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I. SUMAR EXECUTIV  

Uniunea Europeană pune la dispoziție statelor membre o paletă largă de 
instrumente financiare ce au ca scop susținerea unei dezvoltări sustenabile care să 
permită satisfacerea nevoilor țărilor membre, fără însă a periclita capacitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

Deși inițial conceptul de dezvoltare durabilă a fost un răspuns la criza 
ecologică cauzată de exploatarea industrială a resurselor în maniere care aduceau 
prejudicii mediului, scopul conceptului fiind de a oferi soluții pentru prezervarea 
calității mediului înconjurător, în ziua de azi termenul de dezvoltare durabilă are 
un sens mai larg și vizează calitatea vieții în toată complexitatea sa, înglobând și 
aspecte sociale și economice. În acest sens, pentru conturarea unor direcții de 
dezvoltare care să corespundă nevoilor reale de dezvoltare ale Județului Tulcea, 
respectând totodată condițiile de durabilitate, este necesară cunoașterea în 
prealabil a situației actuale în ceea ce privește aspectele ce țin de considerente 
economice, sociale și de mediu și a modului în care interacțiunea acestora participă 
la conturarea condițiilor de trai pentru cetățenii județului. Obținerea unei imagini 
care să reflecte fidel situația actuală a județului, a nevoilor și oportunităților care 
pot sta la baza îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor se poate realiza numai 
cu dialog susținut cu toți actorii din județ: cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile 
publice. 

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Consiliul Județean Tulcea a apelat 
la servicii de consultanță pentru asistență de specialitate în vederea realizării 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021 – 2027 și 
pentru conturarea Mecanismului de Bugetare Participativă. Contractul se desfășoară 
în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și 
implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în 
cadrul Consiliului Județean Tulcea”, proiect finanțat în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021 – 
2027 a avut la bază inițiativa Consiliului Județean Tulcea și a beneficiat de suportul 
oferit de echipa de consultanță a societății Basic Resal S.R.L., având ca terț 
susținător societatea Structural Management Solutions S.R.L., în vederea formulării 
unei viziuni și a unor obiective adecvate contextului pentru dezvoltarea durabilă a 
județului pe termen, mediu și lung, astfel încât strategia să-și îndeplinească rolul 
de document cadru pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltării durabile a 
județului. 

Dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru 
perioada 2021 – 2027 a început cu realizarea unei metodologii de lucru, metodologie 
în cadrul căreia au fost detaliate etapele ce trebuie parcurse în vederea realizării 
documentului strategic.  



 
 

Pagina 7 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

Prima etapă realizată a avut drept livrabil Raportul de analiză al contextului 
socio economic, inclusiv analiza SWOT. În cadrul acestui document au fost 
consultate baze de date furnizate de Institutul Național de Statistică, de alte 
instituții care activează pe teritoriul județului sau baze de date cumpărate în 
vederea observării evoluției din ultimii ani a județului sub diferite aspecte. 
 

Tot în cadrul acestei prime etape, în vederea înțelegerii contextului socio 
economic și a nevoilor specifice județului direct de la actorii cheie ai județului, au 
fost realizate mai multe activități ce au implicat sondare a opiniei publice. Acest 
proces de sondare a opiniei publice a fost realizat prin aplicarea următoarelor 
instrumente de cercetare:  

• aplicarea de chestionare cetățenilor, mediului de afaceri și angajaților din 
instituțiile publice,  

• derularea de evenimente de tip focus grupuri organizate pe direcțiile 
strategice de dezvoltare ale județului la care au participat persoane cu 
expertiză în economie și competitivitate județeană, infrastructură de 
transport, infrastructură de utilități, educație, cultură, turism, sport, 
dezvoltare teritorială, sănătate și servicii sociale, mediu, agricultură, 
silvicultură și pescuit,  

• realizarea de interviuri/ întâlniri de lucru cu reprezentanții UAT-urilor din 
județ. 

 
A doua etapă realizată a fost reprezentată de definirea viziunii, misiunii și 

obiectivelor strategice ale Județului Tulcea pentru perioada 2021-2027. În procesul 
de elaborare al viziunii, misiunii și al obiectivelor strategice au fost luate în 
considerare atât rezultatele obținute în urma analizei actuale a contextului socio-
economic, cât și direcțiile de dezvoltare ale actorilor cheie consultați, precum și 
prevederile din cadrul Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 
2021-2027. Pe baza acestor demersuri a fost identificată o viziune clară ce denotă 
modalitatea prin care la sfârșitul perioadei vizate de strategie Județul Tulcea va 
deveni un județ durabil și multisectorial dezvoltat, fiind formulată astfel 
următoarea viziune a județului: 
 
ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2027, JUDEȚUL TULCEA VA FI UN JUDEȚ DURABIL ȘI 
MULTISECTORIAL DEZVOLTAT, ACCESIBIL ȘI CONENCTAT LA REȚELELE MAJORE 
DE COMUNICAȚIE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, O DESTINAȚIE TURISTICĂ, 
DAR ȘI INVESTIȚIONALĂ, CU SERVICII PUBLICE DE CALITATE, UNIFORM 
DEZVOLTATĂ ÎN RURAL ȘI URBAN, ORIENTATĂ CĂTRE CETĂȚEAN ÎN VEDEREA 
CREȘTERII NIVELULUI DE VIAȚĂ AL POPULAȚIEI LOCALE. 
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Misiunea Consiliului Județean Tulcea este de a îmbunătăți calitatea vieții 
locuitorilor din Județul Tulcea, prin dezvoltarea economico-socială a județului 
și prin valorificarea superioară și durabilă a avantajelor competitive și a 
resurselor județului (capital uman, poziția geografică, resursele naturale și 
antropice diversificate, elementele de unicitate naturale). 

 
În vederea îndeplinirii viziunii și misiunii Județului Tulcea au fost definite un 

număr de 7 obiective strategice, respectiv: 
 

1. Obiectiv strategic 1 (OS 1): Creșterea competitivității și atractivității 
economice a județului Tulcea, atât pentru investitorii actuali, cât și pentru 
investitorii potențiali în vederea dezvoltării de activități inovatoare și 
generatoare de valoare adăugată. 

2. Obiectiv strategic 2 (OS 2): Realizarea unei infrastructuri de transport și 
edilitară de bună calitate în scopul creșterii accesibilității județului și oferirii 
de servicii publice de calitate. 

3. Obiectiv strategic 3 (OS 3): Asigurarea unui management adecvat, coerent și 
durabil al resurselor naturale și a riscurilor naturale și antropice în Județul 
Tulcea. 

4. Obiectiv strategic 4 (OS 4): Valorificarea potențialului agricol și piscicol 
deosebit al zonei, prin asigurarea infrastructurii și mijloacelor de generare a 
valorii adăugate. 

5. Obiectiv strategic 5 (OS 5): Creșterea calității vieții cetățenilor și accesul 
egal la servicii publice prin oferirea de servicii educaționale, de sănătate, 
asistență socială, culturale și sportive dezvoltate și aliniate standardelor 
europene. 

6. Obiectiv strategic 6 (OS 6): Dezvoltarea durabilă, sustenabilă și responsabilă 
față de mediu a turismului județean, prin valorificarea tuturor resurselor 
naturale și antropice și practicarea și promovarea tuturor tipurilor de turism 
posibile. 

7. Obiectiv strategic 7 (OS 7): Asigurarea unei bune guvernanțe și întărirea 
relațiilor de cooperare teritorială a județului Tulcea. 

 
A treia etapă în realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Tulcea 2021-2027 a fost reprezentată de dezvoltarea propunerilor de proiecte 
pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, propuneri care vor contribui 
la îndeplinirea viziunii, misiunii și obiectivelor strategice stabilite. Propunerile de 
proiecte stabilite la nivelul strategiei sunt cele rezultate în urma activității de 
consultare a opiniei publice, activitate la care au participat în total peste 600 de 
persoane, realizându-se astfel o integrare între viziunea de „jos în sus” și de „sus în 
jos”. Propunerile de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare au fost 



 
 

Pagina 9 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

încadrate în cei 11 Poli de dezvoltare stabiliți la nivelul viitoarei perioade de 
programare, 2021-2027, ținând totodată cont și de documentele strategice 
publicate, respectiv: 
• Economie locală 
• Infrastructură și dezvoltare urbană 
• Infrastructură și dezvoltare rurală 
• Mediu 
• Agricultură, Piscicultură, Silvicultură 
• Sănătate și servicii sociale 
• Educație și resurse umane (forța de muncă) 
• Cultură 
• Turism 
• Sport 
• Capacitate administrativă 

 
Polii de dezvoltare stabiliți pentru următoarea perioada, 2021-2027, 

demonstrează complementaritate și o viziune integrată de dezvoltare a județului, 
astfel încât la sfârșitul anului 2027 Județul Tulcea să devină un județ multisectorial 
dezvoltat, accesibil și conectat la rețele majore de comunicație, o destinație 
turistică, dar și investițională, cu servicii publice de calitate, uniform dezvoltată în 
rural și urban. Accentul de dezvoltare îl pune în prim plan pe cetățean, toate 
măsurile vizând în final creșterea nivelului de trai al populației Județului Tulcea. La 
finalul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în perspectiva anului 2027, 
Județul Tulcea se va caracteriza prin: 
 

1. Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, turiști și 
oameni de afaceri de la nivel național și internațional, un județ cu legături 
de transport rutiere, feroviare și fluviale rapide, sigure și sustenabile, 
conectate la principalele fluxuri de persoane , mărfuri și informații din Europa 
Centrală și de Est. 

2. Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor din 
mediul rural comparativ cu mediul urban. 

3. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, respectiv 
la serviciile de utilități publice (apă, canalizare, energie, gaze naturale, 
telecomunicații) până la educație, sănătate, asistență socială, cultură și 
agrement, siguranță publică. 

4. Un județ ecologic, verde, cu un mediu curat, spații verzi amenajate atât în 
urban, cât și în zonele rurale, cu oportunități atractive de petrecere a 
timpului liber care să valorifice potențialul imens natural și antropic al 
județului. 
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5. O destinație turistică valorificată la întregul său potențial și un brand național 
al României care să pună în valoare întreg teritoriul județului, menit să 
valorifice atât mediul natural unic și inedit – Delta Dunării, Munții Măcinului, 
cât și multiculturalitatea, gastronomia diversificată, numeroasele situri 
arheologice, muzee, edificii culturale și ecumenice. 

6. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o infrastructură de afaceri 
dezvoltată, capabilă să atragă investitori români și străini, un mediu de 
afaceri capabil să genereze valoare adăugată producției locale, noi locuri de 
muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni. 

7. Un județ cu o administrație publică eficientă și aliniată la nevoile cetățenilor 
prin digitalizare, interesată permanent de reducerea birocrației, de oferirea 
de servicii cât mai calitative pentru cetățeni, transparentă și care pune mult 
accent pe implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel județean. 
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II. ABREVIERI 

Tabel 1 – Abrevieri 
Abreviere Denumire 

ADI Asociație pentru Dezvoltare Intercomunitară 
ADI - ITI Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – Investiția Teritorială Integrată 
APL Administrație Publică Locală 
ARBDD Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării 
CE Comisia Europeană 
CJ/CJT Consiliul Județean / Consiliul Județean Tulcea 
DC Drum Comunal 
DEEE Deșeuri Electrice și Electronice 
DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
DN Drum Național 
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
GAL Grup de Acțiune Locală 
GES Gaze cu Efect de Seră 
IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 
INS Institutul Național de Statistică 
ISU Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
ITI Investiții Teritoriale Integrate 
MIE Mecanism pentru Interconectarea Europei 
ODD Obiective de Dezvoltare Durabilă 
ONG Organizații Non Guvernamentale 
ONU Organizația Națiunilor Unite 
PAC Politica Agricolă Comună 
PIB Produsul Intern Brut 
PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 
POAT Programul Operațional Asistență Tehnică 
POC Programul Operațional Competitivitate 
POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCIDIF 
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare  

POCU Programul Operațional Capital Uman 
PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
POEO Programul Operațional Educație și Ocupare 
POIDS Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 
POIM Programul Operațional Infrastructura Mare 
POR Programul Operațional Regional 
POS Programul Operațional Sănătate 
POT Programul Operațional Transport 
POTJ Programul Operațional Tranziție Justă 
PTD Programul Transnațional Dunărea 
RBDD Rezervația Biosferei Delta Dunării 
SDD Strategie de Dezvoltare Durabilă 

SURE 
Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de 
șomaj în caz de urgență 
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Abreviere Denumire 

SWOT 
Puncte tari (Strength), Puncte slabe (Weaknesses), Oportunități 
(Opportunities), Amenințări (Threats) 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 
UE Uniunea Europeană 
UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
UPU Unitate Primiri Urgențe 
ZUM Zona Urbană Marginalizată 
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III. CADRU DE REFERINȚĂ 

3.1. Context internațional 

Anul 1987 a reprezentat o etapă importantă pentru dezvoltarea durabilă, 
deoarece în cadrul Raportului Brundtland1 intitulat „Viitorul nostru comun”, 
realizat de către Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, s-au pus bazele 
reconcilierii  dezvoltării economice și pentru protecția echilibrului social și ecologic.  

 

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile prezentului 
fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 
propriile nevoi.”  

Importantele schimbări demografice și climatice, combinate cu cele 
economice și sociale, au condus la necesitatea revizuirii obiectivelor de dezvoltare 
durabilă de la nivel mondial și actualizarea acestora. 

La data de 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat prin 
Rezoluția nr. 70/1 intitulată Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development2 (A/RES/70/1) noul cadru de dezvoltare durabilă numit 
Agenda 2030, fixând 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de ținte 
aferente acestora, prin care integrează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 
economică, socială și de mediu într-un mod echilibrat. Agenda 2030 prevede 
atingerea celor 17 ODD în următorii 15 ani pentru toate statele semnatare, în funcție 
de provocările specifice pe care fiecare țară le are. Cele 17 ODD sunt:  

Figura 1 - Obiectivele dezvoltării durabile adoptate prin Agenda 2030 

ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context, 
dat fiind faptul că, la nivel global, 1 miliard de persoane continuă să trăiască la 
limita subzistenței, cu mai puțin de 1.25 dolari/zi. 
ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. În prezent, 795 
milioane de oameni suferă din pricina foametei, iar specialiștii în politicile de 
dezvoltare susțin că,  dacă nu vor fi luate măsuri urgente, până în 2050 numărul 
acestora va ajung la 2 miliarde. 
ODD 3 Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor la orice vârstă. Acest obiectiv se  concentrează pe creșterea 
speranței de viață, reducerea mortalității infantile și a maladiilor grave (precum 

 
1 Brundtland Report (1987), https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-cooperation/2030agenda/un-_- milestones-

in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html  

2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  
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HIV/SIDA, malarie, TBC, poliomielită etc.), în special în statele în curs de 
dezvoltare. 
ODD 4 Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103 milioane 
de tineri din lumea întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. 
Dintre aceștia, procentul cel mai semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau 
fetele. 
ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 
femeilor și a fetelor. La nivel global, doar în 46 de state femeile dețin mai mult de 
30% din mandatele parlamentelor naționale. 
ODD 6 Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil 
al apei și sanitație pentru toți. 40% din populația lumii suferă din pricina lipsei apei 
iar aproximativ 1 miliard de oameni nu au acces la toalete proprii. 
ODD 7 Energie curată și la preturi accesibile – Asigurarea accesului tuturor la 
energie la preturi accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 3 milioane de 
oameni la nivel global utilizează încă sursele tradiționale de energie, bazate în 
principal pe cărbune și gaze naturale. 
ODD 8 Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și a unei munci decente pentru toți. Industrie, inovație și infrastructură – 
Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și 
încurajarea inovației. De exemplu, 1,5 miliarde de oameni la nivel global nu au acces 
la servicii de telefonie sigure. 
ODD 9 Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. În lume 1,5 
miliarde de oameni nu au acces la servicii de telefonie sigure. 
ODD 10 Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o 
țară la alta. În țările în curs de dezvoltare, între 1990 și 2010, inegalitățile salariale 
au crescut cu 11%. 
ODD 11 Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru că ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe și durabile. Până în 2050, 
peste 66% din populația globului va locui în centre urbane, în special în regiuni din 
Africa și Asia. 
ODD 12 Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabilă. Anual, 120 de miliarde de dolari ar putea fi economisite doar 
dacă populația globului ar utiliza doar becuri economice. 
ODD 13 Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor. Începând cu 1990, emisiile de CO2 au crescut cu 
aproximativ 50%.  
ODD 14 Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Oceanele lumii reprezintă 97% din 
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apele lumii și absorb cca. 30% din emisiile de CO2, preîntâmpinând astfel efectele 
dezastruoase ale încălzirii globale. 
ODD 15 Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 
stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Din 
cele 8.300 de specii de animale cunoscute, 8% au dispărut în totalitate iar 22% sunt 
pe cale de dispariție. 
ODD 16 Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 
inclusive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 
unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 1,26 bilioane 
de dolari reprezintă pierderile statelor subdezvoltate cauzate de corupție, mită, 
furturi sau evaziune fiscală. 
ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 
Doar în anul 2014, asistența pentru dezvoltare, la nivel global a ajuns la suma record 
de 135,2 miliarde de dolari. 

Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă se află în strânsă legătură cu 
acțiunile guvernelor, organizațiilor neguvernamentale și sectorului privat. România, 
în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și-a exprimat 
adeziunea la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă în cadrul Summit-ului ONU 
pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

În acest context, Județul Tulcea are în vedere ca prezenta strategie ce 
stabilește cadrul județean de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027 să fie 
în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă la care România a aderat la Summit-
ul ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 
 

3.2. Context european 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene 
începând cu anul 1992, odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht, document 
care a conferit mediului un statut aparte. Tratatul de la Amsterdam din anul 1999 
a consolidat baza legală a politicii de mediu și a promovat dezvoltarea durabilă în 
cadrul Uniunii Europene. Strategia de la Lisabona, Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene, revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă, 
adoptarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă 
(2006), Tratatul de la Lisabona de amendare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană și Tratatul instituind Comunitatea Europeană (2007) completate de 
lucrări ale conferințelor importante despre mediu, schimbări climatice, economie 
verde, eradicarea sărăciei, sunt documente care susțin preocuparea Uniunii 
Europene pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă.  
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Documentele semnate de către instituțiile europene în următorii ani au 
promovat dezvoltarea durabilă. 

Uniunea Europeană și statele membre s-au angajat să pună în aplicare Agenda 
2030 și au adoptat în 2019 „Documentul de reflecție către o Europă durabilă până 
în 2030” 3;4. În cadrul acestui document Uniunea Europeană recunoaște că 
„obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună cu „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul 
mondial pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și 
dimensiunile economice, sociale, de mediu și de guvernanță ale acestui cadru.”5  

„Dezvoltarea durabilă înseamnă îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, 
oferindu-le acestora posibilitatea reală de a face alegeri, creând un 
mediu propice și diseminând cunoștințele, precum și asigurând o mai 
bună informare. Astfel, ar trebui să ajungem la o situație în care să 
avem <o viață bună, în limitele planetei noastre>, prin utilizarea mai 
inteligentă a resurselor și o economie modernă care să servească 

sănătății și bunăstării noastre.”6 

Sprijinul financiar pentru susținerea acțiunilor din Strategiile și documentele 
realizate de către instituțiile europene vine din partea Uniunii Europene prin 
stabilirea pe o perioadă de 7 ani a unui buget – cadrul financiar multianual.  

În prezent, prin Comunicării Comisiei Europene din 2018 - „Un buget modern 
pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027”7 și Anexă8 a fost propus cadrul financiar 
multianual care să răspundă oportunităților și provocărilor din diferite domenii 
considerate de o mare importanță pentru perioada 2021-2027.  

Pentru reducerea disparităților dintre regiunile și țările europene prin 
sprijinirea coeziunii economice, sociale și teritorială între statele Uniunii Europene, 
Comisia a propus continuarea Fondului european de dezvoltare regională și a 
Fondului de coeziune.  

Fondul european de dezvoltare regională contribuie la ajustarea 
structurală și tranziția economică. 

 
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf  

4 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_22_RO_ACTE2_f.pdf  

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf  

6 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_22_RO_ACTE2_f.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 

8 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF 
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Fondul de coeziune se axează pe investițiile în infrastructura de mediu și de 
transport. 

În perioada 2021-2027, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 
coeziune vor ajuta statele membre să reducă decalajele economice, sociale și 
teritoriale care există între ele, grație unor intervenții care se vor axa pe cinci 
obiective:  

Figura 2 - Cele 5 obiective stabilite pentru perioada 2021-2027 de Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

  
 

Pentru a sprijini susținerea Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia 
a propus continuarea și comasarea mai multor fonduri în Fondul social european+, 
cu investiții în trei domenii principale:  

 
Figura 3 – Domeniile principale de acțiune propuse în cadrul Fondului social european+ 

 

Prin intermediul acestui fond sunt susținute următoarele priorități ale UE:  
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Figura 4 - Prioritățile susținute de Fondul social european 

 
Corpul european de solidaritate își propune să finanțeze activitățile de 

implicare a tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate pentru a le 
dezvolta competente umane și sociale care vor ajuta la construirea unei societăți 
mai reziliente și mai deschisă. Printre acțiunile sprijinite se vor număra: „asistență 
pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, educația, sănătatea, integrarea socială, 
sprijinul pentru furnizarea de produse alimentare, construirea de adăposturi, 
primirea, sprijinirea și integrarea imigranților și a refugiaților, protecția mediului 
său prevenirea catastrofelor naturale, contribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivelor UE în aceste domenii de politică; responsabilizarea tinerilor, prin 
implicarea lor în activități de solidaritate europeană.”  

Obiectivul general al programului „Europa creativă” îl reprezintă „susținerea 
societățile deschise, favorabile incluziunii și creative și de a consolida 
competitivitatea sectoarelor culturale și creative, stimulând creșterea economică 
și crearea de locuri de muncă. Programul vizează: păstrarea, dezvoltarea și 
promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural al Europei, 
sprijinirea creării și diseminării de opere europene de calitate și diversificate, 
accesibile unui larg public internațional, sprijinirea creativității bazate pe cultură 
în educație și inovare, consolidarea dimensiunii transfrontaliere a sectoarelor 
culturale și creative și îmbunătățirea competitivității și a capacității de inovare a 
industriei europene creative și audiovizuale.” 

Pentru a duce la îndeplinire obiectivele din una dintre principalele politici ale 
Uniunii, Politica Agricolă Comună, în perioada 2021-2027 va exista Fondul European 
de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Conform documentului, ținând cont de așteptările societății în ceea ce 
privește dezvoltarea durabilă și producția durabilă, „politica agricolă comună de 
după 2020 se concentrează asupra obiectivelor care acoperă toate cele trei 
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dimensiuni ale agriculturii durabile în UE: promovarea unui sector agricol inteligent 
și robust; intensificarea atenției acordate mediului și acțiunilor climatice și 
participarea la realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei și 
consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.”  

Alte finanțări vor fi posibile prin Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, fond dedicat sprijinirii sectorului pescuitului și al comunităților costiere, 
care va urmări îndeplinirea a trei obiective: protejarea sănătății mărilor și a 
oceanelor și asigurarea durabilității sectorului de pescuit și acvacultură, prin 
reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului marin, sporind 
totodată competitivitatea și atractivitatea sectorului, promovarea economiei 
albastre, în special prin încurajarea investițiilor, a competențelor, a cunoștințelor 
și a dezvoltării pieței în cadrul unor comunități costiere durabile și prospere și 
consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și a siguranței și securității 
spațiului maritim în domeniile care nu fac încă obiectul niciunui acord internațional 
în domeniul pescuitului, vor susține integrarea ODD în spațiul Uniunii Europene.  

Pentru susținerea acțiunilor care vizează mediul și politicile climatice, va fi 
continuat în perioada 2021-2027 programul LIFE. Acesta va susține crearea unor 
soluții inovatoare în materie de mediu și de climă. Având două domenii principale 
de acțiune, mediu și politici climatice, programul va contribui la: „Tranziția către o 
economie circulară, eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, protecția 
și îmbunătățirea calității mediului și la conservarea naturii și oprirea și inversarea 
tendinței de declin al biodiversității.”  

Fondul pentru azil și migrație va sprijini activitățile și măsurile legate de 
azil, migrație legală și integrare, migrație neregulamentară și de returnare. 
Obiectivul principal al Fondului pentru azil și migrație va fi contribuția la gestionarea 
eficientă a fluxurilor de migrație. Creat pentru o gestionare mai bună și integrată a 
frontierelor externe ale UE în deplină securitate Fondul de gestionare integrată a 
frontierelor va asigura „libera circulație a persoanelor și a bunurilor și bună 
desfășurare a schimburilor comerciale legitime.” Fondul pentru securitate internă 
va contribui la „asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, prin combaterea 
terorismului și a radicalizării, a criminalității organizate și a criminalității 
informatice și prin sprijinirea și protejarea victimelor infracțiunilor.” 

Susținerea capacității de cercetare și inovarea reprezintă un pilon important 
pentru dezvoltarea durabilă fiind susținută financiar prin Programul Orizont Europa. 
Acest program urmărește să stimuleze competitivitatea UE și performanțele sale în 
materie de inovare și tehnologie.  
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Europa digitală este un nou program „dedicat transformării digitale a 
serviciilor publice și a întreprinderilor, prin stimularea investițiilor din prima linie 
în domeniul calculului de înaltă performanță și al datelor, al inteligenței 
artificiale, al securității cibernetice și al competențelor digitale avansate, precum 
și prin instalarea pe scară largă a tehnologiilor digitale în sectoarele economice 
europene. Acesta se bazează pe acțiunile existente, cum ar fi soluțiile de 
interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și 
cetățeni și pe proiectele-pilot din domeniul securității cibernetice și al calculului 
de înaltă performanță. Transformarea digitală a Europei și creșterea 
competitivității acesteia pe plan internațional trebuie accelerate prin: 
consolidarea capacităților în domenii precum calculul de înaltă performanță, 
securitatea cibernetică, inteligența artificială și competențele digitale, difuzarea 
pe scară mai largă și utilizarea optimă a tehnologiilor digitale în sectorul public și 
în cel privat, în cazurile în care există disfuncționalități ale pieței (de exemplu, 
pentru întreprinderile mici și mijlocii), alinierea politicilor UE cu cele ale statelor 
membre și cu cele regionale și reunirea resurselor private și a celor industriale 
pentru a multiplica investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.” 

3.3. Context național 

România a adoptat în noiembrie 2018 prin HG nr. 877/2018 Strategia 
Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 20309, document ce asigură 
cadrul național pentru implementarea ODD menționate în Agenda 2030.  

Figura 5 - Direcțiile de acțiune stabilite în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 

 
 

 
9 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf 
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 „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 
este o strategie orientată către cetățean, care se centrează pe 
inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește 
nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un 
mediu curat, în mod echilibrat și integrat.” 

Pentru atingerea celor 17 obiective ODD trasate la nivel european, Romania 
și-a stabilit în perspectiv anului 2030 următoarele ținte: 

Figura 6 – Țintele stabilite de România în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 în vederea atingerii celor 17 obiective ODD 

 
ODD 1 Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

- 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. 
 

ODD 2 Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile  

- Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu 
nivelul înregistrat în anul 2014; 

- Finalizarea cadastrului agricol; 
- 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 privește originea geografică. 
 

ODD 3 Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor la orice vârstă 

- Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 
pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 
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- 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 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 cronice; 
- Reducerea consumului de substanțe nocive. 

 
ODD 4 Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 
- Învățământ axat pe competențe 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 non-violenței, aprecierea 
diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

- Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor 
și noțiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, 
despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 
multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 
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„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 
violență în școli; 

- Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de 
predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea 
calității actului educațional; 

- 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. 
 

ODD 5 Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 
femeilor și a fetelor 

- 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. 
 

ODD 6 Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil 
al apei și sanitație pentru toți 

- 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; 
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- 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. 

 
ODD 7 Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 

- 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; 

- Creșterea 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. 
 

ODD 8 Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 
muncă și a unei munci decente pentru toți 

- 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 
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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 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. 
 

ODD 9 Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației 

- 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 cercetare-dezvoltare-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. 
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ODD 10 Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o 
țară la alta 

- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în 
scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 
dezavantajate; 

- Apropierea 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. 
 

ODD 11 Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 
pentru că ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

- 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 legislativ; 

- 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. 



 
 

Pagina 27 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

 
ODD 12 Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabilă 

- 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 proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 
până în 2030; 

- Reciclarea în proporție 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. 

 
ODD 13 Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor 

- 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 climatice, adaptarea, reducerea impactului și 
alertă timpurie; 

- Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 
„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, reziliență la schimbările 
climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice 
în sectoarele vulnerabile economice, sociale și de mediu, în conformitate cu 
politicile UE. 

ODD 14 Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 



 
 

Pagina 28 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

- 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 agrement; 

- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management 
durabil a resurselor acvatice vii. 
 

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

- 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 cercetare dezvoltare 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 climatic; 

- 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. 
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ODD 16 Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și 
inclusive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 
unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

- 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). 
 

ODD 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

- 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; 
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- 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 internațional. 

 
Pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel de țară, precum și a obiectivelor de 
politică (5) trasate a nivelul Uniunii Europene, România va beneficia în perioada 
2021-2027 de 85 mld. Euro de la UE. 
 
Figura 7 – Distribuția fondurilor aferente României în perioada 2021-202710 

 
Concentrarea tematică stabilită pentru perioada 2021-2027 va fi următoarea: 

 
Figura 8 – Concentrarea tematică a fondurilor în perioada 2021-2027 

 
 

Lista programelor prin care vor putea fi accesate fondurile mai sus 
menționate în perioada 2021-2027, pentru Politica de Coeziune și Politica Comună 
în Domeniul Pescuitului, cuprinde: 

 
10 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare (POCIDIF) – propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și 
inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin 
granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de 
stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național. 
Programul va avea 10 priorități, respectiv:  

1) P1 Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European și 
internațional 

2) P2 Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 

3) P3 Dezvoltarea capacității CDI a institutelor de învățământ superior 
4) P4 Dezvoltarea capacității CSI a INCD-urilor/ICAR-urilor 
5) P5 Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari 
6) P6 Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 
7) P7 Digitalizarea în educație 
8) P8 Digitalizarea în cultură 
9) P9 Digitalizarea în administrația publică 
10) P10 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea 

Instrumentelor Financiare 
2. Programul Operațional Sănătate (POS) are ca obiectiv general îmbunătățirea 

accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.  
Programul va avea 7 priorități, respectiv:  

11) P1 Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri 
spitalicești noi cu impact teritorial major 

12) P2 Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 
regim ambulatoriu 

13) P3 Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și profilului 
epidemiologic al morbidității 

14) P4 Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

15) P5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
16) P6 Digitalizarea sistemului medical 
17) P7 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament. 
3. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) propune măsuri 

integrate în vederea asigurării dobândirii de competențe astfel încât să fie 
realizate cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă, integrarea și 
participarea activă în societate, optimizarea întregului sistem, concomitent 
cu promovarea accesului egal la educație și formare și stimularea învățării pe 
tot parcursul vieții. 
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Programul va avea 10 priorități, respectiv: 
- P1 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
- P2 Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 

preșcolară 
- P3 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 
profesională 

- P4 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 
tehnologic 

- P5 Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 
profesional și tehnic 

- P6 Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
- P7 Antreprenoriat și economie socială 
- P8 Modernizarea instituțiilor pieței muncii 
- P9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața 
muncii 

- P10 Asistență tehnică 
Pentru perioada 2021-2027, rezervația Biosferei Delta Dunării și Valea Jiului 

sunt propuse pentru abordarea prin instrumentul ITI. Pentru zonele desemnate 
pentru aplicarea instrumentului ITI se analizează oportunitatea unor alocări 
financiare distincte în cadrul POEO 2021-2027. 

4. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) are scopul 
de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea 
decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și 
creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă. 
Programul va avea 8 priorități, respectiv: 

- P1 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
- P2 Protejarea dreptului la demnitate socială 
- P3 Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 

servicii sociale 
- P4 Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 
- P5 Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
- P6 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
- P7 Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 
- P8 Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD 
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5. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – obiectivul general al 
PODD 2021-2027 este în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de 
conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, și urmărește în 
principal îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor 
de mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor din directivele europene. 
Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale în domeniul 
eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor și 
reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene și 
România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din punct de 
vedere cantitativ, cât și calitativ. 
Programul va avea 4 priorități, respectiv: 

18) P1 Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

19) P2 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

20) P3 Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 
aerului și remediere a siturilor contaminate 

21) P4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor 
Pentru rezervația Biosferei delta Dunării se va aborda utilizarea Investiției 

Teritoriale Integrate (ITI). Având în vedere că Delta Dunării este o zonă cu specific 
geografic unic, de importanță ecologică națională și internațională, prioritățile 
PODD care vor contribui la implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei 
Dunării vor avea în vedere: 

22) Promovarea eficienței energetice în întreprinderi  în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon; 

23) Infrastructura de apă și apă uzată în cadrul acțiunilor integrate de dezvoltare 
a sistemelor de apă și apă uzată regionale; 

24) Economia circulară pentru îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor 
municipale în vederea asigurării tranziției spre economia circulară, în 
conformitate cu nevoile identificate în PJGD la nivelul județului Tulcea și 
Constanța; 

25) Conservarea biodiversității și remedierea siturilor – în cadrul acestei priorități 
vor fi promovate proiecte constând în implementarea măsurilor de conservare 
a biodiversității conform Planului de Management al RBDD și a altor arii 
naturale protejate, precum și reconstrucția ecologică a ecosistemelor din 
afara ariilor protejate; 

26) Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor – în cadrul 
priorității 4 din PODD vor fi promovate măsuri non-structurale și structurale 
pentru prevenirea riscului la inundații, cu accent pe utilizarea serviciilor 
oferite de ecosisteme și cu respectarea legislației de mediu. 
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6. Programul Operațional Transport (POT) propune măsuri de dezvoltare a 
infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii 
competitivității între regiunile țării și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. 
Scopul POT este de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de 
mobilitate a persoanelor și mărfurilor. 
Programul va avea 10 priorități, respectiv: 

27) P1 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
rutier 

28) P2 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 

29) P3 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
pe calea ferată 

30) P4 Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și reziliența în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe cale 
ferată 

31) P5 Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

32) P6 Îmbunătățirea conectivități și mobilității urbane, durabilă și reziliență în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 
cale ferată 

33) P7 Dezvoltarea de centre logistice 
34) P8 Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și fluviale 
35) P9 Creșterea gradului de siguranță pe rețeaua rutieră de transport 
36) P 10 Asistență Tehnică 
7. Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ): vor fi finanțate 

măsuri care urmăresc: creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței 
de muncă, prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea 
siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse 
regenerabile precum și digitalizare. 
 
