltarea
serviciilor
și
activitățiilor
de
productie pentru
IMM-uri
A.4.1.2. Măsuri de
sprijin
pentru
sectorul
IMMurilor

229

A.4.2.1.
Regenerarea
urbană și punerea
în
valoare
a
potențialului de
dezvolatare
urbană
și
economică

900,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/
PNRR/Buget local

Realizarea
unui
parc
industrial
pentru
dezvoltarea sectorului de
servicii și producție

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/
PNRR/Buget local

Realizarea bursei locurilor
de munca în domeniile
prioritare
activității
economice din Municipiul
Tulcea
Regenerare urbană a zonei
Cariera
Bididia
și
transformarea acesteia în
centru de agrement și spații
de servicii
Realizarea unui complex de
sporturi
nautice
prin
inființarea
unei
piste
polimpice de caiac canoe în
zona Zaghen

800,000.00
€

2021-2030

POED 20212027/PAP 20212027

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

15,000,000.
00 €

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

P92

P93

P94

D.4.2.
Regenerare
urbană
în
Municipiul
Tulcea

Realizarea unui cluster de
afaceri și de inovare în
Municipiul Tulcea

P95

P96
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P97

P98

P99

P100

P101

Regenerarea urbană prin
inființarea de noi servicii
publice în parcul Victoria

8,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Regenerarea urbană prin
reabilitarea
Casei
Sindicatelor, a grădinii de
vară și inființarea unui hub
de servicii pentru companii și
mediu de afaceri
Regenerarea urbană prin
transformarea
gării
de
pasageri
în
centru
expozițional și dezvoltarea
de servicii publice în zona
peroanelor S= 2.5 ha
Înființarea de servicii publice
în zona Frigorifer, Vard și
Iberom prin dezvoltarea de
servicii pentru îmbarcarea și
debarcarea produselor și
inființarea
unui
centru
specializat de servicii auto
Înființarea
unui
centru
educational care sa includă
mai multe specialități pentru
copii
prin
folosirea
inteligenței artificiale în
zona terenului de pe strada

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local
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Grădinari (muzeul stiintelor
naturii)

P102

P103

Regerenerarea urbană a
zonei Tulco prin înfiinațrea
unei infrastructuri publice și
creerea de servicii de
agrement nautic
Reabilitarea și modernizarea
zonei de promenade din
Tudor Vladimirescu prin
înființarea
de
servicii
specializate de agrement și
servicii publice
Realizarea
unui
centru
sportiv de echitație

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Realizarea unui complex
administrativ
multidisciplinar în vederea
asigurarii serviciilor publice
de calitate
Regenerarea urbană în
zonele
segregate
și
mărginașe (str. Antenei,
cartier Neptun, Dalas) prin
construirea
de
centre
educaționale și reabilitarea
locuințelor și împrejmuirilor

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

P104

P105

P106

231

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea 2021-2030

P107

OS
5.
Creșterea
calității și
sănătății
vieții
cetățenilo
r

D.5.1. Măsuri A.5.1. Investiții în
de protecție infrastructura de
și
asistență asistență socială
socială
P108

P109

D.5.2.
Asigurarea
serviciilor
publice
de
asistență
socială
performante

A.5.2.1.
Asigurarea
serviciilor publice
de
asistență
socială
performante și de
accesibilitate
a
acestora

P110

P111

Lucrări de stabilizare și
protecție
a
terenurilor
împotriva alunecării de
teren și combaterii eroziunii
solurilor – str. Orizontului și
str. Alexandru cel Bun
Creare unei rețele de centre
de zi pentru persoanele care
apartin
grupurilor
vulnerabile, marginalizate
social, excluse riscului de
sărăcie sau a excluziunii
sociale și dezvoltarea unei
infrastructuri specifice unor
persoane
vârstnice
ce
necesita asistență socială
Realizarea unei platforme
pentru persoanele care
sufera diverse afecțiuni și au
nevoie de asistență medicală
(ManDown și CityHealth)

5,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget
Local/AFM

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

600,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Reabilitarea, renovarea și
dezvoltarea infrastructurii
sociale pentru persoanele cu
dizabilități

3,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/POCI
DIF 20212027/Buget local

Protejarea
dreptului
demnitate socială

2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027
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2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

P113

Reducerea
disparităților
dintre copiii la risc de saracie
și/sau excluziune socială si
ceilalți copii
Servicii de suport pentru
persoane vârstnice
Sprijin pentru persoanele cu
dizabilități

2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

P114

Servicii sociale și de suport
acordate
altor
grupuri
vulnerabile
Ajutorarea
persoanelor
defavorizate

2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

2,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

4,000,000.0
0€

2021-2030

P117

Realizarea unor ansambluri
de locuințe pentru tineri prin
credit ipotecar - 60 UL

ANL/PNRR/Buget
local

4,000,000.0
0€

2021-2030

P118

Realizarea unor ansambluri
de locuințe pentru tineri,
destinate închirierii - 120 UL

ANL/PNRR/Buget
local

Înființarea unui centru de
îngrijiri paleative

2,500,000.0
0€

2021-2030

PNS 20212027/PNRR/Buget
local

Realizarea
unei
clinici
specializate preventie screening de cancer și
imagistică

6,000,000.0
0€

2021-2030

PNS 20212027/PNRR/Buget
local

P112

P115

P116
A.5.2.2.
Creșterea
fondului calitativ

D.5.3.
Dezvoltarea
serviciilor
medicale si de
asitenta
medicala

233

A.5.3.1.
Infrastructura de
sanatate
corespunzatoare
A.5.3.2. Cresterea
accesului
la
servicii medicale
și de screening

P119

P120
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OS
6.
Punerea în
valoare
patrimoni
ului
istoric,
cultural,
turistic,
biodiversi
tate și de
agrement

D.6.1.
Protejarea,
conservarea
și punerea în
valoare
a
patrimoniului
istoric

A.6.1. Protejarea,
conservarea
și
punerea
în
valoare
a
patrimoniului
istoric

6,000,000.0
0€

2021-2030

P121

Reabilitarea și conservarea
clădirilor de patrimoniu din
Municipiul Tulcea

POR SE 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

1,500,000.0
0€

2021-2030

P122

Reabilitarea navei Republica
– obiect de patrimoniu
inestimabil

POR SE 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

4,000,000.0
0€

2021-2030

P123

Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de acces
strada Gloriei

POR SE 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Reabilitarea asezamintelor
de cult specifice locale

8,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Reabilitarea și modernizarea
clădirii din str. 14 noiembrie,
nr. 3

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Reabilitarea unor obiective
istrorice - case memoriale

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget

P124

P125

P126
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de stat/Buget
local
D.6.2.
Protejarea,
conservarea
și punerea în
valoare
a
patrimoniului
cultural