Programul va avea 5 priorități, respectiv: 

37) P1 O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor a 
cercetării și inovării și digitalizării 

38) P2 O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

39) P3 O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 
circulare 

40) P4 O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de 
muncă calificată 

41) P5 Asistență tehnică 
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8. Programul Operațional Regional (POR) (împărțit în 8 POR-uri mai mici). 
Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea 
competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o 
dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient 
resursele, să valorifice potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului 
tehnologic. În cadrul POR SE, zona ITI Delta Dunării va beneficia de alocare 
financiară distinctă, cu apeluri dedicate de proiecte. 
Programul va avea 7 priorități, respectiv: 

42) P1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
43) P2 O regiune cu orașe Smart 
44) P3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediu 
45) P4 O regiune accesibilă 
46) P5 O regiune educată 
47) P7 O regiune atractivă 
48) P7 Asistență tehnică 
9. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) – obiectivul general al 

POAT este de a asigura utilizarea și administrarea eficientă și eficace a 
fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, 
evaluarea, comunicarea cu privire la prioritățile UE. 
Programul va avea 3 priorități, respectiv: 

49) P1 Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ și gestionarea PO (finanțată prin FSE+) 

50) P2 Asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată prin FEDR) 
51) P3 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor 

FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR) 
10. Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 

 
Listei de programe de finanțare detaliate mai sus i se adaugă: 

52) lista programelor INTERREG pentru perioada 2021-2027, respectiv: Interreg VI 
– Un program România – Bulgaria; Interreg VI – Un program România – Ungaria; 
Interreg IPA III Program România – Serbia; Interreg NEXT Programul România 
– Republica Moldova 2021-2027; Interreg NEXT Programul România – Ucraina 
2021-2027; Interreg NEXT Programul pentru Bazinul Mări Negre 2021-2027; 
Interreg NEXT Programul Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2021-2027; 
Programul transnațional al Dunării 2; Programul Interreg Europa 2021-2027; 
Programul URBACT IV; Programul Interact IV; Programul ESPON. 

53) lista programelor Afaceri Interne, respectiv: Programul național Fondul azil, 
migrațiune și integrare; Programul național Fondul securitate internă; 
Programul național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize. 
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3.4. Context regional și județean 
 
Regiunea Sud-Est 

 
Județul Tulcea face parte din regiunea de dezvoltare Sud Est, alături de 

Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea. 
Procesul de planificare regională la nivelul Regiunii Sud Est, pentru perioada 

2021-2027, este încă în curs de derulare, acesta fiind coordonat de Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE) și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației (MLPDA). Acest proces de planificare regională se realizează având la 
bază metodologia propusă de MLPDA, cât și de Regulamentul cadru pentru 
organizarea și funcționare Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de 
Dezvoltare Regională. În această etapă se organizează în județele regiunii întâlniri 
de lucru ale Grupurilor Tematice Regionale, în vederea elaborării Planului de 
Dezvoltare Regională Sud-Est (PDR), conform obiectivelor de politică 2021-2027, 
respectiv: 
 
Figura 9 - Obiectivele de politică 2021-2027 

 
Județul Tulcea 
 

Având în vedere că o mare parte a teritoriului județului Tulcea este ocupată 
de Rezervația Biosferei Delta Dunării, relevantă pentru conturarea contextului 
județean este Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării cu 
orizont 2030. 

Regiunea Deltei Dunării luată în considerare în strategia mai sus menționată, 
se referă strict la teritoriul situat în România, acoperind exclusiv doar partea română 
a Deltei Dunării, și cuprinde următoarele unități administrativ - teritoriale: 

a) Centrul Deltei, care cuprinde unitățile administrativ teritoriale al căror 
teritoriul se află integral în RBDD, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, 
Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crișan, Maliuc, Sfântu Gheorghe și orașul Sulina. 
Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau 
preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între brațele Dunării; 
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b) Unități administrativ-teritoriale aflate parțial pe teritoriul RBDD: 
municipiul Tulcea, orașul Isaccea, orașul Babadag și comunele Murighiol, 
Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea 
Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul 
Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța); 

c) Unități administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului RBDD, 
incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerența unor intervenții 
strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, 
Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză. 
 
Conform documentului strategic, viziunea de dezvoltare pentru regiunea 

Delta Dunării pentru anul 2030 țintește transformarea acesteia „într-o zonă 
atractivă – cu biodiversitate valoroasă și mediu de afaceri dinamic, cu activități 
economice la nivel mic/mediu atât în domeniile tradiționale cât și în cele moderne 
– unde oamenii trăiesc în armonie cu natura, integrând activități economice în 
sectoarele turism, agricultură și pescuit, cu sprijin adecvat asigurat de către 
centrele urbane furnizoare de servicii.” 

Viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării) țintește 
transformarea acesteia „într-o „deltă vie” (o zonă unde oamenii trăiesc și muncesc), 
cu echilibru între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă 
– bazată în principal, pe natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată 
pe incluziune (localnici, autorități, mediu de afaceri).” Viziunea pentru zonele 
limitrofe: „o agricultură și un mediu de afaceri vibrante, cu rețea de centre urbane 
de furnizare de servicii și cu un sector turistic integrat în atracțiile zonei și ale 
Deltei.” 

În acord cu viziunile trasate, strategia este structurată pe cinci piloni, ce se 
susțin reciproc și sunt strâns interconectați, respectiv: 
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Figura 10 – Piloni de dezvoltare – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 
– 2030 

 
 
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru 

perioada 2021-2027 se vor lua în considerare datele prezentate în analiza 
anterioară, astfel încât documentul strategic să fie unul coerent și armonizat cu 
direcțiile strategice trasate la nivel european, național, regional și județean. 
  

•Aceste pilon identifică nevoile pentru o administrație mai bună a
bunurilor naturale în zona de studiu și a riscurilor existente, determinate
de potențialele incidente de poluare, care pot avea un impact major
negativ asupra econistemului.

•Pilonul cuprinde intervenții referitoare la biodiversitate și
managementul ecosistemului, eficiență energetică, schimbări climatice,
managementul riscului în caz de dezastre și situații de urgență cauzate
de poluare.

Pilon I: Protejarea mediului 
și resurselor natrale

•Intervențiile prezentate în cadrul acestui pilon au drept scop
accentuarea perspectivelor economice ale turismului, pescuitului și
agriculturii și a economiei bazate pe cunoaștere.

•Pilonul cuprinde intervenții referitoare la turism, pescuit și acvacultură,
agricultură și dezvoltare rurală.

Pilon II: Îmbunătățirea 
economiei

•Plecând de la premisa că transportul eficient al persoanelor, mărfurilor,
serviciilor și al idenilor este o condiție esențială pentru a acoperi
decalajul dintre o regiune slab dezvoltată și una slab dezvoltată, pilonul
III cuprinde intervenții referitoare la: transport și tehnlogia informației și
comunicațiilor.

Pilon III: Îmbunătățirea 
conectivității

•Acestă subcategorie cuprinde evaluarea nevoilor următoarelor servicii
de bază: alimentare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor,
învățământ, sănătate și incluziune socială.

Pilon IV: Asigurarea 
serviciilor publice

•Acest pilon se referă la intervențiile ce vizează realizarea eficientă și
sustenabilă a proiectelor și programelor trasate la nivelul Strategiei.

Pilon V: Promovarea 
eficienței, accesibilității și 

sustenabilității
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IV. PREZENTARE GENERALĂ A JUDEȚULUI TULCEA 
4.1. Localizarea geografică, populație, suprafață 

 
Județul Tulcea ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, a 

cărei însemnătate vine din așezarea ei la gurile Dunării și ieșirea la mare. Paralela 
45° latitudine nordică taie județul Tulcea în partea centrală, iar meridianul 29° 41’ 
şi 24” longitudine estică străbate orașul Sulina, extremitatea estică a României. 
Municipiul reședință de județ este orașul Tulcea, port la Dunăre, poartă a Deltei 
Dunării, aflat la altitudinea medie de 30 m. Înconjurat din trei părți de ape, se 
învecinează la vest cu județele Brăila şi Galați, la nord cu Ucraina prin granițe 
naturale – Dunărea, la est cu Marea Neagră, având limită de județ terestră la sud, 
județul Constanța. Suprafața județului este de 8499 kmp și reprezintă 3,6 % din 
suprafața țării, procent care îl situează pe primele locuri din țară ca mărime.  

Relieful județului Tulcea se caracterizează prin existența a două unități 
fizico-geografice distincte: una mai înaltă, în partea central-vestică, în cadrul căreia 
se întâlnesc elementele celui mai vechi relief de pe teritoriul României şi alta mai 
joasă şi cea mai nouă în N şi NE, respectiv lunca şi Delta Dunării. Unitățile vechi, 
mai înalte sunt dispuse în 3 mari fâșii paralele, ocupând circa 32% din totalitatea 
județului Tulcea: fâșia de N este constituită din munții Măcinului cu altitudinea max. 
de 467 m ( vf. Țuțuiatu sau Greci), Podișul Niculițel şi Dealurile Tulcei; fâșia centrală 
este reprezentată de Podișul Babadag, iar fâșia sudică corespunde compartimentului 
nordic al Podișului Casimcea, parte integrantă a Podișului Dobrogei Centrale. Delta 
Dunării este declarată rezervație a biosferei, constituită în anul 1990, reprezintă 
una dintre cele mai mari zone umede din lume ca habitat al păsărilor de apă, cea 
mai întinsă zonă compactă de stufărișuri de pe planetă, un muzeu viu al 
biodiversității şi o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal. 
Formată pe locul unui vechi golf al mării, are altitudini de la 0 m (nivelul mării) la 
+13 m. Partea de est a județului este scăldată de lacurile Complexului lagunar Razim 
– Sinoie, iar la vest de ghirlanda de bălți sau terenuri colmatate ce însoțesc albia 
Dunării.  

Altitudinile variază între 0 m la nivelul Mării Negre (Sfântul Gheorghe) şi 467 
m (Munții Măcinului vf. Greci).  

Suprafețe pe forme de relief: 
• Dealuri şi podișuri 3 722,4 km 2  
• Zone montane 433,4 km 2  
• Zone de luncă şi Delta Dunării 4 343,2 km 2 

Populația județului Tulcea conform INS la 1 iulie 2018 era de 238.542 
locuitori: 

• Populația stabilă: 238.542 locuitori în anul 2011  
• Populația urbană: 117.579 locuitori 
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• Populația rurală : 120.963 locuitori 
• Densitatea: 28,1 locuitori/km2 

 

Figura 11 - Harta Județului Tulcea 

 

4.2. Unități administrativ teritoriale 

Județul Tulcea este unitate administrativ–teritorială, reînființat prin Legea 
nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Actuala 
delimitare a județului Tulcea s-a făcut prin Hotărârea nr. 1120/1968 privind 
delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, orașelor și comunele din județul 
Tulcea, modificată prin Legea 471/2003, prin Legea 37/2004 și prin Legea 103/2005 
și cuprinde delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor, scoaterea din 
nomenclator și unificarea unor localități, schimbarea denumirii unor localități, 
precum și organizarea unor comune ca orașe. Ca unitate administrativ-teritorială, 
Județul Tulcea are calitatea de persoană juridică de drept public, având un 
patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină. 

La nivelul Județului Tulcea sunt prezente următoarele Unități Administrativ 
Teritoriale: 

• 1 municipiu: Municipiul Tulcea; 
• 4 orașe: Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina; 
• 46 comune: Baia, Beidaud, Beștepe, C.A. Rosetti, Carcaliu, Casimcea, 

Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crișan, 
Dăeni, Dorobanțu, Frecăței, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C. 
Brătianu, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mahmudia, Maliuc, 
Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculițel, Nufăru, 
Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Smârdan, 
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Somova, Stejaru, Topolog, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor și Valea 
Teilor. 

 

4.3. Cadrul natural 
4.3.1. Geologia 

Teritoriul județului Tulcea cuprinde formațiuni geologice foarte diferite ca 
vârstă şi mod de formare. Sudul județului corespunde Podișului Casimcei, cea mai 
veche formațiune de pe teritoriul românesc şi este constituit predominant din șisturi 
verzi paleozoice peste care se află discontinuu depozite jurasice şi cretacice. 
Orogenul Nord-Dobrogean este unitatea ce se desfășoară între falia Peceneaga 
Camena în Sud şi falia Sfântul Gheorghe în Nord. Fundamentul este format din: roci 
cristaline cutate prehercinic, roci magmatice (granite şi bazalte) şi roci 
sedimentare. Această unitate are următoarele subdiviziuni:  

• Măcin – situată in vest între Dunăre şi Taița  
• Niculițel – între Taița şi depresiunea Nalbant  
• Tulcea  
• Babadag – între Dunăre şi Marea Neagră  

 
Depozitele loesoide apar cu grosimi variate peste aceste formațiuni. Evoluția 

geologică se continuă actual cu depozitele deltaice.  
În structura geologică a Orogenului Nord-Dobrogean se disting trei unități 

tectonice, între care există relații de încălecare: Unitatea de Măcin, Unitatea 
Consul-Niculițel şi Unitatea de Tulcea. Începând de la Vest la Est, unitățile tectonice 
majore ale Dobrogei de Nord sunt delimitate de următoarele linii tectonice majore: 

• linia Luncavița-Consul (între Unitatea de Măcin la Vest şi Unitatea Consul-
Niculițel la Est) 

• linia Vest Isaccea -Telița- Poșta- Trestenic- Izvoarele- Mihai Bravu- Babadag-
Enisala (între Unitatea Consul-Niculițel la vest şi Unitatea de Tulcea la est). 

4.3.2. Seismologia 

Județul Tulcea este situat pe harta zonării seismice a României în zona 
seismică III, şi are un grad de urbanizare de 48 %. Sub raport seismic, județul Tulcea 
reprezintă zona de interferență a cutremurelor moldavice şi pontice, ce se resimt 
mai ales pe direcția Isaccea - Tulcea, Măcin - Cerna - Babadag şi Topolog - Cogealac 
şi care în general, constituie linii de sensibilitate seismică, dar cu intensitate şi 
frecvență redusă.  

Activitatea seismică în zona Tulcea este direct influențată de cea din zona 
Vrancea. Zona Vrancea poate afecta zona Dobrogea de Nord (zona Măcin), unde au 
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fost identificate „linii de sensibilitate seismică.” Specificul acestor cutremure este 
faptul că sunt subcrustale şi se produc la adâncime intermediară, cu focarul la 
adâncimi de 70 - 170 km. Cele mai frecvente sunt seismele cu focarele la adâncimi 
de 130 - 150 km.  

Zona seismică este o sursă activă şi persistentă de cutremure de pământ cu 
caracter specific. În zona Vrancea există şi focare seismice care produc cutremure 
de pământ normale, intracrustale, cu adâncimi mai mici de 60 km.  

Proiecția verticală a focarelor cutremurelor vrâncene cu M > 4 (M – 
intensitatea cutremurelor pe scara Richter, magnitudinea ) evidențiază două zone 
seismice:  

• o zonă situată în scoarța terestră, cu o grosime de 38 km şi înclinație 55 grade 
sub Carpați. Focarele se găsesc la adâncimi de 14 - 45 km; 

• o zonă situată în mantaua superioară, cu o grosime de 44 km şi înclinație de 
68 grade sub Carpați.  
 
Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 40 - 70 km. Activitatea seismică 

posibilă este definită de către: 
• indicele de seismicitate – nr. mediu anual de cutremure de pământ cu M > 4; 
• activitate de risc – nr. mediu anual de cutremure cu M > 4 care afectează 

unitatea de suprafață şi indică valori deosebit de ridicate pentru regiunea 
Vrancea; 

• riscul seismic – probabilitatea de apariție a unui cutremur distrugător în 
regiunea Vrancea, într-o anumită perioadă de timp.  
 
Analiza distribuției cutremurelor în timp, cu magnitudinea M > 4 produse în 

zona Vrancea, arată că cea mai importantă activitate seismică s-a observat în anii: 
1940, 1941, 1942, 1948, 1959, 1977, 1990, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2005. 
Analizând aceste perioade, se poate concluziona că, mișcările seismice manifestă 
tendința de a se produce în grupe sau roiuri (replicile cutremurelor din 1940 şi 1977), 
fenomen destul de rar în domeniul cutremurelor intermediare.  

Analiza riscului seismic stabilește că este necesar şi obligatoriu ca organele 
abilitate să asigure, în timp optim, realizarea unor măsuri şi acțiuni de apărare 
împotriva seismelor (prevenire, protecție şi intervenție) cu scopul de a diminua 
pierderile şi pagubele în rândul oamenilor, clădirilor, construcțiilor, bunurilor 
materiale etc., pe întreg teritoriul județului. 

Cutremurele de pământ localizate la curbura munților Carpați, în zona 
Vrancea, care se resimt pe teritoriul județului Tulcea, sunt aproape în totalitate de 
natură tectonică. Ca urmare a condițiilor geografice şi geologice din cadrul Județului 
Tulcea, există: 

• pericolul de apariție a unor mișcări seismice pe direcțiile: 
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o falia Peceneaga – Camena (FPC) separă două structuri diferite, 
respectiv Dobrogea de Nord şi Dobrogea de Sud, fiind considerată o 
falie tectonică deosebit de importantă 

o linia Măcin – Tulcea – Sulina aflată pe direcția probabilă de propagare 
a unui eventual cutremur, zona aflată pe zonele de risc la cutremure 
la limita dintre zona de seismicitate II şi zona de seismicitate III; 

• pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a mișcărilor seismice 
pe linia tectonică Peceneaga – Camena, în zona localităților Măcin, Ostrov, 
Altân -Tepe şi pe malul Dunării, între localitățile Peceneaga – Turcoaia; 

• posibilitatea producerii unor fluidizări, surpări sau fisuri a terenului, ca 
urmare a mișcărilor seismice în localitățile: Peceneaga, Dorobanțu, 
Ciucurova, Măcin, Altân - Tepe, Tulcea şi Sulina (în special la localitățile 
aflate pe malul Dunării). 

4.3.3. Geomorfologia 

Ținutul Dobrogei sub aspect geomorfologic, aparține Podișului Prebalcanic, 
individualizându-se ca Podișul Dobrogean. Podișul Dobrogean este un podiș tabular, 
cu interfluvii larg vălurite și plane, cu înălțimi medii cuprinse între 100-200 m, care 
se termină printr-un abrupt către Dunăre și mare. Relieful a fost modelat de ape, în 
trepte, de la vest la est și către Valea Carasu (zona de maxima coborâre a reliefului 
Dobrogei Centrale și de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonică. Caracterul 
de platformă este evidențiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au 
suferit mișcări de basculare epirogenetice, ultima afectând zona recent. Prezența 
văilor meandrate, cu pereți abrupți, care se continuă și pe platforma continentală, 
sunt consecința acestor mișcări epirogenetice. Suprafețele interfluviale întinse și 
slab vălurite cu înălțimi medii de 100-200 m, dau un aspect de câmpie tabulară-
structurală. 

Podișul Dobrogei se subdivide în trei subunități geomorfologice: 
- Podișul Dobrogei dunărene, cu înălțimi ce variază între 100 și 200 m, cu 

interfluvii largi, fragmentate de văi puțin adânci, în formă de canion. Spre 
sud, podișul are înălțimi de 150-200 m, fiind format din suprafețe structurale 
întinse, cu văi adâncite, terminate cu limane fluviale. 

- Podișul Dobrogei maritime, cu altitudine ce nu depășește 100 m, este un podiș 
structural cu suprafețe interfluviale largi, acoperite de loess și cu o 
fragmentare redusă, separate de rețeaua de văi aferente Râului Casimcea, 
sau care se debușează direct în sistemul lagunar Razelm-Sinoe. Toate aceste 
văi au versanți asimetrici, panta prelungă fiind expusă către sud-vest sau sud-
est.  
Dacă până în dreptul Văii Nuntași, șisturile verzi aflorează pe versanți sau 

local sub formă de colțani pe unele crește, între Văile Nuntași și Sinoe formează 
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culmi largi, cu relief ruiniform, acoperite sau nu cu o vegetație de stepă. În zona 
sudică versanții prelungi ai văilor sunt expuși spre sud-est, iar cei abrupți sunt săpați 
în calcare.  

În relief apar două trepte: una cu altitudine în jur de 100 m (podișul propriu-
zis) și alta limanică, situată la 20-40 m deasupra nivelului mării, având nivel de 
abraziune marină. Țărmul mării este înalt, cu faleze în depozitele sarmatiene și 
cuatemare (loessuri) în care apar fenomene de surpari sufozionale (terase de 
surpare). Înălțimea falezelor oscilează între 10 si 30 m. Către largul mării se întinde 
câmpia maritimă de platformă litorală, scufundată recent. 

Podișul Negru-Voda, este un podiș carstic, cu înălțimi cuprinse între 150-170 
m, cu un relief foarte vălurit, cu o enegie de relief de peste 50 m, cu numeroase 
doline, peșteri și două mari polii. Acest podiș nu asigură o scurgere a apelor de 
suprafață spre mare sau Dunăre (endoreism carstic). Scurgerea apelor se face prin 
sistemul fisuralcarstic din calcarele sarmatiene.  

4.3.4. Clima 

Clima județului Tulcea – este continental excesivă, cu precipitații reduse, cu 
umiditate atmosferică ridicată în zona deltei, veri călduroase, ierni reci, marcate 
adesea de viscole, amplitudini mari de temperatură (66,3° C). Precipitațiile medii 
anuale însumează cantități cuprinse între 359 mm la Sulina (cele mai mici din țară) 
şi 445 mm la Isaccea.  

Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre NE (18,3%), 
urmate de cele dinspre NV (17,1%), E (15,2%) şi N (13,1%), cu viteze medii anuale 
cuprinse între 0,8 şi 5,3 m/s. Apropierea de zona continentală a Rusiei aduce aer 
rece care vine de la nord-est spre sud-vest, rezultând un vânt numit crivăț, care 
aduce ierni foarte reci, câteodată înghețând chiar Dunărea şi Delta pe o perioadă 
de două-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 țărm (Sulina), briza mării aduce aer cald şi umed, 
înregistrându-se cele mai ridicate temperaturi pe timp de iarnă din țară.  

4.3.5. Apele de suprafață și subterane 

Principalul curs de apă ce străbate Județul Tulcea este fluviul Dunărea cu 
brațele sale: 

• Brațul Măcin – 75 km 
• Brațul Tulcea – 17 km 
• Brațul Chilia – 116 km 
• Brațul Sulina – 63 km 
• Brațul Sfântu Gheorghe – 108 km 
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Râurile interioare de pe cuprinsul celor două bazine hidrografice, BH Dunăre 
și BH Litoral sunt prezente în următoarele tabele: 

 
Tabel 2 – Râuri interioare de pe cuprinsul bazinului hidrografic Dunăre 

Nr. 
Crt. 

Denumire râu Lungime (km) 

1. Topolog 26 
2. Hagiomer 10 
3. Mahomencea 9 
4. Omarlac 8 
5. Fântâna Oilor 6 
6. Valea Osambei 7 
7. Valea Rostilor 28 
8. Peceneaga (V. Aiormanului) 19 
9. Greci (Calistra) 13 
10. Jijila 14 
11. Luncavița (Cetățuia) 10 
12. Isaccea 7 
13. Capaclia 7 
14. Valea lui Iancu 6 
15. Valea Adâncă 9 
16. Tarca 9 
17. Nămolești 4 
18. Valea Dulgherului 5,8 
Total 197,8 

 
Tabel 3  - Râuri interioare de pe cuprinsul bazinului hidrografic Litoral 

Nr. 
Crt. 

Denumire râu Lungime (km) 

1. Valea Tulcii 14 
2. Telița 48 
3. Hagilar 7 
4. Taita 57 
5. Curaturi 7 
6. Parlita 10 
7. Islam 7 
8. Lodzova 15 
9. Alba 11 
10. Taita (afl) 17 
11. Tabana 9 
12. Valea Teilor 5 
13. Slava 38 
14. Ciucurova 24 
15. Hamangia 33 
16. Ceamurlia 12 
17. Casmicea 18,5 
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Nr. 
Crt. 

Denumire râu Lungime (km) 

18. Cilic 7 
19. Tichilic 6 
20. Valea Hagiului (Hagiul) 7 
21. Valea Carierei 11 
22. Lupăria 7 
23. Camena 8 
24. Valea cu Piatră 9 
25. Rimnic 6 
26. Zandan 7 
Total 400,5 

 
În componența rețelei hidrografice dobrogene intră o serie de cursuri de apă 

cu scurgere permanentă, cu debite medii multianuale cuprinse între 0.01 – 0.7 m3/s, 
cu lungimi sub 80 km., dar și numeroase văi cu scurgere intermitentă care seacă în 
timpul verii. 

În ceea ce privește apele subterane, în spațiul hidrografic Dobrogea – Litoral 
au fost identificate, delimitate și descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane, 
din care 5 deservesc Județul Tulcea. Codul corpurilor de ape subterane (ex.: 
RODL01) are următoarea structură: 

• RO = codul de țară 
• DL = spațiul hidrografic Dobrogea – Litoral 
• 01 = numărul corpului de apă în cadrul spațiului hidrografic Dobrogea – Litoral 

 
Figura 12 - Hartă cu delimitarea corpurilor de apă subterană 

 
 

Corpul de apă subterană RODL01 Tulcea  
 

Corpul de apa subterană freatică este cantonat în depozite calcaroase triasice 
(calcare roșii noduloase, calcare negre şi dolomite cenușii, conglomerate şi gresii) 
situate la sud de orașul Tulcea, în lungul Dunării (aceste depozite alcătuiesc o serie 



 
 

Pagina 47 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

de cute anticlinale şi sinclinale orientate aproximativ NV – SE şi sunt afectate de linii 
de fracturi care au creat sisteme fisurale locale) şi în partea NV a lacului Razelm. 
Stratul acoperitor este constituit din depozite loessoide de grosime variabilă dar, în 
general, mică; pe suprafețe relativ extinse acestea chiar lipsesc iar depozitele 
triasice aflorează de sub sol. Infiltrația eficace în zonă este estimată la 15 – 30 mm 
coloană de apă pe an. Aceste condiții conjugate conduc la obținerea unei clase de 
protecție globală ce poate fi caracterizată drept medie (PM). Parametrii 
hidrogeologici furnizați de forajele distribuite în mod neuniform pe suprafața 
corpului sunt: K = 0,2 – 250 m /zi şi T = 2 – 6500 m2 /zi adică parametrii tipici pentru 
un mediu neomogen şi anizotrop cum este cel fisural carstic din zonă. Calitativ, 
apele sunt potabile iar pe aria corpului lipsesc surse potențial poluante de la 
suprafață.  

Dat fiind faptul că protecția globală a corpului se încadrează exclusiv în clasa 
PM este necesară monitorizarea calității apei din acest corp, care este foarte 
vulnerabil ca urmare a lipsei locale a oricărui strat acoperitor.  

Calitativ, apele sunt potabile. Din punct de vedere al presiunilor, în zona 
orașului Tulcea şi imediat la sud de acesta se găsesc 6 unități (agro şi industriale) 
potențial poluante ale mediului, dar se pare că actualmente fără impact asupra 
apelor subterane. Este recomandabil însă că dat fiind frecvența acestor presiuni pe 
corp cât şi existența unei clase de protecție globală destul de slabă (clasa PM) ca 
urmare a lipsei, pe alocuri, totale a stratului acoperitor, să se monitorizeze atent 
calitatea apei pe viitor.  
 
Corpul de apă subterană RODL02 Babadag  
 

Corpul de apă de adâncime este de tip fisural-carstic, fiind localizat în 
depozite cretacic-superioare reprezentate prin calcare, calcare gresificate, calcare 
marnoase şi nisipuri calcaroase. Aceste depozite sunt acoperite, parțial, de loessuri 
(atribuite intervalului Pleistocen mediu-Pleistocen superior), depozite loessoide 
(Pleistocen superior-Holocen) şi de aluviuni actuale şi subactuale (Holocen). 
Analizele efectuate pe baza datelor provenite din sursele Closca, Babadag, Fantana 
Mare si Lunca – Corpul RODL02 se evidențiază ca apele sunt de tip bicarbonatat 
calcic. 
 
Corpul de apă subterană RODL05 Dobrogea Centrală  
 

Corpul de ape freatice este de tip poros - permeabil, fiind localizat în aluviuni 
actuale şi subactuale (atribuite Holocenului), în depozite loessoide (Pleistocen 
superiorHolocen), în loess (Pleistocen mediu - Pleistocen superior), precum şi la 
limita dintre loessuri/ loessoide şi partea terminală alterată a calcarelor (atribuite 
Jurasicului mediu, Jurasicului superior sau Cretacicului inferior) sau a şisturilor verzi 



 
 

Pagina 48 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

(atribuite Precambrianului superior). Datorită constituției litologice, 
caracteristicilor geomorfologice şi condițiilor structural - tectonice, corpul prezintă 
mari variaţii de ordin cantitativ şi calitativ, atât pe orizontală cât şi pe verticală. 
Acest corp constituie sursa principală de alimentare cu apă a majorității localităților 
din Dobrogea Centrală. 
 
Corpul de apă subterană RODL08 Casimcea  
 

Corpul de ape freatice este de tip carstic - fisural, fiind localizat în depozite 
jurasic - medii (reprezentate prin calcare cu silicifieri, calcare gresificate, calcare 
conglomeratice, marne) şi/ sau în depozite jurasic-superioare (reprezentate prin 
calcare cu silicifieri, calcare dolomitice, calcare recifale, marnocalcare, dolomite, 
argile). Depozitele carbonatice prezintă numeroase fisuri şi goluri carstice. În 
vederea exploatării acviferului acumulat în calcarele jurasice din zona cursului 
inferior al râului Casimcea, se recomandă ca forajele care vor fi executate să 
străbată întreaga stivă calcaroasă, după care vor fi oprite în șisturile verzi 
subiacente. Infiltrația eficace este cuprinsă între 157,5 - 220,5 mm/an, gradul de 
protecție fiind nesatisfăcător sau puternic nesatisfăcător.  
 
Corpul de apă subterană RODL09 Dobrogea de Nord  
 

Corpul de ape freatice este de tip poros-permeabil, fiind localizat în aluviuni 
actuale şi subactuale (atribuite Holocenului), în depozite loessoide (Pleistocen 
superiorHolocen), în loess (Pleistocen mediu-Pleistocen superior), precum şi la 
limita dintre loessuri/ loessoide şi partea terminală alterată a depozitelor 
precambrian-superioare, paleozoice (siluriene, devoniene, carbonifer - inferioare) 
şi mezozoice (triasice, jurasice, cretacice). Datorită constituției litologice, 
caracteristicilor geomorfologice şi condițiilor structural - tectonice, corpul prezintă 
mari variaţii de ordin cantitativ şi calitativ, atât pe orizontală cât şi pe verticală. 
Infiltrația eficace este cuprinsă între 3,15 şi 15,75 mm/ an, gradul de protecție fiind 
mediu sau nesatisfăcător. 

4.3.6. Vegetația/flora 

În ansamblul României, Județul Tulcea reprezintă o zonă extrem de 
importantă din punct de vedere biogeografic prin marea varietate staționară și 
altitudinală a zonei, care a determinat concentrarea unui număr de specii de floră 
și faună de interes conservativ și totodată interferența speciilor floristice din 
arealele central european, mediteraneean și asiatic. În acest sens, Delta Dunării 
este cel mai cunoscut exemplu, dar nu poate fi exceptată zona Munților Măcinului, 
pentru că aici se găsește limita nordică a zonei submediteraneene a Peninsulei 
Balcanice, o unitate distinctă a provinciei floristice macedo-tracică. 
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Datorită poziției sale geografice, și a prezenței numeroaselor forme de relief, 
Județul Tulcea se distinge printr-o biodiversitate deosebit de interesantă și 
valoroasă, în scopul conservării acesteia fiind constituite mai multe arii protejate. 
Relieful este caracterizat prin îmbinarea celei mai noi porțiuni din suprafața 
României, respectiv Delta Dunării cu cea mai veche unitate de relief din România - 
Munții Măcinului. 

Județul Tulcea, datorită unui climat specific Dobrogei de Nord (continental 
excesiv de tip pontic), și a formelor de relief variate, beneficiază de o diversitate 
biologică deosebită atât prin numeroasele tipuri de habitate și ecosisteme, cât și 
prin multitudinea de specii de floră și faună. 

 
Suprafața județului este acoperită în proporție de 60% de ecosisteme naturale 

și seminaturale, identificându-se un număr de 38 de tipuri de habitate naturale de 
interes comunitar care sunt incluse în Anexa I a Directivei Habitate, și pentru care 
s-au instituit cele 8 Situri de Importanță Comunitară. Delta Dunării adăpostește 18 
dintre aceste habitate care nu se regăsesc în celelalte zone ale județului. De 
asemenea, în zona marină a Deltei Dunării se regăsesc alte două tipuri de habitate 
specifice și există de asemenea habitatul 1180 „Structuri submarine create de 
scurgeri de gaze”  unic la nivel de țară.  

Bogata diversitate a habitatelor naturale ce caracterizează zona Dobrogei de 
Nord, determină existenta unui număr mare de specii de floră și faună sălbatică, 
multe dintre ele fiind endemice, rare, vulnerabile sau periclitate. În conspectul 
florei Dobrogei se enumeră 1770 specii de plante pentru această zonă, ceea ce 
reprezintă 52 % din flora României și aproape 19 % din flora europeană. În statistici 
ulterioare se consideră că Dobrogea concentrează 1911 specii,  ceea ce înseamnă că 
flora acestei provincii este foarte bogată, fiind comparabilă cu cea a insulelor 
mediteraneene Creta și Corsica. 