A.6.2. Protejarea,
conservarea
și
punerea
în
valoare
a
patrimoniului
cultural

P127

Campanie de promovare
(festivaluri): Rowmania, Borș
de
Pește,
Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei,
Susținerea
ansamblurilor
folclorice
Realizarea
unui
muzeu
interactiv tehnic

800,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2027

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDF
20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Realizarea
unui
muzeu
interactiv pentru științele
naturale, educațional pentru
copii

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDF
20212027/PNRR/Buget
de stat/Buget
local

Dotare autobuz Amfibie

400,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/PAP 20212027/Buget local

P128

P129

P130
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D.6.3.
Protejarea,
conservarea
și punerea în
valoare
a
biodiversității

A.6.3. Protejarea,
conservarea
și
punerea
în
valoare
a
patrimoniului
biodiversității

D.6.4.
Reabilitarea și
modernizarea
spațiilor
aferente de
agrement și a
serviciilor
asociate

A.6.4.1.
Reabilitarea
și
modernizarea
spațiilor aferente
de agrement

P131

P132

Reabilitarea și modernizarea
infrastucturii
de
turim
(proiecte de turism, legate
de principalele puncte de
atracție,
faleză,
Monumentul
Indpeendenței,
Zaghen,
Tudor Vladimirescu, Lacul
Ciuperca – agrement)
Reabilitarea si modernizarea
Stadionului Delta

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PAP 20212027/Buget local

4,000,000.0
0€

2021-2030

CNII/PNRR/Buget
local

Realizarea spațiilor de joacă
pentru copii

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/Buget de
stat/Buget local

Realizarea unui parc de
distracții și agrement lângă
satul Pescaresc - Parc
Aventura

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PAP 20212027/PNRR/Buget
local

Realizarea unui centru de
agrement și extinderea
spatiilor verzi în Municipiul
Tulcea - strada Grădinari (9
ha)

4,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

P133

P134

P135
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5,000,000.0
0€

2021-2030

P136

Reabilitarea și modernizarea
unor complexe sportive și
săli de sport din Municipiul
Tulcea

POR SE 20212027/PNRR/Buget
local

Realizarea unor zone de
camping și parcuri de rulote

500,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2027

P137

Pescuit
recreativ,
parc
tematic, bird watching,
centre
de
informare
turistice,
culturale
și
religioase
cu
potențial
turistic,
cărți,
filme
documentare, monografii,
centre de expoziții, site-uri
Școala de ghizi și ecoturism,
tabere tematice

500,000.00
€

2021-2030

PAP 2021-2028

500,000.00
€

2021-2030

PAP 20212027/POED 20212027

800,000.00
€

2021-2030

P140

Campanie de promovare
(festivaluri): Rowmania, Borș
de
Pește,
Festivalul
Scrumbiei, Locuitorii Deltei,
Susținerea
ansamblurilor
folclorice

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027/PNRR/Buget
local

200,000.00
€

2021-2030

Buget de stat

P141

Crearea unei platforme care
sa aibe ca scop promovarea
oportunităților de
dezvoltare a orașului, a

P138

A.6.4.2.
Modernizarea
serviciilor publice
ce pot susține
domeniul
turismului și a
serviciilor
asociate
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OS
7.
Asigurare
a
unor
standarde
performan
te
educațion
ale

D.7.1.
Asigurararea
condițiilor
educaționale
și
implementar
ea
standardelor
educaționale

A.7.1.1. Investiții
în infrastructura
educațională în
creșe, grădinițe,
licee, centru de
excelență
în
pregărtire
profesională

modului de petrecere a
timpului
liber
Municipiul
Tulcea ca
si atractie turististica si nu
in ultimul rand, folosirea
municipiului
Tulcea
ca
si optiune de resedinta pe
tremen
mediu
si lung
(gen: https://invest.debrece
n.hu ), care poate fi
administrata ca si platforma
atat de catre primaria Tulcea
sau in parteneriat cu diverse
forme asociative
Realizarea a 2 creșe

2,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Dumbrava

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Grădinița nr. 17 cu program
prelungit

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
2021-

P142

Grădinița
Minunată
P143

P144
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2027PNRR/Buget
local
Grădinița nr. 18 cu program
prelungit

1,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala Gimnazială Grigore
Antipa

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala Generală Constantin
Găvenea

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala Generală Ion Loca
Caragiale

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

P145

P146

P147

P148
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Școala
Danubius

ProfesionalĂ

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala Generală nr.9

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala Gimnazială Alexandru
Ciucurencu

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Școala
Generală
Doamna

Elena

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Reabilitarea și modernizarea
liceelor-Liceul Spiru Haret

3,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
2021-

P149

P150

P151

P152

P153
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2027PNRR/Buget
local

P154

Realizarea unui centru de
formare
și
pregătire
profesională a angajaților
din județul Tulcea

800,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Realizarea unui centru de
excelență
în
domeniul
universitar

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Renovarea
Seminarului
Teologic Ordotox Sf. Ioan

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

Tabără
educație
reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de tabără și
agrement - Tabara Bididia

5,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027PNRR/Buget
local

P155

P156

P157
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P158

P159

P160

P161

P162

P163

Amenajarea terenuri de
sport și construire săli de
sport pentru unitățile de
învățământ din Municipiul
Tulcea
Realizarea unii centru de
excelență
privind
pregăreirea învățămîntului
universitar și postuniversitar

3,000,000.0
0€

2021-2030

CNI/Buget local

2,500,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/PNRR/CNI/B
uget de
stat/Buget
Local/CE

E-educație:
Catalog
electronic, Clasă digitaă,
Digitalizare pentru educație,
Platforma Educație, Centru
pilot
pentru
educație
inteligentă
și
inovare
organizațională
utilizând
tehnologie
bazată
pe
inteligență artificială
Valorificarea potențialului
tinerilor pe piața muncii

3,000,000.0
0€

2021-2030

POT 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

Imbunătățirea
participării
copiilor
la
educația
antepreșcolară și preșcolară
Prevenirea părăsirii timpurii
a școlii și creșterea accesului
și a participării grupurilor

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027
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P167

dezavantajate la educație și
formare profesională
Creșterea calității ofertei de
educație
și
formare
profesională
pentru
asigurarea
echității
sistemului și o mai bună
adaptare la dinamica pieței
muncii și la provocările
inovării
și
progresului
tehnologici
Creșterea
accesibilității,
atractivității
și
calității
învățământului profesional
și tehnic
Imbunătățirea
participării
copiilor
la
educația
antepreșcolară și preșcolară
Creșterea accesului pe piața
muncii pentru toți