Din punct de vedere al importanței la nivel european, pe teritoriul județului 
Tulcea au fost identificate 9 specii de plante de interes comunitar a căror 
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a 
Ordonanței de Urgență nr.57/2007, respectiv: Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de 
baltă); Agrimonia pilosa (Turiţă); Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 
Echium russicum (Capul şarpelui); Moehringia jankae (Merinană); Centaurea jankae 
(Vineţele, Dioc, Zglăvoc); Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete); 
Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); Centaurea pontica (Vineţele, Dioc, Zglăvoc). Dintre 
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speciile de floră sălbatică identificate la nivel național două sunt prezente în anexa 
nr.4 B a OUG 57/2007: Dianthus dobrogensis (garofița dobrogeană) și Paeonia 
tenuifolia (bujorul de stepă). 

În lista roșie a Parcului National Munții Măcinului, realizată în cadrul 
proiectului LIFE Natura, au fost incluse 136 de  specii de floră sălbatică pe categorii 
de periclitare similare celor IUCN,  după cum urmează: 

• 4 specii considerate extincte 
• 3 specii periclitate 
• 48 de specii vulnerabile 
• 8 specii cu statut conservativ mai puțin îngrijorător 
• 73 de specii în cazul cărora informațiile sunt deficitare. 

Speciile de plante periclitate care prezintă un risc foarte mare de a deveni 
extincte în afara arealului sunt Păliurul (Paliurus spina christi), Măceșul (Rosa 
turcica) şi Şerlai (Salvia aethiopis). 

4.3.7. Fauna 

Județul Tulcea este caracterizat de o faună foarte eterogenă ce cuprinde mai 
multe categorii, respectiv terestră, acvatică și subacvatică. Astfel, se întâlnesc un 
număr important de specii de interes conservativ la nivel național și european. Până 
în prezent, au fost identificate un număr de 163 de specii de interes comunitar 
incluse în anexa nr.3 a OUG 57/2007 și 110 specii de interes național care necesită 
o protecție strictă conform anexei 4 B a aceluiași act normativ. 

Dintre nevertebrate putem menționa 9 specii de interes comunitar a căror  
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare conform anexei 3 a 
Ordonanței de Urgență nr.57/2007: Bolbelasmus unicornis, Cerambyx cerdo 
(croitor), Lucanus cervus (rădaşcă), Morimus funereus, Osmoderma eremita 
(pustnicul), Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas maturna, Lycaena dispar şi 
Pholidoptera transsylvanica. 

În ceea ce privește importanța la nivel național putem preciza faptul că un 
număr important de specii de insecte sunt noi semnalări pentru fauna României din 
zona Munților Măcin, trei fiind specii noi pentru știință: Polia cherrung, Chersotis 
laeta macini și Chersotis fimbriata niculescui. Printre speciile descrise pentru prima 
dată în zona Măcin precizăm: Menaccarus arenicola și Nabis provencalis (dintre 
heteroptere), Hypantopa segnelle cunoscută anterior numai în zona Alpilor, 
Bryotropha tachyptilella, răspândită în zonele silvostepice din Ungaria, Slovacia, 
Italia, Bulgaria și Ucraina; Bryotropha domestica adaptată la habitate de tufărișuri, 
Caryocolum alsinella prezentă în medii nisipoase și xeroterme; Caryocolum 
mucronatella cunoscută doar în câteva țări din sudul și centrul Europei; Anacampsis 
timidella și Dyspessa salicicola, ambele observate la Greci și Pricopan; Exophila 
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rectangularis este răspândită în Asia Mică și estul regiunii mediteraneene; Cuculia 
dracunculi a fost de asemeni semnalată pentru prima dată la noi în țară în Pricopan. 

În lista roșie a Parcului Național Munții Măcinului realizată în cadrul 
proiectului LIFE Natura au fost incluse 58 de  specii de nevertebrate pe categorii 
de periclitare similare celor IUCN,  după cum urmează: 

54) 54 de specii vulnerabile 
55) 1 specie cu statut conservativ mai puțin îngrijorător 
56) 3 specii în cazul cărora informațiile sunt deficitare 

Dintre amfibieni și reptile la nivelul județului se întâlnesc 7 specii de interes 
comunitar a căror  conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare 
conform anexei 3 a OUG 57/2007. Dintre speciile care prezintă importanță științifică 
la nivel național putem menționa la  amfibieni: Bufo bufo (broasca râioasa) ca relict 
glaciar în zona Măcin, și Rana dalmatina (broasca roșie de pădure) tot un relict ce 
demonstrează vechimea pădurilor din zonă, iar la reptile menționăm: Testudo 
graeca (broasca țestoasă dobrogeană), Ablepharus kitaibelii, Lacerta trilineata 
(gușterul vărgat), Lacerta viridis (gușter), Elaphe quatorlineata (balaurul 
dobrogean), Elaphe longissima, Coronella austriacă și Vypera ammodytes ssp. 
Montandoni ( vipera cu corn). 

Conform listei roșii a Parcului Național Munții Măcinului în zonă sunt 
semnalate 5 specii de amfibieni dintre care una periclitată și 4 vulnerabile și 11 
specii de reptile dintre care 3 periclitate și 8 vulnerabile. 

Păsările se bucură de o mare varietate specifică în zona Dobrogei și mai ales 
în partea de nord, respectiv  în Județul Tulcea unde se găsesc cele mai însemnate 
zone de cuibărit și de hrănire pentru majoritatea speciilor: Delta Dunării și 
complexul Razim-Sinoie, Munții Măcinului, Pădurea Niculițel și Pădurea Babadag. 
Conform anexei 3 a OUG 57/2007 pe teritoriul Județului Tulcea întâlnim 100 de 
specii de păsări de interes comunitar a căror  conservare necesită desemnarea ariilor 
de protecție specială avifaunistică. În zona Munților Măcin multe dintre speciile 
protejate sunt considerate rare sau vulnerabile: Apus apus (drepnea neagră), 
Caprimulgus europaeus (caprimulg), Coracias garrulus (dumbrăveanca), Lanius 
senator (sfrâncioc cu cap roșu), Merops apiaster (prigorie), Monticola saxatilis 
(mierla de piatră), Oenanthe isabellina (pietrar răsăritean), Oenanthe pleschanka 
(pietrar negru), Haliaeetus albicilla (codalb). 

Lista Roșie a Parcului National Munții Măcinului include 173 de specii de păsări 
a căror stare de conservare pe categorii de periclitare similare celor IUCN este: 

57) 1 specie considerată extinctă 
58) 2 specii periclitate critic 
59) 6 specii periclitate 
60) 19 specii vulnerabile 
61) 25 de specii aproape periclitate 
62) 89 specii cu statut conservativ mai puțin îngrijorător 
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Restul sunt specii care nu au fost evaluate sau despre care nu se dețin date 
suficiente. 

Dintre  speciile  de mamifere pe teritoriul Județului Tulcea există 10 specii 
de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de 
conservare conform anexei 3 a OUG  nr. 57/2007. Cele zece specii sunt: liliacul mare 
cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul comun (Myotis myotis), 
popândăul (Spemophilus citellus), grivan mic (Mesocricetus newtoni), șoarece 
săritor de stepă (Sicista subtilis), lup (Canis lupus), vidră (Lutra lutra), nurcă 
(Mustela lutreola), dihor pătat (Vormela peregusna) și dihor de stepă (Mustela 
eversmanni). În Lista Roșie a Parcului Național Munții Măcinului sunt incluse 27 de 
specii de mamifere dintre care 5 sunt vulnerabile, 6 cu statut conservativ mai puțin 
îngrijorător celelalte nefiind suficient studiate pentru a stabili statutul conservativ 
al speciei. Dintre speciile de mamifere protejate în zona Munților Măcin putem 
menționa: Spermophilus citellus (popândău), Felis silvestris (pisica sălbatică), 
Mustela eversmanii (dihorul de stepă), Martes foina (jderul de piatră) etc. 

Importanța conservativă la nivel european a Județului Tulcea, din punct de 
vedere al Directivei Habitate (92/43/EEC), constă în faptul că aici s-au identificat 
un număr de 38 tipuri de habitate conform Anexei 1 a Directivei, printre care cele 
mai importante sunt tipurile de habitate de zone umede danubiene și pontice 
specifice Deltei Dunării și Mării Negre, și habitatele de stepă. 

În ceea ce privește importanța avifaunistică, putem preciza că în Delta 
Dunării și Dobrogea de Nord se întâlnesc aproximativ 97 de specii de păsări listate 
în Anexa 1 a Directivei Păsări (79/409/EEC), printre care specii rare de răpitoare: 
Aquila heliaca (acvila de câmp), Aquila clanga (acvila țipătoare mare), Circus 
macrourus (erete alb), Falco cherrug (șoim dunărean), Caprimulgus europaeus 
(caprimulgul), dar se o multitudine de specii legate de mediul acvatic: Pelecanus 
crispus (pelican creţ), Cygnus olor (lebăda de vară), Egretta garzetta (egreta mică), 
Egretta alba (egreta mare),  Branta ruficollis (gâsca cu gât roşu),  care sunt prezente 
și în ”Lista Roșie a Vertebratelor din România”. 

Având în vedere importanța floristică și faunistică a zonei, pe teritoriul  
Județului Tulcea au fost legiferate 17 situri Natura 2000, dintre care 9 sunt Arii 
de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) aprobate prin Hotărârea de Guvern 
nr.1284/24.10.2007 și 8 sunt Situri de Importanță Comunitară (SCI) aprobate 
prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007. 
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V. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 
5.1. Evoluția populației 

 
Un factor deosebit de important care influențează în mod direct situația 

economică, socială, bugetară și de mediu a unui județ și implicit nivelul de 
dezvoltare al acestuia, îl reprezintă situația demografică. Aceasta este în 
permanentă schimbare și este influențată în mod direct de fluxul nașterilor, al 
deceselor și al migrației. 

Analizând datele furnizate de Institutul Național de Statistică în ceea ce 
privește distribuția populației după domiciliu, se observă faptul că în ultimii ani, la 
nivelul Regiunii Sud-Est populația a urmat un trend descendent, scăzând de la 
2.892.498 de cetățeni în anul 2014, la 2.835.733 de cetățeni în anul 2018. În cadrul 
regiunii, Județul Tulcea se situează pe ultimul loc în ceea ce privește populația, cu 
un procent de aproximativ 8,5% din totalul regiunii. 

 
Tabel 4 - Populația la nivelul Regiunii Sud-Est în perioada 2014-2018 

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018 
Regiunea Sud-Est 2.892.498 2.881.245 2.865.889 2.851.239 2.835.733 
Brăila 361.218 358.113 354.467 350.924 347.076 
Buzău 484.524 480.969 477.071 472.918 468.538 
Constanța 770.783 770.313 769.337 768.517 767.048 
Galați 635.559 633.970 630.683 628.902 627.588 
Tulcea 247.111 245.468 243.470 241.133 238.542 
Vrancea 393.303 392.412 390.861 388.845 386.941 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Figura 13 - Ponderea populației din fiecare județ în cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Est 
(2018) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul Județului Tulcea, evoluția populației a urmat tendința de scădere 
de la nivelul Regiunii Sud-Est, numărul de locuitori ai județului scăzând de la 247.111 
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locuitori ai Județului Tulcea a fost cu 3,46% mai mic decât valoarea înregistrată în 
anul 2014, în timp ce la nivelul Regiunii Sud-Est numărul locuitorilor în anul 2018 a 
fost doar cu 1,96% mai mic decât în 2014. 

Scăderea corespunde tendinței generale de diminuare a populației la nivel de 
țară, fenomen ce are ca factori principali scăderea natalității, emigrarea populației 
și restructurarea economică.  

 
Figura 14 - Evoluția populației Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește populația în vârstă de muncă, între anii 2014 și 2018 s-a 
înregistrat o scădere de 3,94% a locuitorilor Județului Tulcea ce îndeplinesc 
condițiile de vârstă necesare pentru includerea acestora în câmpul muncii, diferența 
absolută fiind de 6.566 de cetățeni. 

În anul 2014, populația în vârstă de muncă deținea un procent de 67,31% din 
totalul populației. În anul 2018, ponderea deținută de populația în vârstă de muncă 
era de 66,98% din totalul populației județului. 
 
Figura 15 - Evoluția populației în vârstă de muncă la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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muncă era înclinată către locuitorii de sex masculin, aceștia reprezentând 54% din 
total, doar 46% din cei 159.772 de cetățeni fiind reprezentată de populația de sex 
feminin.  
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Distribuția populației în vârstă de muncă în mediul urban și rural este 
omogenă, la 1 ianuarie 2018 înregistrându-se o valoare de 81.160 de locuitori 
atribuită mediului urban (51%) și un număr de 78.612 de cetățeni atribuit mediului 
rural (49%). 

În ceea ce privește durata medie de viață, Județul Tulcea se clasează pe 
ultimul loc la nivelul Regiunii Sud- Est, valoarea medie pentru perioada 2014 – 2018 
fiind de 73,6 ani, valoare semnificativ mai scăzută față de media de 75,07 ani 
înregistrată la nivelul regiunii pentru aceeași perioadă. Cu toate acestea, în anul 
2018  s-a observat o ușoară creștere a duratei medii de viață la nivelul județului. 
 
Tabel 5 - Durata medie a vieții la nivelul Regiunii Sud-Est 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Sud-Est 74,91 74,96 75,14 75,17 75,2 
Brăila 74,65 74,69 75,27 75,22 74,99 
Buzău 75,08 75,08 72,27 75,27 75,38 

Constanța 75,09 74,91 74,99 75,35 75,56 
Galați 74,89 75,27 75,51 75,18 75,01 
Tulcea 73,59 73,57 73,51 73,51 73,83 

Vrancea 75,49 75,62 75,81 75,74 75,65 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând valorile duratei medii de viață pe genuri, se observă cu ușurință 
faptul că speranța de viață este mai ridicată în rândul femeilor, diferența dintre 
persoanele de gen feminin și masculin fiind în medie de 7,78 ani. Tendința duratei 
medii de viață înclinată în favoarea persoanelor de gen feminin este întâlnită atât 
la nivel regional, dar și la nivel național. 

 
Figura 16 - Durata medie a vieții la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând distribuția populației pe întreaga suprafață a județului, observăm 
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observă și o scădere a densității între anii 2014 și 2018, diferența în valoare absolută 
în cadrul celor două intervale fiind de 1 locuitor/km2. 

 
Tabel 6 - Densitatea populației la nivelul Regiunii Sud-Est 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Sud-Est 80,9 80,6 80,1 79,7 79,3 
Brăila 75,8 75,1 74,4 73,6 72,8 
Buzău 79,4 78,8 78,2 77,5 76,8 

Constanța 109 108,9 108,8 108,7 108,5 
Galați 142,3 141,9 141,2 140,8 140,5 
Tulcea 29,1 28,9 28,6 28,4 28,1 

Vrancea 81 80,8 80,5 80,1 79,7 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

5.2. Structura populației 
 
Analizând distribuția populației din Județul Tulcea, se observă o ușoară 

superioritate a numărului cetățenilor stabiliți în mediul rural și totodată o ușoară 
majorare de 0,1% a numărului acestora în anii 2017 și 2018 față de anii precedenți. 
În același timp, se observă faptul că orientarea spre mediul rural a cetățenilor din 
Județul Tulcea nu corespunde cu tendința Regiunii Sud-Est, unde majoritatea 
populației este stabilită în mediul urban. 
 
Tabel 7 - Distribuția populației la nivelul Regiunii Sud-Est 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Sud-Est 55,8 44,2 55,8 44,2 55,6 44,4 55,6 44,4 55,6 44,4 
Brăila 65,5 34,5 65,4 34,6 65,3 34,7 65,2 34,8 65 35 
Buzău 42,4 57,6 42,4 57,6 42,3 57,7 42,4 57,6 42,4 57,6 

Constanța 69,9 30,1 69,8 30,2 69,5 30,5 69,4 30,6 69,2 30,8 
Galați 57,2 42,8 57,2 42,8 57 43 57 43 57,1 42,9 
Tulcea 49,5 50,5 49,5 50,5 49,4 50,6 49,4 50,6 49,3 50,7 

Vrancea 37,7 62,3 37,7 62,3 37,6 62,4 37,6 62,4 37,6 62,4 
 Sursa: Institutul Național de Statistică 

 În ceea ce privește repartizarea populației în orașe și în mediul rural, în anul 
2014 un număr de 122.328 de cetățeni locuiau în orașele Județului Tulcea, până în 
anul 2018 numărul acestora scăzând cu 3,9% și ajungând la 117.579 de cetățeni. În 
mediul rural în 2018 locuiau un număr de 120.963 cetățeni, cu 3,06% mai puțini 
comparativ cu anul 2014. 
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Figura 17 - Populația după domiciliu în Județul Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Privind populația Județului Tulcea prin prisma împărțirii pe genuri, se observă 
faptul că pe toată perioada analizată (2014-2018) structura populației este una 
omogenă, existând diferențe mici între persoanele de gen masculin și feminin. 
Astfel, în anul 2014 la nivelul județului erau 123.835 de persoane de sex feminin și 
123.276 de persoane de sex masculin, iar în anul 2018 erau 119628 de persoane de 
gen feminin și 118914 de persoane de gen masculin.  

 
 

Figura 18 - Populația Județului Tulcea după gen la 1 iulie 2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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situația demografică din Județul Tulcea, problemele privind resursele financiare și 
cele umane fiind o consecință a îmbătrânirii populației.  

Contextul schimbării demografice județene, regionale și naționale 
influențează în mod direct situația Județului Tulcea, acesta limitând gradual sfera 
creșterii viitoare a ocupării. 
 
Figura 19 - Evoluția populației din Județul Tulcea pe grupe de vârstă 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

5.3. Mișcarea naturală a populației 

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților vii și numărul 
persoanelor decedate în anul de referință. La nivelul Regiunii Sud-Est sporul natural 
este nu doar negativ, dar și într-o continuă scădere. În anul 2014 sporul natural era 
de -11.121, acesta ajungând în 2018 la -13.865 ca urmare a unei scăderi cu 24,67%.  
 
Tabel 8 - Mișcarea naturală a populației la nivelul Regiunii Sud-Est 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Sud-Est -11121 -11523 -11523 -12604 -13865 
Brăila -2492 -2552 -2396 -2455 -2479 
Buzău -3129 -3216 -3101 -3256 -3517 

Constanța -760 -818 -990 -1320 -1677 
Galați -2128 -2212 -2307 -2530 -2795 
Tulcea -1045 -1066 -1207 -1167 -1495 

Vrancea -1567 -1659 -1522 -1876 -1902 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul Județului Tulcea sporul natural a scăzut cu 43,06% de la valoarea 
de -1.045 în anul 2014 la valoarea de -1.495 în anul 2018. Din datele analizate, se 
poate observa faptul că ponderea cea mai mare în cadrul sporului natural negativ al 
Județului Tulcea o are mediul rural.  
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Figura 20 - Sporul natural la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Rata sporului natural al populației este un indicator care măsoară diferența 
algebrică între rata natalității și rata mortalității generale a populației. La nivel 
național, rata sporului natural la 1.000 de locuitori în anul 2018 a fost de -3,9, la 
nivelul Regiunii Sud-Est a fost de 5,8, în timp ce rata sporului natural la 1.000 de 
locuitori a Județului Tulcea pentru aceeași perioadă a fost de -6,3%. 

Referitor la numărul de născuți vii la nivelul Județului Tulcea, analizând 
datele puse la dispoziție de INS se observă un trend descendent, numărul născuților 
vii scăzând de la 2.051 în anul 2014 la 1.738 în anul 2018. În ceea ce privește 
distribuția numărului de născuți vii pe mediul urban și rural, valorile aferente 
acestora sunt destul de apropiate pe parcursul perioadei de referință 2014–2018. 

 
Figura 21 - Născuți vii la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând perioada de referință, se observă că în ultimii ani ponderea 
născuților vii în mediul urban depășește ponderea născuților vii din mediul rural, 
singurul an din perioada de referință în care situația a fost inversă fiind anul 2014. 
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Figura 22 - Născuți vii pe categorii de localități la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește decesele înregistrate la nivelul Județului Tulcea, numărul 

acestora a ajuns în anul 2018 la 3.233, cu 4,42% mai multe decese decât în anul 2014 
când au fost înregistrate 3.096 de cazuri. În cadrul acestor cifre, o pondere mai 
mare o au cazurile de deces din mediul rural. 

Având datele care indică o scădere a natalității și o creștere a numărului de 
decese se înțelege faptul că ambii indicatori cauzează trendul descendent al 
sporului natural de la nivelul Județului Tulcea. 

 
Figura 23 - Decedați la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Structurarea deceselor din Județul Tulcea din anul 2018 pe grupe de vârstă 

oferă un grafic a cărui pantă începe o ascensiune mai pronunțată începând cu vârsta 
de 45 de ani, până la această grupă înregistrându-se 96 de cazuri de deces din totalul 
de 3.233 înregistrate în anul 2018. 
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Figura 24 - Decedați pe grupe de vârstă la nivelul Județului Tulcea în anul 2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Analizând graficul cazurilor de deces pe sexe de la nivelul Județului Tulcea, 

se observă faptul că în perioada de referință 2014–2018 numărul persoanelor 
decedate de gen masculin este semnificativ mai mare decât cel al persoanelor de 
gen feminin. În anul 2014, 55% din numărul total de decedați au fost de gen 
masculin, în anul 2018 procentul persoanelor decedate de sex masculin fiind de 
56,88% din numărul total de cazuri. 

 
Figura 25 - Decedați pe sexe la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Principalele cauze de deces de la nivelul Județului Tulcea sunt reprezentate 

de bolile aparatului circulator, acestea cauzând în anul 2018 un număr de 1.674 de 
decese din numărul total înregistrat, tumori (752 de cazuri), boli ale aparatului 
digestiv (229 de cazuri), boli ale aparatului respirator (197 de cazuri), leziuni 
traumatice, otrăviri, consecințe cauze externe (151 de cazuri) și boli infecțioase și 
parazitare. 
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economică, nivelul de instruire al populației și implicit, comportamentele de 
consum, influențând evoluția societății în ansamblu. 

În Județul Tulcea situația nupțialității, fenomen demografic care implică 
numărul căsătoriilor într-un anumit an este net superioară față de rata 
divorțialității. În Județul Tulcea numărul de căsătorii efectuate într-un an este 
relativ liniar, media căsătoriilor în perioada de referință 2014–2018 fiind de 1.125,6 
ceremonii pe an. 
 
Figura 26 - Căsătorii la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Referitor la vârsta medie a soților în momentul încheierii căsătoriei, aceasta 

era în anul 2014 de 33 ani, mai exact de 33,2 de ani în mediul urban și 32,7 în mediul 
rural. În anul 2018 media vârstei a scăzut la 31,1 ani, mai exact 31,5 în mediul urban 
și 30,5 în mediul rural. 

Conform datelor din perioada analizată, în 2018 numărul divorțurilor a fost 
de 271, cu 32,19% mai mare comparativ cu anul 2014 (205 divorțuri). De asemenea, 
datele ne arată faptul că numărul divorțurilor este mai mare în mediul urban decât 
în mediul rural. 
 
Figura 27 - Divorțuri la nivelul Județului Tulcea 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește ratele de fertilitate, acestea urmăresc un trend 
descendent. În anul 2014, rata de fertilitate era de 33,8 născuți vii la 1.000 de femei 
de vârstă fertilă, comparativ cu anul 2018 când același indicator înregistra o valoare 
de 30,9 născuți vii la 1.000 de femei de vârstă fertilă. 
 
Figura 28 - Ratele de fertilitate la nivelul Județului Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din punctul de vedere al fertilității pe grupe de vârstă, ratele cele mai mari 
se regăsesc în grupa 25–29 de ani (cu o rată de 73 de născuți vii la 1.000 de femei 
de vârstă fertilă în anul 2018), urmate de grupele 20–24 de ani (cu o rată de 55,4 la 
nivelul anului 2018) și 30–34 de ani (având o rată de 53 de născuți vii la 1.000 de 
femei de vârstă fertilă la nivelul anului 2018). Rata cea mai mică de fertilitate este 
atribuită grupei 45 – 49 de ani, aceasta fiind de 0,3 născuți vii la 1000 de femei de 
vârstă fertilă în anul 2018.  

5.4. Mișcarea migratorie a populației 

Mișcarea migratorie a populației desemnează forma de mobilitate geografică 
ce reprezintă schimbarea statutului rezidențial. Diferența dintre numărul 
persoanelor venite și a celor plecate denotă tendința de a părăsi județul. În vederea 
surprinderii fenomenului demografic al migrației populației, au fost analizate seriile 
de date publicate de INS în ceea ce privește stabilirile și plecările cu domiciliul 
înregistrate la nivelul Județului Tulcea în perioada 2014–2018. Analiza a reliefat 
faptul că în cadrul județului fenomenul de migrație a populației este susținut atât 
de creșterea numărului de persoane care aleg să părăsească județul, dar și de 
scăderea numărului de persoane care consideră că Județul Tulcea oferă oportunități 
pentru un trai mai bun. Astfel, față de anul 2014 numărul persoanelor sosite în județ 
a scăzut cu 6,62% în anul 2018, în timp ce în același interval de timp numărul 
persoanelor plecate din județ a crescut cu 3,99%, aspecte ce s-au transpus în 
modificarea soldului migrației cu 55,55% în sens negativ, atingându-se în anul 2018 
valoarea de -1204 de la -774 cât era în anul 2014. 
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La nivel național există o tendință pronunțată de mobilitate spațială a 
populației, fenomen ce își face simțită prezența și în Județul Tulcea, atât prin 
mobilitate internă, cu orientarea cetățenilor către alte unități administrativ 
teritoriale, între mediul rural și cel urban, dar și prin migrațiune internațională. 
Importanța studierii și înțelegerii indicatorului este dată de faptul că mutările de 
reședință sunt consecința unui cumul de factori cum ar fi nivelul de trai scăzut, 
sărăcia, lipsa locurilor de muncă, probleme etnice, crize financiare, în timp ce 
stabilirea locurilor de reședință se bazează pe factori precum nivelul de trai mai 
ridicat, salarii mai ridicate, posibilitatea găsirii unui loc de muncă mai bun, etc. 

Principalele cauze care pot determina creșterea numărului de persoane care 
migrează spre alte zone pot fi cele care depind de disfuncțiile economice, acesta 
fiind un motiv pentru care dezvoltarea durabilă a județului este imperios necesară 
pentru a asigura o retenție a populației în Județul Tulcea. 

 
Tabel 9 - Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului la nivelul Regiunii Sud-
Est 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

5.5. Prognoza populației 

În ceea ce privește evoluția populației de la nivelul Județului Tulcea, în 
perioada 2021–2027 se estimează faptul că numărul de cetățeni rezidenți se va 
micșora cu un procent de 6,34% față de anul 2020 în care populația este estimată la 
un număr de 192.037 de cetățeni, diferența care se preconizează între anul 2020 și 
2027 fiind de 12.168 de persoane. 
  

Sosiți Plecați Sold Plecați Sold

Sud-Est 41422 46182 -4760 48639 -6769
Brăila 3843 5033 -1190 5118 -1270
Buzău 6778 7690 -912 7983 -1386

Constanța 12565 12740 -175 13509 -60
Galați 8018 9401 -1383 10079 -1931
TOTAL 3758 4532 -774 4713 -1204
Vrancea 6460 6786 -326 7237 -9186319

2014 2018

41870
3848
6597
13449
8148
3509

Sosiți
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Figura 29 - Evoluția populației rezidente a Județului Tulcea pentru perioada 2021-2027 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

În ceea ce privește repartiția scăderii populației pe medii, se estimează că 
47,11% din scădere va fi atribuită populației din mediul urban și 52,89% din scădere 
va viza populația care provine din mediul rural. 

 
Figura 30 - Previziunea populației rezidente a Județului Tulcea pentru perioada 2021–2027 
în mediul urban și rural 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Pentru anul 2027 se estimează că populația de gen masculin se va reduce cu 

un procent de 6,33% care transpus în valoare absolută totalizează un număr de 6.077 
de persoane, ajungând la un număr de 89.883 de persoane de la 95.960 cat este 
estimarea pentru anul 2020. Scăderea estimată atribuită persoanelor de gen feminin 
pentru anul 2027 față de 2020 este de 6,35%, procent care reflectă o scădere cu un 
număr de 6.108 persoane de gen feminin. Astfel, în anul 2027 se preconizează că 
populația de gen feminin de la nivelul Județului Tulcea va fi de 89.969 de persoane 
față de 96.077 cât este valoarea estimată pentru anul 2020. 
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Figura 31 - Previziunea populației rezidente a Județului Tulcea pentru perioada 2021–2027 
pe genuri 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Pe termen lung, varianța medie a proiecției populației în următorii ani arată 

că pentru anul 2030 populația  rezidentă a Județului Tulcea este estimată că va fi 
de 162.847 de persoane, cu 20,62% mai puține persoane față de valoarea înregistrată 
în anul 2015, estimându-se că până în 2060 procentul de scădere față de anul 2015 
va ajunge la  47,80%, procent care transpus în valoare absolută indică un număr de 
97.841 de persoane. 
 
Tabel 10 - Populația rezidentă în profil teritorial, înregistrată în anul 2015 și proiectată în 
anii 2030 și 2060 - Varianta medie - 

Populația rezidentă 
înregistrată la 1 iulie 

2015 

Populația rezidentă proiectată 
pentru anii (persoane) 

Diferență între anii 2015 - 
2060 

2030 2060 (persoane) % 
2481684 2104401 1494033 -987651 -39,8 
305989 233667 132278 -173711 -56,8 
433838 347419 222574 -211264 -48,7 
682375 637128 511242 -171133 -25,1 
522258 434656 299952 -222306 -42,6 
204688 162469 106847 -97841 -47,8 
332536 289062 221140 -111396 -33,5 

Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 
 
  

Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024 Anul 2025 Anul 2026 Anul 2027
Tulcea 190.247 188.473 186.716 184.976 183.251 181.543 179.851
Masculin 95.067 94.183 93.307 92.439 91.579 90.727 89.883
Feminin 95.180 94.291 93.410 92.538 91.673 90.817 89.969
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VI. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A JUDEȚULUI TULCEA 
6.1. Economie și competitivitate județeană 

 
6.1.1. PIB (Produsul Intern Brut) 

 
Produsul Intern Brut (PIB) reprezintă măsura centrală a conturilor naționale 

care rezumă poziția economică a unei țări. PIB este monitorizat pentru a observa 
evoluțiile economice, jucând un rol foarte important în procesul decizional 
economic. Pentru măsurarea nivelului de trai de la nivelul unei țări se utilizează 
măsura PIB pe locuitor. Această unitate de măsură a mai fost completată între timp, 
datorită factorilor externi de care PIB nu ține cont (durabilitatea mediului, probleme 
precum distribuția veniturilor sau incluziunea socială), cu factori precum: părți de 
putere cumpărare (PPP) și standard de putere cumpărare (SPC). 

 
Context european și național 

 
La nivelul anului 2019, produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE) se 

ridica la aproximativ 13.900 miliarde Euro în prețuri curente. În termeni reali, PIB-
ul Uniunii Europene în 2019 a fost cu 17% mai mare decât nivelul său cu un deceniu 
mai devreme. Cu toate acestea, din cauza restricțiilor puse în aplicare în 2020 
pentru a încetini răspândirea rapidă a COVID 19, PIB-ul va scădea brusc. Aproape un 
sfert din PIB-ul UE (24,7%) a fost generat de Germania, urmată de Franța (17,4%) și 
Italia (12,8%), înaintea Spaniei (8,9%) și a Olandei (5,8%). Contribuția României la 
PIB-ul UE în 2019 a fost de 1,6%. 

Economia României s-a clasat în anul 2019 pe locul 15 la nivelul Uniunii 
Europene, potrivit datelor publicate de Eurostat, referitoare la PIB exprimat în euro 
(valori nominale). 

 
Tabel 11 - PIB nominal la nivelul Uniunii Europene (milioane Euro) 

Nr. Crt. Geo/Timp 2015 2016 2017 2018 2019 

EU (28 țări) 14.852.839,4 14.986.564,1 15.433.149,4 15.934.024,0 16.478.241,1 

EU (27 țări – din 2020) 12.211.904,7 12.551.508,9 13.070.040,1 13.510.287,4 13.953.148,0 

1 Germania 3.026.180,00 3.134.740,00 3.259.860,00 3.356.410,00 3.449.050,00 
2 Regatul Unit 2.640.934,60 2.435.055,20 2.363.109,30 2.423.736,60 2.525.093,10 
3 Franța 2.198.432,00 2.234.129,00 2.297.242,00 2.360.687,00 2.425.708,00 
4 Italia 1.655.355,00 1.695.786,80 1.736.592,80 1.766.168,20 1.787.664,10 
5 Spania 1.077.590,00 1.113.840,00 1.161.878,00 1.202.193,00 1.245.331,00 
6 Țările de Jos-Olanda 690.008,00 708.337,00 738.146,00 773.987,00 810.247,00 
7 Polonia 430.258,10 426.555,70 467.312,90 497.590,10 529.029,20 
8 Suedia 455.494,70 466.266,50 480.025,50 470.673,10 474.193,70 
9 Belgia 416.701,40 430.231,10 445.956,60 459.531,60 473.085,10 
10 Austria 344.269,20 357.299,70 370.295,80 385.711,90 398.682,40 
11 Irlanda 262.853,30 270.809,50 300.386,90 326.986,10 356.051,20 
12 Danemarca 273.017,60 283.109,70 292.408,00 301.340,90 310.002,30 
13 Finlanda 211.385,00 217.518,00 225.933,00 233.662,00 240.557,00 
14 Cehia 169.558,20 177.438,50 194.132,90 210.892,70 223.945,00 
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Nr. Crt. Geo/Timp 2015 2016 2017 2018 2019 

15 România 160.297,80 170.393,60 187.772,70 204.640,50 223.337,40 
16 Portugalia 179.713,20 186.489,80 195.947,20 204.304,80 212.320,60 
17 Grecia 177.258,40 176.487,90 180.217,60 184.713,60 187.456,50 
18 Ungaria 112.210,30 115.259,20 125.603,10 133.782,20 143.826,40 
19 Slovacia 79.758,20 81.038,30 84.521,20 89.605,90 94.171,20 
20 Luxemburg 52.065,80 54.867,20 56.814,20 60.053,10 63.516,30 
21 Bulgaria 45.675,80 48.620,50 52.310,00 56.086,90 60.675,30 
22 Croația 44.616,40 46.615,50 49.094,40 51.625,10 53.936,70 
23 Lituania 37.321,80 38.893,40 42.269,40 45.264,40 48.432,80 
24 Slovenia 38.852,60 40.366,60 42.987,10 45.754,80 48.006,60 
25 Letonia 24.426,00 25.072,60 26.797,80 29.056,10 30.476,10 
26 Estonia 20.782,20 21.931,50 23.857,70 25.937,60 28.112,40 
27 Cipru 17.826,90 18.872,90 20.039,70 21.137,90 21.943,60 
28 Malta 9.996,70 10.538,40 11.637,70 12.491,00 13.390,00 

Sursa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00001  

 
România a înregistrat în anul 2019 cea mai rapidă convergență economică, cu 

o creștere a produsului intern brut pe cap de locuitor la paritatea puterii de 
cumpărare cu 3 puncte procentual, la 69% din media Uniunii Europene. În termeni 
nominali PIB pe cap de locuitor rămâne mult în urma mediei europene, deși în 
creștere susținută în ultimii ani, cu circa 1.000 de euro/an, la 11.500 de Euro, față 
de peste 31.000 de Euro în UE. Ca și valoare PIB-ul României pentru anul 2019 a fost 
de 223.337,40 milioane Euro. 
 