P168

Antreprenoriat și economie
socială

P169

Consolidarea
participării
populației în procesul de
învățare pe tot parcursul
vieții
pentru
facilitarea
tranzițiilor și a mobilității pe
piața muncii

P164

P165

P166
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3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

3,000,000.0
0€

2021-2030

POED 2021-2027

2021-2030
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POED 2021-2027

OS
8.
Conforma
rea
administra
ției
publice
locale la
orientările
și politicile
europene

D.8.1.
Conformarea
administrației
publice locale
la
standardele
aflate
în
vigoare

A.8.1.
Implementarea
standardelor
aflate in vigoare
prin
realizarea
proiectelor
specifice
de
capacitate
administrativă în
domeniul
standardelor

P170

P171

Proiecte
de
cooperare
interregionale - realizarea
parteneriatelor în vederea
creșterii
capacității
de
dezvoltare regională
Modernizarea infrastructurii
proprii DIAP și Servicii
Publice SA inclusiv dotarea
cu utilaje
Extinderea
cimitirului
Eternitatea

2,000,000.0
0€

2021-2030

Buget Local

800,000.00
€

2021-2030

Buget Local

2,500,000.0
0€

2021-2030

Buget
Local/Externalizar
e

Extinderea
rețelei
panotaj stradal

de

1,000,000.0
0€

2021-2030

Buget
Local/Externalizar
e

Elaborare Plan Urbanistic
General al Municiupiului
Tulcea

700,000.00
€

2023

POCA 20142020/Buget de
stat

Realizare de studii și planuri,
programe
necesare
funcționării administrației
publice
locale
în
la
standarde
europene,
inclusiv
digitalizarea

3,500,000.0
0€

2021-2030

POCA 20142020/PNRR

P172

P173

D.8.2.
Implementar
ea politicilor
europene în
domeniile
incluse
în
documentele
programatice
pe
termen
mediu și lung

A.8.2.
Implementarea
politicilor
europene
în
domeniile incluse
în documentele
programatice pe
termen mediu și
lung

P174

P175
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serviciului public (GIS, baze
de date etc.)

OS
9.
Întărirea
capacității
administra
tive
în
asigurarea
serviciilor
publice de
calitate in
contextul
asigurării
dezvoltarii
durabile
sustenabil
e pe baza
resurselor
proprii și a
oportunit
ăților de
finanțare
nerambur
sabilă
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D.9.1.
Întărirea
capacității
administrativ
e
și
instituționale
privind
implementar
ea politicilor
și strategiilor
de dezvoltare
la nivel local

A.9.1.2.
Implementarea
soluțiilor
de
tehnologie
cu
inteligență
artificială
în
scopul dezvoltarii
documentelor
strategice și mai
ales
în
chestionarea
nevoilor
cetățenilor
A.9.1.3. Creșterea
nivelului
de
competenţe
profesionale
a
funcționarilor
publici

D.9.2.
Transparență
institutională

A.9.2. Asigurarea
transparenței
instituționale

de

300,000.00
€

2021-2030

P176

Realizarea unui plan
mobilitate urbană

POCA 20142020/PNRR

300,000.00
€

2021-2030

P177

Dispecerat
Smart
–
preluarea
incidentelor
raportate de utilizatori pe
aplicațiile mobile

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027/PNRR/Buget
local

Primăria digitală – Sistem
integrat de e-guvernare

1,000,000.0
0€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027/PNRR/Buget
local

Creșterea
competentelor
profesionale continue a
angajaților din Primaria
Municipiului
Tulcea,
instituțiile subordonate și a
companiilor de
utilități
publice
Alte
proiecte
în
adminsitrație: Bloc Manager
Net,
Instrumente
de

1,500,000.0
0€

2021-2030

POCA 20142020/POED 20212027

300,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
2021-

P178

P179

P180
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management
urban, etc.

D.9.3.
Bugetarea
participativă
A.9.3. Asigurarea
bugetării
participative

D.9.4.
Cooperare
instituțională
în
județ,
regiune,
național
și
internațional

A.9.4.
Dezvoltarea de
parteneriate
în
vederea
implementării
politicilor publice

P181

P182

energetic

Alte
proiecte
în
adminsitrație: Bloc Manager
Net, Process Player Achiziții,
Platforma
Smart
Community/Administrație,
Analize
bugetare,
Instrumente
de
management
energetic
urban, etc.
Realizarea de proiecte de
dezvoltare a capacității
administrative și de creare
de rețele de tip networking
prin realizarea unor proiecte
în parteneriat cu parteneri
externi,
cu
ajutorul
proiectelor de cooperare
transfrontalieră
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2027/PNRR/Buget
local

800,000.00
€

2021-2030

POR SE 20212027/POCIDIF
20212027/PNRR/Buget
local

2,000,000.0
0€

2021-2030

PO CT 2021-2027
si CE
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SECȚIUNEA 6: IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI

Analiza institutională la nivelul beneficiarului:
Structura aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Tulcea este aprobată și functionează
conform hotararii Consiliului Local Tulcea nr 318/29.10.2018, implicit Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi a structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
În contextul implementarii Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030,
Primarul Municpiului Tulcea, este responsabil de a gestiona corespunzător și de a mandata prin
aparatul propriu al Primarului Municipiului Tulcea care va avea ca sarcină de a implementa măsurile
propuse din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030 prin
Mecanismului de Implementare, a Planului financiar și a Calendarului de implementare.
Analizand structura organizatorica aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Tulcea cat si
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Tulcea şi a structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
se impugn anumite modificari care ar facilita implementarea Strategia de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030, dupa cum urmeaza:
1. Infiintarea comitetului de coordonare si monitorizare in vederea asigurarii in bune conditii a
implementarii Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030;
2. Restrangerea atributiilor compartimentelor si directiilor Primariei Municipiului Tulcea, prin
modificarea sarcinilor din cadrul ROI in ceea priveste implementarea Strategia de Dezvoltare a
Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, a modificarilor structurii de personal din cadrul
aparatul propriu al Primarului Municipiului Tulcea atât numărul de personal al acestor
compartimentelor si directiilor pe baza atributiilor reale ce pot fi acordate in vederea
implementarii Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, cât și
cooptarea de noi membri cu experiența profesionala relevanta în domeniul implementarii si
managementului proiectelor și care sa poata asigura implementarea Planului de Măsuri din
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, conform
organigramei aparatul propriu al Primarului Municipiului Tulcea;
3. Creerea unui cadru institutional coerent, prin imputernicirea unui numar restrans de directii ale
Primariei Tulcea in ceea ce priveste delegarea atributiilor in implementarea Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, respectiv: Viceprimari,
Administrator public, Direcţiei de Urbanism, Direcției Investiții, Fonduri Externe și
Managementul Proiectelor si Directia economica, celelalte directii fiind acoordand suport
pentru directiile din Primaria Tulcea care au atributii in in implementarea Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030
4. Reorganizarea Direcţiei de Urbanism, Amenajare Teritoriu Direcției Investiții, Fonduri Externe și
Managementul Proiectelor și Compartimentului Strategie Urbana, prin modificarea structurii
acestor direcții, cooptând în noua structura înființată membri cu experiența profesională
relevantă în domeniul transporturilor și în domeniul investițional pe criterii de competență
profesională și rezultate relevante și concentrarea activităților de promovare, coordonare,
monitorizare și implementare investiționale pe aceasta structura nou creeata.
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Responsabilitățile și planul de acțiune pentru implementarea strategiei
Rolul comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei
Comitetul de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei va organiza seminarii, mese
rotunde, ateliere de lucru, care să faciliteze comunicarea si a gestiona etapele de implementare şi
monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, precum şi
promovare exemple de bună practică inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii
cheie relevanți (autorități publice, reprezentanți mass-media etc.), de cel puţin două ori pe an.
Totodată, grupurile de lucru organizate şi active în procesul de coordonare si monitorizare vor fi
menţinute în procesul de implementare al Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030, pentru a asigura o consultare deschisă cu privire la documentele de
implementare specifice Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, în
special în ceea ce priveşte: consultările privind proiectele ghidurilor solicitantului, criteriile de evaluare
a cererilor de finanţare, elaborarea studiilor necesare implementarii proiectelor incluse, a eligibilitatii
interventiilor propuse, elaborarea strudiilor de fezabilitate si a intocmirii cerererilor de finantare, a
documentatiilor de autorizare si avizare, a parteneriatelor care sunt necesare in vederea asigurarii
eligibilitatii,şi evoluția procesului de implementare, elaborarea rapoartelor de evaluare, inclusiv
monitorizarea cadrului de performanţă etc. Organizarea unor grupuri de lucru adhoc se poate avea în
vedere, inclusiv a unor subsecţiuni tematice permanente ale Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030.
Organizarea și funcționarea Comitetului de coordonare si monitorizare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, se realizeaza pe perioadă nelimitată,
avand ca rol de coordonare si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030 cat si de revizuire a acesteia, si de realizarea unei noi strategii de
dezvoltare dupa orizontul de timp - anul 2030 .
Comitetului de coordonare si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030 va fi alcatuit dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților
administrației publice locale si ai beneficiarilor care sunt eligibili, a partenerilor institutionali cat si ai
societatii civile (experiență semnificativă în implementarea de acțiuni în domeniul administratiei si
politicilor publice, si sa fie reprezentativ si sa reprezinte interesele comunității societății civile),
reprezentarea fiind asigurată la nivel de reprezentant legal cat si din membri supleanți din rândul
personalului tehnic prin decizia Primarului Municipiului Tulcea
Aspecte generale:
•
•
•
•
•

Presedintele Comitetul de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei este Primarul
Municipiului Tulcea sau persoana imputernicita de acesta
Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei se va întâlni în mod regulat
(minim 2 întâlniri pe an, semestrial);
membrii Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor participa la
discuțiile și întâlnirile Comitetului;
în funcție de situație, pot fi organizate întâlniri suplimentare, precum și întâlniri tematice cu
experți invitați;
membrii Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor facilita și
participa la alte întâlniri periodice cu reprezentanții ministerelor și/sau agențiilor
guvernamentale responsabile cu implementarea angajamentelor din planurile naționale de
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•

•
•
•

acțiune, pentru a discuta stadiul implementării acestora și a găsi soluții pentru eventualele
blocaje. Aceste întâlniri pot avea loc în cadrul celor regulate, sau pot fi unele dedicate, de la caz
la caz;
după caz, pot fi organizate grupuri de lucru pe fiecare tematică sau direcție prioritară pentru
coordonare si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea
pentru perioada 2021-2030, la care vor putea fi invitați experți din afara Comitetului;
deciziile în cadrul Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor fi
luate prin votul majorității membrilor prezenți;
agenda fiecărei întâlniri va fi comunicată de Secretariatul tehnic cu 5 zile înaintea respectivei
întâlniri, tuturor participanților;
agenda reuniunilor și deciziile luate vor fi publicate pe site-ul primarei Tulcea

Comitetul va coordona si monitoriza implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea
pentru perioada 2021-2030 prin activități precum:
•
•
•

•
•

•

•

aprobarea calendarului de intalniri;
diseminarea informațiilor incluse in elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea
pentru perioada 2021-2030;
convocarea, după caz, a unor grupuri de lucru pe tematicile prioritare ale Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, la care vor putea fi invitați și
experți din afara Comitetului;
formularea de propuneri privind calendarul de implementare si a actiunilor necesare
implementarii;
formularea de observații privind calendarul de implementare si a actiunilor necesare
implementarii propuse de reprezentanții Comitetului de coordonare si monitorizare a
implementarii strategiei și de către societatea civilă;
intermedierea dialogului între ministerele și/sau agențiile guvernamentale responsabile cu
implementarea angajamentelor propuse și reprezentanții societății civile, ai mediului de afaceri
sau ai mediului universitar, precum și alți actori interesați, cu scopul facilitării unui proces facil si
fara blocaje in vederea implementarii cu success a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea
pentru perioada 2021-2030;
eliminarea birocratiei excesive nejustificate

- Comitetul de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei va contribui la coordonarea
implementării acțiunilor precum:
•
•
•
•

249

formularea de propuneri pentru îmbunătățirea modului de implementare a Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030;
identificarea blocajelor apărute în implementare și propunerea unor soluții pentru rezolvarea
acestora;
convocarea, după caz, a unor grupuri de lucru pe angajamentele aflate în implementare, la care
vor putea fi invitați și experți din afara Comitetului, în vederea unei mai bune implementări;
oferirea de asistență tehnică și resurse pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030;
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- Comitetul de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei va contribui la activitatea de
monitorizare și evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030 prin activități precum:
• monitorizarea stadiului de implementare Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030, pe baza calendarului tuturor punctelor cheie (milestones), aferente
tuturor proiectelor identificate in cadrul strategiei si de identificare de noi proiecte
complementare;
• inițierea unor întâlniri cu beneficiarii proiectelor identificate in Strategia de Dezvoltare a
Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030, ori de câte ori un punct cheie (milestone) este
depășit cu o întârziere de minim trei luni. Acestea pot avea loc în cadrul întâlnirilor regulate ale
Comitetul de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei sau pot fi organizate, în mod
expres, după caz;
• redactarea unor puncte de vedere, supuse atenției factorilor de decizie reprezentantilor
beneficiarilor si Primarului Municipiului Tulcea ori de câte ori un punct cheie (milestone) este
depășit cu o întârziere de minim șase luni, și nu există un plan de redresare agreat cu ministerul
sau agenția responsabilă;
• emiterea unor puncte de vedere asupra rapoartelor de auto-evaluare, elaborate de
Secretariatul Tehnic;
Membrii Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor analiza și lua în
considerare propunerile altor actori interesați cu privire la procesul implementare a strategiei.
Membrii Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor disemina prin
mijloace proprii informațiile referitoare la implementarea strategiei.
Membrii Comitetului de coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor lucra împreună
pentru promovarea și implementarea proiectelor incluse in strategie; deciziile Comitetului de
coordonare si monitorizare a implementarii strategiei vor fi bazate pe contribuția tuturor membrilor,
orice propuneri urmând să fie supuse dezbaterii și aprobării, după caz.
Reprezentanții beneficiarilor cat si partenerilor acestora vor susține activitatea Comitetului de
coordonare si monitorizare a implementarii strategiei la nivel decisional.
În funcție de expertiză, membrii non-guvernamentali vor sprijini implementarea unor activități din
coordonare si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru
perioada 2021-2030 și elaborarea de propuneri de politici de guvernare deschisă și vor promova
principiile și acțiunile strategiei în comunitatea din care fac parte.
C. Atribuții Secretariat tehnic
Secretariatul tehnic va îndeplini următoarele atribuții:
•
•
•
•
•

va asigura suportul tehnic și logistic pentru funcționarea Comitetului de coordonare si
monitorizare a implementarii strategiei;
va elabora agenda întâlnirilor și o va supune consultării membrilor Comitetului de coordonare si
monitorizare a implementarii strategiei;
va convoca participanții la întâlniri;
va asigura realizarea minutelor întâlnirilor și publicarea acestora;
va contribui la monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Tulcea pentru perioada 2021-2030;
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•
•

va asigura documentația necesară aferentă bunei desfășurări a întâlnirilor;
va menține legătura cu beneficiairii si cu persoanele responsabile cu atributii in coordonarea si
monitorizarea implementarii Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada
2021-2030.

Indicatori de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii investitiilor aferente Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030;
Cod
indicator

Indicator

Localizare
proiect

UM

Valoarea
referinta

2021

1

2
3
4
5
6

Realizara variantei de ocolire a Municipiului Tulcea
prin conectarea acesteia la drumul expres DX8
Tulcea-Constanta, respectiv E 87 si DJ 222
Realizarea unui centru logistic și intermodal - Gara de
Mărfuri din Municipiul Tulcea
Reabilitarea si modernizarea de strazi urbane din
Municipiul Tulcea
Proiecte privind transportul public si mobilitatea
cetatenilor
Realizarea în Municipiul Tulcea a unei rețele de
perdele forestiere si paduri urbane
Îmbunătățirea condițiilor de mediu
Construcția ecologică a halterelor de șlam

7

de

Valoarea tinta

2023

buc

1

-

1

KM

200

-

200

ha

8
60

-

8
60

proiecte

5
300

20

60
280

Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat

5

-

5

tehnic

-

1

Secretariat
tehnic

Anuala

1
1

-

1

Secretariat

Anuala

proiecte

buc

proiecte

7

proiecte

1

17

Extinderea rețelei de distribuție cu gaze naturale din
Municipiul Tulcea
Creșterea eficieței energetice la ansamblul de clădiri
rezidențiale si publice si tehnologice

proiecte

1

-

1

proiecte

13

-

13

19

Modernizarea pietelor agroalimentare

proiecte

6

20

Realizarea unui cluster de afaceri si de inovare in
Municipiul Tulcea
Realizarea bursei locurilor de munca in domeniile
prioritare activitatii economice din Municipiul Tulcea
Proiecte privind Modernizarea infrastructurii de
agrement și a spațiilor verzi si extinderea acestora
Realizarea unei clinici specializate preventie screening de cancer și imagistică
Proiecte in infrastructura de asistenta sociala

proiecte

1

18

21
22
23
24

Anuala

1

Iluminat inteligent

14

Secretariat

-

16

11
12
13

Anuala

1

15

10

Secretariat
tehnic

buc

-

9

Frecventa
monitorizar
ii

2030

Modernizarea flotei de masini la nivelul Municipiului
Tulcea, cat si la nivelul institutiilor subordonate si
institutiilor
publice
prin
achizitionarea
autovechiculelor cu emisii scazute de GES
Punerea in valoare a unor deseuri tehnologice sau a
unor terenuri contaminate cu valoare in economia
circulara: halta Feral, etc
Realizarea unor investitii in reducerea impactului
asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii
aerului
Proiecte de constientizare a protectiei mediului
Proiecte de smart city
Realizarea unor investitii in protectia resurselor de
apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de
tratare, canalizare si statii de epurare in Municipiul
Modernizarea si retehniologizarea sistemului de
Municpiul
termoficare
Managementul deseurilor municipale
Tulcea

8

Sursa datelor

proiecte

proiecte
proiecte
proiecte
proiecte

tehnic
Secretariat
tehnic

Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala

tehnic
1
31
3

-

1
31
3

Secretariat
Secretariat
Secretariat
tehnic

Anuala
Anuala
Anuala

7

Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat

Anuala

proiecte
proiecte

tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat

7

-

7
1

6
1

proiecte

1

proiecte

14

-

proiecte

1

-

1

proiecte

6

-

6

1
14

tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat

Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala

tehnic
25
26

proiecte

6

proiecte

1

-

6
1

28

Realizarea unor ansambluri de locuinte pentru tineri

UL

180

-

29

proiecte

12

-

proiecte

1

-

1

31

Reabilitarea și conservarea clădirilor de patrimoniu
din Municipiul Tulcea si turism
Realizarea unei infrastructuri specializate pentru
port turistic - port marină
Proiecte in infrastructura educationala

proiecte

19

-

19

32

Proiecte de Formare profesionala

proiecte

9

27

30

proiecte

14

33

Extinderea cimitirului Eternitatea

proiecte

1

34

Extinderea retelei de panotaj stradal

proiecte

1

35
36
37

251

Proiecte ce privesc asistenta sociala prin dezvoltarea
capitalului uman
Realizarea unui parc industrial pentru dezvoltarea
sectorului de servicii si productie
Proiecte privind Regenerarea urbană a unor zone din
Municipiul Tulcea

Elaborare Plan Urbanistic General al Municiupiului
Tulcea si alte planuri
Realizarea de proiecte de dezvoltare a capacitatii
administrative si de creere de retele de tip
networking prin realizarea unor proiecte in
Actiuni de informare, constientizare s i
educare realizate