Tabel 12 - Evoluție PIB România 2015 – 2023 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PIB prețuri 
curente/milio
ane euro 

160.297,
8 

170.393,
6 

187.772,
7 

204.640,
5 

223.337,
4 

235.991,
22 

254.429,89 273.057,05 291.583,91 

PIB prețuri 
curente/euro/
cap locuitor 

8.090,0 8.650 9.580 10.510 11.500 12.357 13.389 14.434 15.483 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză ”Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în 
profil teritorial până în 2023”;  

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=te
c00001&language=en  
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Figura 32 - Evoluție PIB România 2015-2023 

 
 
Context regional. Evoluție PIB/locuitor regional 

 
PIB-ul 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, în 2019 PIB/locuitor a crescut cu aproximativ 
37,04% față de anul 2015.  
Tabel 13 - Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - prețuri curente - calculat 
conform CAEN Rev. 2 

Regiuni 2015 2016 2017 2018* 2019* 
%2019 
față de 
2015 

Creștere 
(ori) 

Regiunea 
Sud-Est 

30.685,10 32.484,20 36.105,10 41.122,62 42.051,02 37,04 1,37 

România 35.948,90 38.826,70 43.788,80 48.902,33 50.065,92 39,27 1,28 
Sursa: INSSE, Comisia Națională de Prognoză ”Proiecția principalilor indicatori economico-

sociali în profil teritorial până în 2023” – conversie estimări pe 2018, 2019 la curs Inforeuro mediu 
per anul 2018, respectiv 2019 

 
Per ansamblul perioadei analizate, PIB-ul pe locuitor în Regiunea Sud-Est a 

crescut de 1,37 ori în 2019 comparativ cu anul 2015, în timp ce, la nivel național, 
valoarea înregistrată în 2019 (11.500 lei/locuitor) a crescut de 1,28 ori față de cea 
înregistrată în 2015. Conform datelor analizate, se observă că valorile medii ale PIB-
ului pe locuitor înregistrate la nivelul Regiunii Sud-Est sunt sub nivelul valorilor medii 
ale PIB-ului pe locuitor de la nivel național. 
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Figura 33 - Evoluția PIB-ului pe locuitor (lei/locuitor) 

 
În ceea ce privește valoarea totală a produsului intern brut calculat în prețuri 

curente conform CAEN Rev. 2, atât la nivel regional, cât și la nivel național s-au 
înregistrat creșteri în perioada analizată, de 43,48% (regional), respectiv 46,06% 
(național). La nivelul Regiunii Sud – Est valoarea PIB-ului în 2019 a fost de 109.268 
milioane lei, reprezentând 10,50% din PIB-ul României. Astfel, deși se din datele 
analizate se observă o creșterea a PIB-ului regional, contribuția efectivă a regiunii 
la PIB-ul național a scăzut de la 10,69% în 2015 la 10,50% în 2019. 

 
Tabel 14 - Produsul intern brut (PIB) regional - prețuri curente, calculat conform CAEN Rev. 
2, milioane lei 

Regiuni 2015 2016 2017 2018* 2019* 
%2019 față 

de 2015 
Regiunea 
Sud-Est 

76.154,90 79.884,40 87.914,50 99.087,00 109.268,00 43,48 

România 712.587,80 765.135,40 857.895,70 944.220,00 1.040.785,0 46,06 
Contribuția 
Regiunii SE 
la PIB RO 

10,69 10,44 10,25 10,49 10,50 - 

 
Conform Comisiei de Strategie și Prognoză se estimează o creștere a PIB-ului 

regional cu 34,56% în 2023 față de anul 2019. Tendința de creștere se păstrează la 
nivelul tuturor județelor componente în diferite proporții. 

 
Tabel 15 - Valoarea produsului intern brut regional și pe județe - previziuni 2023 (milioane 
lei, prețuri curente) 

PIB total 
economie 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Regiunea 
Sud-Est 99.087 109.268 118.703 128.044 137.550 147.033 

Brăila 10.157 10.962 11.937 12.899 13.873 14.854 
Buzău 13.363 14.815 16.084 17.335 18.599 19.857 
Constanța 42.188 46.582 50.473 54.322 58.230 62.093 
Galați 16.080 17.969 19.559 21.137 22.752 24.372 
Tulcea  7.519 8.120 8.850 9.572 10.314 11.064 

35.948,90 
38.826,70 

43.788,80 
48.902,33 

50.065,92 30.685,10 

32.484,20 
36.105,10 

41.122,62 
42.051,02 
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Vrancea 9.780 10.819 11.800 12.778 13.781 14.793 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză ”Proiecția principalilor indicatori economico-sociali 

în profil teritorial până în 2023” 
 
Previziunile de creștere pentru anul 2023 se păstrează și în ceea ce privește 

produsul intern brut per locuitor la nivel regional, creșterea previzionată fiind de 
aproximativ 52% în 2023 față de 2018, respectiv de la 8.838 euro/locuitor la 13.488 
euro/locuitor. 

 
Tabel 16 - Produsul intern brut pe locuitor, pe județe și regiuni (euro/locuitor) 

PIB total 
economie 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Regiunea 
Sud-Est 

8.838 9.659 10.592 11.536 12.504 13.488 

Brăila 7.478 8.047 8.899 9.761 10.651 11.573 
Buzău 6.890 7.600 8.363 9.133 9.923 10.730 
Constanța 13.432 14.596 15.852 17.115 18.393 19.663 
Galați 6.818 7.550 8.293 9.054 9.834 10.630 
Tulcea  8.236 8.862 9.806 10.765 11.776 12.812 
Vrancea 6.514 7.150 7.882 8.619 9.389 10.184 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză ”Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil 
teritorial până în 2023” 

 
Context județean. Evoluție PIB/locuitor județean 
 

La nivelul județului Tulcea, Produsul intern brut a ajuns în 2019 la 8.120 
milioane lei în prețuri curente cu, 57,63% mai mult decât în 2015. Conform prognozei 
realizate de Comisia Națională de Prognoză, PIB-ul județului Tulcea va crește 
constant, ajungând în 2023 la 11.064 milioane lei, cu 114% mai mult față de valoarea 
înregistrată în 2015. 
 
Tabel 17 - Valoarea produsului intern brut județean - analiză și previziuni 2023 (milioane 
lei, prețuri curente) 

 2015 2016 2017 2018* 2019* 
%2019 
față de 
2015 

2020 2021 2022 2023 

%2023 
față 
de 

2015 

Jud. 
Tulcea 

5.151,4 5.950,7 6.794 7.519 8.120 57,63 8.850 9.572 
10.31

4 
11.06

4 
114,78 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Tulcea, Comisia Națională de Prognoză „Proiecția 
principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2023” 

 
Tendința de creștere este prezentă și la nivelul  produsului intern brut per  

locuitor. În baza datelor analizate, la nivelul anului 2019, în județul Tulcea  PIB-
ul/locuitor era de  8.862 Euro, cu 45,68% mai mult decât în 2015. În perspectiva 
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anului 2023, s-a estimat o creștere a acestui indicator la 12.812 euro/locuitor, cu 
110% mai mult decât în 2015. 

 
Tabel 18 - Produsul intern brut pe locuitor (euro/locuitor) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 

vs 
2015 

202
0 

2021 2022 2023 
%2023 

vs 
2015 

Jud. 
Tulcea  6.082,99 6.559,86 

8.152
,72 

8.236 8.862 45,68 9.806 10.765 11.776 12.812 110,62 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Tulcea, Comisia Națională de Prognoză ”Proiecția 
principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2023” 

 
Conform datelor analizate pentru perioada 2015 – 2020 se observă faptul că 

județul Tulcea ce clasează pe ultimul loc în clasamentul județelor din Regiunea Sud-
Est cu cea mai mare contribuție la PIB-ul regional. 

 
Tabel 19 - Distribuția PIB-ului regional pe județe (milioane lei) 

 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Regiunea 
Sud-Est 

76.154,9 79.884,4 87.914,5 99.087,0 109.268 118.703 128.044 137.550 147.033 

Tulcea 5.151,40 5.950,70 6.794,00 7.519,00 8.120,00 8.850,00 9.572,00 10.314,0 11.064,00 

Brăila 7.701,0 8.373,2 9.631,4 10.157 10.962 11.937 12.899 13.873 14.854 
Buzău 10.276,4 10.449,7 11.879,7 13.363 14.815 16.084 17.335 18.599 19.857 
Constanța 32.793,8 34.441,9 36.424,0 42.188 46.582 50.473 54.322 58.230 62.093 
Galați 12.618,2 12.974,8 14.672,8 16.080 17.969 19.559 21.137 22.752 24.372 
Vrancea 7.240,2 7.694,1 8.512,6 9.780 10.819 11.800 12.778 13.781 14.793 

Sursa:  https://braila.insse.ro/wp-content/uploads/2020/06/PIB_regj_2017.pdf ; * - 
Comisia Națională de Prognoză „Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil 

teritorial până în 2023” 
 
Din datele analizate contribuția PIB-ului județului Tulcea la PIB-ul Regiunii de 

Dezvoltare Sud Est era de 7,43% la nivelul anului 2019, comparativ mai mare cu anul 
2015 când ponderea era de 6,76%. În perspectiva anului 2023, contribuția județului 
Tulcea va fi de  10,06%   din PIB-ul regional, în creștere față de anul 2019, dar încă 
în urma celorlalte județe din regiune. 
 

6.1.2. Analiza sectorială 
 

Istoric – economia județului Tulcea 
 
Încă din perioada interbelică, datorită aspectului geografic atât de variat, 

județul Tulcea avea o economie complexă, predominată de agricultură, industrie și 
comerț. Ocupațiile locuitorilor erau de asemenea variate: agricultura, pescuitul, 
albinăritul, creșterea vitelor, exploatarea pădurilor și a carierelor de granit. Județul 
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Tulcea cuprindea, de asemenea, cea mai bogată regiune piscicolă, exploatându-se 
anual peste 8.500.000 kg pește proaspăt și sărat, în valoare de circa 15 milioane de 
lei. 

În acea perioadă, sectorul industrie se baza pe: 13 mori sistematice, 2 de 
biscuiți și covrigi (Tulcea), 1 de torturi de lână (Topolog), 1 de postav și fire de lână, 
2 de frânghii, 2 de pielărie, 3 de cherestea, 1 mină de cupru, 4 exploatări de piatră 
și granit (2 Măcin, 1 Turcoaia, 1 Iacob-Deal).  

Alte cariere reprezentative pentru județ erau:  
• piatră calcară pentru construcții, șosele, pavaje, la principele Mihai, Greci și 

Tulcea;  
• piatră de granit la Greci și Tulcea;  
• piatră calcară pentru fabricarea varului la Caraorman și Somova; 
• argilă la Somova și pietriș la Măcin.11 

În perioada comunistă, accentul economic predominant a fost pus pe 
dezvoltarea agriculturii, pisciculturii și industriei. Prima investiție majoră a fost în 
exploatarea industrială a stufului pentru celuloză. După aul 1960 au început desecări 
masive ale unor zone importante din delta Dunării, scopul fiind ca agricultură să 
devină una din activitățile principale ale zonei. 

După 1990, s-a pus un mai mare accent pe protejarea arealului Deltei, fiind 
sistate lucrările de desecare și extindere a suprafeței arabile, astfel creându-se 
premisele pentru dezvoltarea turismului. 

Istoricul economic își pune amprenta pe mediul economic actual al 
domeniului, acesta fiind în continuare predominat de agricultură – piscicultură, 
comerț, servicii și industrie. 

 
6.1.2.1. Sectorul industriei și construcțiilor 

 
Cadru general 

 
Industria reprezintă la momentul actual una dintre cele mai importante 

ramuri ale economiei județului Tulcea, întreprinderile industriale importante fiind 
situate în centrele urbane dezvoltate (Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și 
în unele așezări rurale (Niculițel, Topolog, Mihail Kogălniceanu, etc.), producând în 
principal: traulere pentru pescuit, vase-dormitor, alumină și feroaliaje, cărămizi 
refractare, mobilă, cherestea, confecții, conserve de pește, preparate din carne și 
lapte, băuturi alcoolice, panificație, etc..  

În județul Tulcea au fost autorizate 10 cariere pentru exploatarea pietrei 
pentru construcții, respectiv exploatările miniere de la Măcin, Greci, Turcoaia, 
Cerna, Bididia, Somova, Isaccea, Luncavița, Denistepe și Bașchioi. 

 
11 Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/tulcea/  
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Principalele produse industriale la nivel județean sunt astfel: alumina; 
construcții și reparații nave; confecții textile; feroaliaje; produse magneziene 
(cărămizi refractare); calcar și piatră construcție; produse ale industriei alimentare; 
industrie și mobilier. 

 
Evoluții economice recente 

 
La nivelul anului 2018, indicii producției industriale lunare din județul Tulcea 

au oscilat, cel mai mare indice fiind înregistrat în luna ianuarie, iar cea mai 
accentuată reducere înregistrându-se în luna octombrie. Comparativ cu anul 2017, 
din analiza realizată se observă că indicii producției industriale au crescut. 
 
Tabel 20 - Indicii producției industriale, în anul 2018 (%) 

Luna Luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (%) 

Ianuarie 127,8 
Februarie 115,8 
Martie 114,2 
Aprilie 121,2 
Mai 105,2 
Iunie 116,2 
Iulie 124,2 
August 110,3 
Septembrie 116,4 
Octombrie 81,4 
Noiembrie 92,9 
Decembrie 116,5 
An 2018/An 2017 111,8 

Sursa: Anuarul Județului Tulcea 2019 
Tendința de creștere și dezvoltare a sectorului industrial se remarcă și la 

nivelul cifrei de afaceri, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie aferent 
anului 2018 raportat la indicele din anul 2017 fiind de 177,7%. Cea mai accentuată 
scădere s-a înregistrat în luna februarie, cea mai mare valoare fiind înregistrată în 
luna iulie. 

 
Tabel 21 - Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie, în anul 2018 (%) 

Luna Luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (%) 

Ianuarie 207,0 
Februarie 91,2 
Martie 161,4 
Aprilie 141,1 
Mai 157,5 
Iunie 254,6 
Iulie 307,3 
August 182,0 
Septembrie 93,7 
Octombrie 218,8 
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Luna Luna corespunzătoare din anul precedent = 100 (%) 

Noiembrie 100,4 
Decembrie 216,9 
An 2018/An 2017 177,7 

Sursa: Anuarul Județului Tulcea 2019 
Indicatori economici din industrie și construcții 

 
Conform analizei realizate pentru perioada 2014-2018, cifra de afaceri din 

unitățile locale active din domeniul industriei a cunoscut o creștere considerabilă, 
în 2018 aceasta fiind de 3.047 milioane lei, cu 35,12% mai mare decât în anul 2014 
– 2.255 mil. lei.  

La nivelul investițiilor brute din unitățile active se remarcă o scădere în 
sectorul industriei, cuantumul acestora fiind cu 10,61% mai mici în 2018 față de 
2014. Tendința de scădere a persistat și în ceea ce privește numărul de angajați, 
valoare înregistrată în 2018 fiind cu 18,58% mai mică decât în 2014. 