Anuala
Anuala

14

tehnic
Secretariat
tehnic

Anuala

180

Secretariat

Anuala

12

9
-

Secretariat
tehnic
Secretariat

1
1

proiecte

3

-

3

proiecte

3

-

3

tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat
tehnic
Secretariat

Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala
Anuala

tehnic
Nr

18

4

14

Secretariat
tehnic
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Tabel 63 - Indicatori de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii investitiilor aferente Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Tulcea pentru perioada 2021-2030

O componentă vitală în cadrul unei Strategii de Dezvoltare Durabilă este comunicarea cu publicul larg.
Scopul strategiei de comunicare și informare din cadrul Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului
Tulcea este informarea populației și a mediului de afaceri din Municipiului Tulcea cu privire la
planificarea în mod durabil a proiectelor de investitți în corelare cu susrsele de finanțare disponibile
pentru o dezvoltare durabilă socio-economică armonioasă pe termen scurt, mediu și lung.
Scopul și obiectivele strategiei de comunicare și informare ale Primăriei Municipiului Tulcea ce pot fi
aplicate în domeniu sunt descrise în paragrafele următoare.
Pornind de la obiectivul declarat al acestei strategii, definim următoarele obiective generale:
− Obiectivul general nr. 1: creșterea nivelului de informare al populației, a partenerilor interesați
și a mediului de afaceri, a instituțiilor publice relevante despre elaborarea și implementarea Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, dezvoltarea infrastructurii publice urbane, a premiselor
dezvoltării mediului de afaceri și îmbunătățirea calității serviciilor publice;
− Obiectivulul general nr. 2: creșterea nivelului de transparență prin informarea publicului larg
asupra măsurilor preconizate incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea.
Aceste obiective generale sunt împărțite într-un număr de 4 obiective specifice:
- Obiectiv specific nr. 1: informarea populației și a partenerilor interesați (existenți și potențiali),
asupra priorităților, măsurilor și rezultatelor implementării acestora, dar și a responsabilităților
administratiei locale în ceea ce privește informarea și publicitatea măsurilor propuse în Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea.
- Obiectiv specific nr. 2: asigurarea unui grad ridicat de transparență pentru activitățile
desfășurate de către Primaria Municipiului Tulcea în scopul gestionării acțiunilor din cadrul Planului de
Actiune al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea. În acest sens, se are în vedere
informarea populației, a partenerilor interesați și a mediului de afaceri asupra scopului general,
importanței, priorităților măsurilor specifice și rezultatelor prevăzute de către Strategia de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului Tulcea.
- Obiectiv specific nr. 3: asigurarea comunicării interne și inter-instituționale în scopul
coordonării efective a măsurilor de publicitate desfășurate, în special pe parcursul perioadei de
implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea.
- Obiectiv specific nr. 4: asigurarea informării și consultării populației proiectelor incluse în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea în ceea ce privește necesitatea, avantajele și
efectele benefice ale implementării strategiei în materie de protecția mediului, dezvoltarii
infrastructurii publice, creării de locuri de muncă, creșterea calității vieții, creșterea securității și
siguranței populației, etc.
•

Termen scurt – 6 luni-12 luni, prezentarea publicului interesat a obiectivelor din Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, a beneficiarilor potențiali, a indicatorilor tehnici și
financiari și mai ales a Planului de implementare, a Planului de acțiune și a Planului financiar
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•

Termen mediu – 1 an - 2 ani, cu revizii permanente ale obiectivelor pe măsură ce se impun în
condiții de necesitate și flexibilitate a modificării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Tulcea, a populației, a partenerilor interesați și a mediului de afaceri, a indicatorilor
tehnici și financiari și mai ales a Planului de implementare, a Planului de acțiune și a Planului
financiar, pentru fiecare indicator în parte, bazat pe consultări publice, chestionare, interviuri
sau pe baza solicitărilor/petițiilor ce privesc acest subiect.

Publicul țintă
Campania este un proces organizat şi coordonat de persuasiune, îndreptat direct spre opinia şi
comportamentul publicului, în încercarea de a atinge un set definit de obiective. Campaniile de
informare și comunicare publică propuse prin această strategie de comunicare și informare vor viza trei
direcții distincte. Astfel, primul grup țintă, factorii implicați principali, este format din persoanele
afectate - pozitiv sau negativ – de proiect.
•

Categoria I este formată din populație, parteneri interesați si mediul de afaceri din municipiul
Tulcea, persoanele aflate în vizite sau în scop lucrativ, turiștii care frecventează Delta Dunării,
reprezentații agenților economici care desfășoară orice activitate economică în municipiul
Tulcea cât și cei interesați în a dezvolta afaceri în Tulcea sau în zonele limitrofe municipiului,
operatorul de transport public de persoane din municipiul Tulcea cât și din județul Tulcea și din
Delta Dunării, diferite asociații profesionale relevante în municipiul Tulcea și județul Tulcea, etc.
Factorii implicați principali: persoane fizice și juridice afectate direct sau indirect de proiect
− informaţii generale (prin intermediul mass-media etc.) privind proiectul;

− informaţii, într-un format uşor de înţeles, privind proiectele specifice, a indicatorilor tehnicoeconomici, a perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea şi
planurile urmărite, a beneficiilor care se doresc a fi obținute pentru toate categoriile de persoane fizice
și juridice afectate direct sau indirect de proiect. Ex. format: broșuri, pliante, fluturași, publicitate în
mijloacele de transport public de persoane, la avizierele autorităților publice din municipiul Tulcea,
informări în diversele întâlniri publice unde se pot difuza informații relevante din Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, spot-uri video și audio, mesaje pe platformele des utilizate
de social media, la diverse evenimente în municipiul Tulcea, etc.
Al doilea grup țintă, factorii implicați principali, persoane care dețin puterea sau experiența în
domeniul transportului public de persoane.
•
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Categoria II este formată din persoanele relevante pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului
Tulcea: demnitari ai statutui și ai guvernului român, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor
descentralizate la nivel local, reprezentanții autorităților locale (președintele Consiliului
Județean Tulcea, primarii autorităților publice locale învecinate Municipiului Tulcea), consilierii
locali și județeni, Guvernului României și ministerelor ce au atribuții și pot influența direct
implementarea măsurilor propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului
Tulcea, respectiv Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu toate instituțiile publice aflate în
subordonare sau în coordonare și a departamentelor ce au atribuții în acest scop, Ministerul
Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale, Compania Națională de
Investiții, Agenția Națională pentru Locuințe, Administrația Fondului pentru Mediu, ANRSC,
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ARBDD, ANPM, ANAR, operatorilor de transport, etc.
− informaţii privind necesarul de investiții și mai ales eligibilitatea acestor proiecte propuse în
cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea;
− cerinţe de publicitate și identitate conform Manualului de Identitate Vizuală ale programelor
operaționale și a altor finanțări disponibile, etc.;
− informaţii detaliate despre Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, a acțiunilor
propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, astfel încât să ofere
consiliere și informare;
Ex. format: foi cu antet, pliante, broșuri, fluturași, bannere, roller up-uri, panouri publicitare etc.
A treia categorie, persoanele care au o influență asupra implementării deciziilor, respectiv în rândul
beneficiarilor potențiali ai Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea.
•

Categoria III, au fost identificate următoarele instituții care vor deveni grupuri țintă (de notat
că grupurile-țintă necesită informații specifice care pot fi clasificate în trei niveluri de detaliu) și
reprezintă persoanele care au o influență asupra implementării deciziilor, sau dețin un interes
în această descriere, precum structurile din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea care au în
responsabilitate sarcini privind implementarea de politici publice și de investiții/dezvoltare,
instituții subordonate sau aflate în coordonarea Primăriei Municipiului Tulcea, societăți
comerciale cu capital public, organizații non-guvernamentale, autorități publice locale /
județene / regionale / naționale, beneficiari privați, mass media locală, etc.

Fiecare instituție care face parte dintr-un grup țintă trebuie să obțină și să pună la dispoziție informații,
opinii, comentarii, propuneri, să-și exprime acordul sau dezacordul prin diferite canale de comunicare,
către nucleul creat în jurul Primăriei Municipiului Tulcea.
− informaţii privind Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea și proiectele incluse în
planul de acțiune al acesteia;
− notificări în prealabil şi invitaţii la evenimente, seminarii, etc.;
− detalii ale unor anumite planuri de interes pentru membrii grupurilor/organizaţiilor specifice;
− informaţii privind regulile și procedurile.
Primăria Municipiului Tulcea va aplica o politică de promovare și de comunicare activă, tuturor factorii
implicați, persoane fizice și juridice afectate direct sau indirect de proiect, atât persoanele afectate –
pozitiv sau negativ – de proiect, folosind mijloace de comunicare specifice asigurând un grad de
vizibilitate și mai ales de conștientizare ridicat la nivelul grupurilor țintă.
Grupurile țintă cărora se vor adresa activitățile de informare și comunicare publică privind Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea și proiectele incluse în planul de acțiune al acesteia sunt:
-

structurile din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, instituții subordonate sau aflate în
coordonarea Primăriei Municipiului Tulcea

-

societăți comerciale cu capital public;

-

posibili parteneri, cum ar fi: autorități publice locale / județene / regionale / naționale;

-

asociațiile de proprietari și structuri asociative de proprietari;
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-

organizatii non-guvernamentale;

-

sindicate și reprezentanți ai diverselor patronate și organizații profesionale;

-

companiile de transport public de persoane și marfă care operează pe aria Municipiului Tulcea și
a județului Tulcea;

-

agenții economici ce își desfășoară orice activitate economică în Municipiul Tulcea și nu numai;

-

persoanele rezidente din Municipiul Tulcea, persoanele aflate în vizite sau în scop lucrativ cât și
turiștii care frecventează Delta Dunării;

-

diferitele asociații profesionale relevante în Municipiul Tulcea;

-

agenții de turism;

-

camere bilaterale de afaceri, comerț și industrii;

-

companii multinaționale care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea și în județul Tulcea;

-

Ministerul de Externe al Guvernului României și Ministerul Românilor de Pretutindeni –
reprezentanții românilor din diaspora – comunități mari de români;

-

potențiali investitori;

-

etc.

Activități de informare și publicitate
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite sunt prevăzute următoarele activități:
➢
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Obiectiv specific nr. 1: informarea partenerilor și beneficiarilor finali (existenți și potențiali),
implicați în implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, asupra
priorităților, măsurilor și rezultatelor implementării acestuia, dar și a responsabilităților pe care le
dețin aceștia în ceea ce privește informarea și publicitatea.
a) Colaborarea cu ministerele relevante, autorităţile locale şi partenerii sociali şi economici, în
organizarea de reuniuni de lucru la nivel local, pentru a transmite informaţii cheie privind
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea (priorităţi, condiţii de eligibilitate,
proceduri, criterii, detalii de contact, etc).
b) Dezvoltarea unei baze de date atât a factorilor implicați principali, persoanele afectate –
pozitiv sau negativ – de proiect, cât și a persoanelor care au o influență asupra implementării
deciziilor, în domeniul transportului public de persoane, a partenerilor sociali și economici cât
și întreţinerea ei pentru distribuirea de materiale informaţionale, pentru a putea informa în
timp util a tuturor categoriilor de factori implicați, a bazei de date privind informațiile ce
trebuie diseminate cât și a indicatorilor tehnico-economici și în special a rezultatelor
așteptate.
c) Stabilirea unui plan coerent de comunicare și informare, a calendarului evenimentelor ce sunt
programate și a principalilor indicatori de conștientizare.
d) Stabilirea de reţele de comunicare (seminarii la nivel local, întâlniri ad-hoc cu parteneri sociali
şi grupuri de interes specifice, privind proiecte în domeniile specifice ale transporturilor)
pentru a facilita dialogul cu partenerii şi beneficiarii implicaţi, în vederea asigurării unui flux
constant de informaţii privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Tulcea. Alocarea unei adrese de e-mail specifice dedicate
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(transportpublicindelta@cjtulcea.ro) şi a unui număr de telefon specific, pentru a stabili
contactul direct cu publicul.
e) Realizarea materialelor de informare și promovare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Tulcea (broşuri şi mape de prezentare, pliante, CD-uri, buletine informative,
informări via e-mail – newsletter).
➢

Obiectiv specific nr. 2: asigurarea unui grad ridicat de informare pentru activitățile desfășurate
de către Primăria Municipiului Tulcea în implementarea Planului de acțiune al Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, în special cu evidențierea clară a scopului general,
importanței, priorităților măsurilor specifice și rezultatelor prevăzute de aceasta.
a) Organizarea campaniei de informare și promovare pe canale media care se vor transpune în
conferinţe de presă, interviuri, comunicate de presă şi articole la nivel județean și național,
publicarea informațiilor pe platformele de social-media, etc., în vederea asigurării prin media
a unui flux informaţional constant, în ceea ce priveşte Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Tulcea.
b) Stabilirea responsabilității comunicării și informării privind realizarea Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului Tulcea și a Planului de informare și comunicare prin desemnarea unei
funcţii de expert în relaţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și a organizării
interne în vederea derulării acestui Plan de informare și comunicare inclusiv înfiinţarea şi
întreţinerea unei secțiuni pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea unde va fi prezentată
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea şi ultimele informaţii privind
implementarea acesteia, inclusiv desemnarea personalului responsabil pentru a se ocupa de
conţinutul secțiunii respective a site-ului, inclusiv responsabilizarea departamentul de IT
pentru acordarea de sprijin tehnic privind lansarea și dezvoltarea secțiunii respective a siteului şi actualizarea în mod regulat cu informații legate de implementarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea;
c) Dezvoltarea şi menţinerea unei baze de date pentru mass-media locală, care să includă
corespondenţi speciali pe probleme de administrație publică/ servicii de utilități/ transport/
publicaţii/ programe (telefon, fax și internet);
d) Contractarea de spaţii publicitare în publicaţiile locale pentru anunţarea unor evenimente
specifice atât în format scris, on-line, radio și TV locale, regionale și naționale.
e) Producerea de buletine informative și materiale informaţionale explicative privind
monitorizarea, privind cele mai recente ştiri legate de implementarea Planului de acțiune
aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea, pentru a fi distribuite și
difuzate prin intermediul organizaţiilor partenere, la nivel local şi regional, prin intermediul
televiziunii şi radioului, la nivel local (broşuri, fluturaşi care să explice principalii indicatori
tehnico-economici, producerea şi distribuirea de CD-uri/DVD-uri, elaborarea unui spot
publicitar scurt de tip flash (în jur de 15 de secunde), cu mesajele cheie prezentate în format
scurt care sunt prezentate alternativ și sunt grupate pe perioade de implementare şi
informaţii despre progresul şi noile oportunităţi ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Tulcea pentru difuzare la televiziunile locale; producerea unor spoturi
publicitare (în jur de 30 de secunde) pentru a fi difuzate de către posturile de radio locale);
f) Producerea de materiale de panotaj (bannere, postere, panouri, roll-up-uri) care să prezinte
obiective ale proiectului și locațiile acestuia. Aceste materiale vor fi expuse în locuri publice
aglomerate.
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g) Contractarea de spaţii publicitare în mijloacele de transport public de persoane atât în
interior cât și în exteriorul mijloacelor de transport, în stațiile de așteptare și inclusiv pe
panotajul stradal pentru anunţarea unor evenimente specifice atât în format scris, on-line,
radio și TV locale, regionale și naționale
Management și implementare comunicării
Următoarele activități pot fi desfășurate de Primăria Muncipiului Tulcea în vederea realizării unei
promovări corespunzătoare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Tulcea:
•

•

Realizarea unei analize la nivelul Primăriei Muncipiului Tulcea în ceea ce privește toate campaniile
de promovare realizate până acum și crearea unui nou concept integrat de promovare a
Municipiului Tulcea și a Deltei Dunării care să vizeze obiective comune pentru toți beneficiarii atât
naționali cât și locali, atât publici cât și privați
Prezența pe site-urile de social media a oportunităților din Municipiul Tulcea (Social Media
Marketing) și în special promovarea unui concept de Slow City, fiind un concept care reprezintă o
tendință globală în care orașele mici încearcă să crească durabil, păstrându-și autenticitatea, cultura
și diversitatea locală. Conceptul de orașe Slow este folosit mai ales de orașele turistice/istorice, care
încearcă să-și impresioneze vizitatorii prin autenticitate, dar și prin spirit antreprenorial. A locui întrun astfel de oraș înseamnă a găsi soluții economice, durabile și cu un impact pozitiv asupra calității
vieții, fără a face rabat de la cultura și autenticitatea locului

Mișcarea Slow City este un concept European răspândit în principal în Italia, Germania, Norvegia și
Anglia, dar are adepți și în Statele Unite. Slow City mizează mult pe marketingul locului și are potențialul
de a încetini migrația din zonele rurale către cele urbane. Prin conceptul de slow city se înțelege dorința
de a contribui la sporirea calității vieții încetinind ritmul lumii moderne.
Slow City este un mod de viață care se opune omogenizării orașelor și prin care bogăția culturală și
calitatea vieții sunt păstrate și apărate. De asemenea, este un model urban care previne standardizarea
stilurilor de viață și încurajează dezvoltarea locală, bazată pe turism și cu grijă față de mediu.
•

•

•

•
•
•

Realizarea unui plan de promovare la Municipiului Tulcea și în special axat pe Delta Dunării pe
mesaje de Cultură urbană, condiții de viață și mai ales de promovare economică (gen: Invest in
Tulcea / touching the future in Tulcea / better life in in Tulcea)
Realizare unui plan de animare și a unui calendar de evenimente de către structuri ale Primăriei
Tulcea care au atribuții în comunicare și organizare evenimente și de promovare al Municipiului
Tulcea, dar și cu celelalte instituții publice care au atribuții în acest scop
Comunicate de presă privind diferite evenimente sau aniversări desfășurate de-a lungul timpului.
Analizând articolele apărute în presa regională în principal şi naţională (mai puţin), comunicatele de
presă sunt eficiente din mai multe puncte de vedere dar şi datorită faptului că ele nu generează
costuri suplimentare
Realizarea unui film de prezentare care pune în valoare oportunitățile și potențialul de dezvoltare
al Municipiului Tulcea și în special pe sectorul turism axat pe Delta Dunării ca și unicitate în Europa.
publicitatea făcută de utilizatorii serviciilor transportului public – „publicitatea din gură în gură” –
este cel mai eficient mijloc de promovare
Participarea la diverse evenimente și târguri de turism internaționale, seminarii, expoziții,
conferințe, workshop-uri, etc
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•
•

Realizarea de parteneriate strategice cu patronatele din turism și a camerelor bilaterale de comerț
și industrii
Promovarea în publicațiile de specialitate naționale și internaționale, inclusiv în revistele
companiilor aeriene;

Primăria Municipiului Tulcea va derula activitățile din cadrul acestui proiect specifice domeniului de
informare, comunicare și publicitate. Se va asigura de gestionarea permanentă a activității de
informare, comunicare și publicitate precum și de relațiile cu celelalte entități responsabile cu
gestionarea proiectului, inclusiv dezvoltarea și întreținerea relațiilor cu mass-media.
Se vor colecta și distribui în mod regulat informațiile interne referitoare la proiect prin buletine
informative.
Se va pune la dispoziție o sală de ședințe/ conferințe dotată cu proiector și acces la internet (inclusiv
wireless). De asemenea, pentru derularea eficientă a activităților specifice proiectului, va fi necesar un
set de echipamente și dotări, prezentate succint mai jos, după cum urmează:
− tehnică de înregistrare specifică evenimentelor cât și cea folosită de către presă: reportofon,
aparate de fotografiat și cameră video;
− proiector multi-media;
− ecrane TV și video proiectoare;
− imprimantă alb-negru/ color, scanner, copiator, fax;
− tehnică IT inclusiv hardware și software adecvat;
− conexiune la comunicații: date și voce, internet.
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