 
Tabel 22 - Indicatori economici industrie și construcții – milioane lei 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 față 
de 2014 

(%) 

Cifra de afaceri din unități 
locale active industrie 

2255 2703 2287 2466 3047 35,12 

* industrie extractivă 65 110 95 81 88 - 

* industrie prelucrătoare 2094 2460 2000 2132 2909 - 
* producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

96 133 192 253 50 - 

Investiții brute din unități 
locale active 

264 177 188 260 236 -10,61 

* industrie extractivă 1 2 3 5 17 - 

* industrie prelucrătoare 243 154 160 229 212 - 
* producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

20 21 25 26 7 - 

Personalul din unități locale 
active 

13261 12910 11192 11825 11195 -15,58 

* industrie extractivă 309 407 327 330 288 - 

* industrie prelucrătoare 12542 12120 10486 11128 10576 - 
* producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

410 383 379 367 331 - 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Tulcea 
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Conform bazei de date BorgDesign, la nivelul anului 2019, la nivelul județului 
Tulcea activau 752 de firme în sectorul industriei și construcțiilor metalice, 
cumulând o cifra de afaceri de 1.801.283.319 lei, un profit de 97.676.887 lei și 6.767 
angajați (27,11% din totalul angajaților din județul Tulcea). Astfel, putem afirma 
că, sectorul industriei este un sector important al mediului economic județean.  

Cele mai dezvoltate sub-sectoare ale industriei extractive și prelucrătoare 
sunt: fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de 
patiserie; fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 
metalice; producția de energie electrică; fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte; construcția de nave și structuri plutitoare; fabricarea altor produse 
din lemn, etc. 
 
Figura 34 - Ponderea sub sectoarelor industriei 
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Firme reprezentative din industrie și construcții metalice 
 
Cele mai importante 20 de firme din industrie și construcții metalice, în funcție de nivelul cifrei de afaceri, din Județul 

Tulcea sunt: 
 

Tabel 23 - Top firme industrie și construcții după cifra de afaceri înregistrată în 2019 
Nr. 
Crt. 

Denumire firmă Locație Domeniu Cifra de afaceri 2019 
Număr 

angajați 
1. ALUM SA Tulcea Metalurgia aluminiului 784.359.001 791 

2. VARD ELECTRO TULCEA SRL Tulcea Construcția de nave si structuri plutitoare 91.031.725 254 

3. LIDAS SRL Mineri 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie 

67.693.994 216 

4. CARNIPROD SRL Tulcea 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 
pasare) 

66.472.231 334 

5. TEXTILE GEL & CO ROM SA Tulcea 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria 
de corp) 

49.405.207 267 

6. GRECALE IMPEX SRL Măcin 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria 
de corp) 

38.099.970 - 

7. FRIGORIFER SA Tulcea Prelucrarea si conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 34.284.361 139 

8. ENERGOTERM SA Tulcea Furnizarea de abur și aer condiționat 30.013.245 122 

9. TULCEA GAZ SA Tulcea Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 28.935.657 42 

10. VARD ACCOMODATION TULCEA SRL Tulcea Construcția de nave și structuri plutitoare 24.029.570 45 

11. GRICOLEN SRL 
Mina 
Altan 
Tepe 

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 19.470.045 22 

12. DELTAICA SEAFOOD SRL Tulcea 
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor si 
moluștelor 

17.888.964 90 
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Nr. 
Crt. 

Denumire firmă Locație Domeniu Cifra de afaceri 2019 
Număr 

angajați 

13. MODA LUX SRL Măcin 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria 
de corp) 

16.891.310 31 

14. AFI MARITIME SRL Tulcea Construcția de nave și structuri plutitoare 16.663.695 116 

15. CAMBELA BETON SRL Stejaru Fabricarea betonului 16.350.819 29 

16. SANDBLASTING TL SRL Tulcea Tratarea și acoperirea metalelor 16.162.136 138 

17. CONFECTIA SA Tulcea Fabricarea de articole de lenjerie de corp 16.025.236 346 

18. STAR BETON TOP SRL Tulcea Fabricarea betonului 15.450.984 57 

19. EXTRANS GIP SRL Tulcea 
Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 

14.852.172 20 

20. VITICOLA SARICA NICULIȚEL SA Niculițel Fabricarea vinurilor din struguri 14.316.287 59 
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6.1.2.2. Sectorul comerțului 
 
În sectorul comerțului din județului Tulcea, la nivelul anului 2019, activau un 

număr de 1.891 societăți comerciale, care însumează un număr de 35.972 angajați, 
având o cifra de afaceri de 3.107.418.862 lei. 

Cele mai mule firme se regăsesc în sectorul comerțului – comerț cu 
amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor – 74,62%, urmat de comerț 
cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – 14,97% și comerț 
cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor – 10,42%. 

 
Figura 35 - Ponderea sub sectorului comerț în funcție de numărul de agenți economici 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

 
În ceea ce privește cifra de afaceri deținută de firmele ce activează în 

sectorul comerțului, observăm că situația se schimbă, respectiv:  

• firmele ce activează în comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete dețin cea mai mare cifră de afaceri 1.814.979.331 
lei reprezentând 58,41% 

• firmele din comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor – 1.138.839.003 lei – 36,65% 

• firmele din comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea 
autovehiculelor și motocicletelor – 153.600.528 lei – 4,94%. 
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Figura 36 - Ponderea sub sectorului comerț în funcție de CA 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

 
Referitor la numărul de angajați al firmelor care activează în domeniul 

comerțului, firmele care cumulează cel mai mare număr de angajați activează în 
următoarele sub sectoare: 

• firmele din comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor – 13.946 angajați – 66,08% 

• comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – 
1.502 angajați reprezentând 25,15% 

• firmele din comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea 
autovehiculelor și motocicletelor – 524 angajați – 8,77%. 
 

Figura 37 - Ponderea sub sectorului comerț în funcție de numărul de angajați 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign
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Firme reprezentative ce activează în sectorul comerțului 
 
Cele mai importante 10 de firme din sectorul comerțului, în funcție de nivelul cifrei de afaceri, din Județul Tulcea sunt: 
 

Tabel 24 - Top firme comerț după cifra de afaceri înregistrată în 2019 
Nr. 
Crt. 

Denumire firmă Locație Domeniu Cifra de afaceri 2019 
Număr 

angajați 
1.  CEREALE COLECT 

DISTRIBUTIONS SRL 
Mihail 

Kogălniceanu 
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

419.262.576 126 

2.  
CAMBELA PROD SRL Stejaru 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

354.307.951 85 

3.  
MINI FARM SRL Babadag 

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

172.508.766 391 

4.  NOVOLINE PHARM SRL Tulcea Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 122.562.555 42 
5.  ABCDD CEREAL TRADING 

SRL 
Enisala 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

91.762.956 26 

6.  FRAHER DISTRIBUTION SRL Tulcea Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 72.669.713 154 
7.  

ALLEGRO SRL Tulcea 
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi și tutun 

66.021.844 44 

8.  STAR SERVICE SA Tulcea Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 63.649.652 58 
9.  

AGRI MONDO SRL Tulcea 
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

60.249.784 5 

10.  
FRAHER RETAIL SRL Tulcea 

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

46.904.051 156 
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6.1.3. Mediul antreprenorial 
 
Conform datelor de la Institutul Național de Statistică, în anul 2018, la nivelul 

județului Tulcea erau înregistrate 4.881 întreprinderi active12. În medie, dacă ne 
raportăm la populația rezidentă a județului Tulcea din anul 2019, respectiv 194.421 
persoane conform informațiilor preluate de la INSSE, rezultă faptul că există un 
număr de 25,11 agenți economici la 1.000 locuitori, puțin sub media regională de 
26,39. Acest lucru denotă faptul că la nivelul județului Tulcea este nevoie de măsuri 
de încurajare a dezvoltării mediului antreprenorial. 

 
Tabel 25 – Întreprinderi active la nivelul Regiunii Sud-Est – număr 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Regiunea Sud-Est 57.888 58.027 59.009 61.289 63.232 
Brăila 6.206 6.195 6.163 6.347 6.527 
Buzău 8.943 8.990 9.230 9.620 9.773 
Constanța 20.816 20.684 20.831 21.831 22.606 
Galați 11.292 11.456 11.809 12.133 12.512 
Tulcea 4.523 4.516 4.665 4.731 4.882 

Vrancea 6.108 6.186 6.311 6.627 6.932 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Se remarcă faptul că în clasamentul județelor din Regiune Sud-est din punct 

de vedere al unităților locale active, Județul Tulcea se situează pe ultimul loc, cu 
un procent de 7,72%. 
 
Figura 38 - Ponderea firmelor din județele componente ale Regiunii Sud-Est 

 
 

 
12 Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic este activă (în perioada 
de observare), respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț 
contabil. 
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După forma de organizare juridică, cele mai multe dintre întreprinderile 
active se încadrează în categoria SRL-urilor și SA-urilor (61,43%), urmate de 
Persoanele Fizice Autorizate (PFA) – 36,19% și întreprinderile familiale (2,38%). 
 
Figura 39 - Încadrarea juridică a firmelor din județul Tulcea 

 
 

Ținând cont de clasificarea activităților din economia național, respectiv de 
secțiunile CAEN Rev. 2, cele 4.882 întreprinderi active deja nivelul județului Tulcea, 
se împart astfel: 

 
Tabel 26 - Clasificarea întreprinderilor după secțiuni CAEN Rev. 2 

Domeniu 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 4.523 4.516 4.665 4.731 4.882 
A Agricultura, silvicultura și pescuit 483 519 542 568 579 
B Industria extractivă 20 20 20 19 17 
C Industria prelucrătoare 364 361 365 366 379 
D Producția si furnizarea de energie electrica si termica, 
gaze, apa calda si aer condiționat 

30 33 27 19 17 

E Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

56 51 49 53 56 

F Construcții 312 291 299 304 315 
G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor 

1613 1525 1553 1518 1521 

H Transport si depozitare 402 414 428 455 507 
I Hoteluri si restaurante 337 345 377 382 391 
J Informații si comunicații 75 78 83 81 82 
K Intermedieri financiare si asigurări 32 37 39 41 38 
L Tranzacții imobiliare 76 76 73 85 91 
M Activități profesionale, științifice si tehnice 329 346 355 369 383 
N Activități de servicii administrative si activități de 
servicii suport 

131 131 146 138 141 

P Învățământ 28 33 37 37 41 
Q Sănătate si asistenta sociala 108 109 118 130 141 
R Activități de spectacole, culturale si recreative 39 43 49 50 61 
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S Alte activități de servicii 88 104 105 116 122 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Conform datelor analizate se observă că la nivelul anului 2018, cele mai multe 

firme din Județul Tulcea activau în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul – 
31,16%, agricultură, silvicultură și pescuit – 11,86%, transporturi și depozitare – 
10,39%, hoteluri și restaurante – 8,01%, activități profesionale, științifice și tehnice 
– 7,85% și industria prelucrătoare – 7,76%. 
 
Figura 40 - Ponderea firmelor din județul Tulcea pe activități ale economiei naționale 

 
 
În ceea ce privește numărul firmelor, observăm că pe majoritatea domeniilor 

numărul întreprinderilor a crescut, per total creșterea fiind de 7,94%, respectiv de 
la 4.523 firme în anul 2014 la 4.882 în 2018. Referitor la evoluția pe sectoarele de 
activitate analizate, cele mai mari creșteri ale numărul întreprinderilor active 
înregistrate se semnalează la nivelul Activităților de spectacole, culturale și 
recreative – 56,41%, Învățământului – 46,43%, Transport și depozitare – 26,12%, 
Agricultură – 19,88%. La polul opus, domenii precum producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, apă, salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare și industria extractivă au cunoscut o scădere majoră a 
numărului de întreprinderi active, cu 43,33%, respectiv 15% în 2018 față de anul 
2014. 

Dintre cele 4.882 societăți analizate la nivelul anului 2018, 4.384 (89,80% din 
totalul firmelor analizate) sunt microîntreprinderi (0-9 angajați), 419 (8,58% din 
totalul firmelor analizate) sunt întreprinderi mici (10–49 angajați), 71 (1,45% din 
totalul firmelor analizate) sunt întreprinderi mijlocii (50–249 angajați) și doar 8 
(0,16% din totalul firmelor analizate) sunt întreprinderi mari, având peste 250 de 
angajați. Astfel, ponderea sectorului IMM la nivelul județului Tulcea este de peste 
99%. 
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Figura 41 - Clasificarea firmelor după numărul de angajați 

 
Dacă se are în vedere cifra de afaceri raportată la nivelul anului 2018, aceasta 

a fost de 9.401 milioane lei, cu 57,89% mai mare decât în anul 2014. Domeniile în 
care s-au înregistrat cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri  sunt: 

• Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat – 327,08%; 

• Sănătate și asistență socială – 127,27%; 

• Alte activități de servicii colective, sociale și personale – 123,75%; 

• Transport și depozitare – 109,05%. 
 

Tabel 27 - CA înregistrată pe activități ale economiei naționale - Județul Tulcea - Milioane 
lei 

Domeniu 2014 2015 2016 2017 2018 % 

Total industrie, construcții, comerț și alte servicii 5954 6826 6482 7502 9401 57,89 

B. Industria extractivă 65 110 95 81 88 35,38 
C. Industria prelucrătoare 2094 2460 2000 2132 2909 38,92 
D Producția si furnizarea de energie electrica si 
termica, gaze, apa calda si aer condiționat 

96 133 192 253 410 327,08 

E Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

90 83 108 141 161 78,89 

F Construcții 373 537 231 203 263 (29,49) 
G Comerț cu ridicata și amănuntul 2586 2690 2960 3745 4381 69,41 
H Transport și depozitare 221 303 357 352 462 109,05 
I Hoteluri și restaurante 117 153 165 174 210 79,49 
J Informații și comunicații 61 57 60 65 72 18,03 
Tranzacții imobilizare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

144 183 165 166 207 43,75 

P Învățământ 4 4 6 7 8 100,00 
Q Sănătate și asistență socială 22 25 32 39 50 127,27 
R+S Alte activități de servicii colective, sociale și 
personale 

80 89 112 144 179 123,75 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Conform datelor analizate pentru anul 2018, topul principalele 5 domenii care 
contribuie la cifra de afaceri județeană sunt: comerțul cu ridicata și amănuntul 
(46,60% din CA totală), industria prelucrătoare (30,94% din CA totală), transport și 
depozitare (4,91% din CA totală) și producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (4,36%) și construcții (2,8%). 
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Cele mai importante firme din Județul Tulcea, după cuantumul cifrei de afaceri înregistrate la nivelul anului 2019 se 
prezintă după cum urmează: 

 
Tabel 28 - Top 10 firme din Județul Tulcea după cifra de afaceri 
Nr. 
Crt. 

Denumire firmă Locație Domeniu Cifra de afaceri 2019 
Număr 

angajați 
1.  ALUMN SA Tulcea Metalurigia aluminiului 784.359.001 791 

2.  
CEREALE COLECT 
DISTRIBUTION SRL 

Mihail 
Kogălniceanu 

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

419.262.576 126 

3.  CAMBELA PROD SRL Stejaru 
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

354.307.951 85 

4.  MINI FARM SRL Babadag 
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

172.508.766 391 

5.  NOVOLINE PHARM SRL Tulcea Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 122.562.555 42 

6.  CRISTIAN IMPEX SRL Tulcea 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și 
a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

112.478.761 74 

7.  
ABCDD CEREAL TRADING 
SRL 

Enisala 
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat 

91.762.956 26 

8.  VARD ELECTRO TULCEA SRL Tulcea Construcția de nave și structuri plutitoare 91.031.725 254 

9.  COMCEREAL SA Tulcea Depozitări 78.945.211 58 

10.  PREST GEO DAN SRL Tulcea 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și 
a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

78.486.413 50 

Sursa: Baza de date BorgDesign 
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Raportat la numărul de angajați, se observă că cei mai mulți angajați 
activează în industria prelucrătoare (34,97%), comerț cu ridicata și amănuntul 
(26,11%), transport și depozitare (8,18%), tranzacții imobiliare, închirieri de servicii 
prestate în principal pentru întreprinderi (7,42%), construcții (6,62%) și hoteluri și 
restaurante (6,04%). 

 
Figura 42 - Primele 7 sectoare în funcție de personalul angrenat 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Referitor la investițiile brute13 realizate la nivelul județului Tulcea, se observă 

că în perioada analizată (2014–2018), cuantumul acestora a cunoscut un trend 
ascendent, crescând cu 24,86% în 2018 comparativ cu anul 2014. Trendul crescător 
se evidențiază și la nivelul investițiilor nete14, acestea crescând cu 33,82% în 2018 
față de 2014. 
  

 
13 Investițiile brute in bunuri corporale reprezintă investițiile in toate bunurile corporale pe 

parcursul perioadei de referință. Sunt incluse mijloacele fixe corporale noi si cele existente, 
indiferent daca sunt cumpărate de la terțe părți, dobândite in urma unui contract de leasing 
financiar (adică dreptul de a utiliza un bun de folosință îndelungată in schimbul plății unei chirii pe 
parcursul unei perioade prestabilite si relativ extinse) sau sunt produse pentru uzul propriu 
(respectiv producția capitalizata de mijloace fixe corporale), care au o durata de utilizare mai mare 
de un an, inclusiv bunuri corporale care nu se produc, cum ar fi terenurile.  

14 Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de 
instalații si de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli 
destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor 
existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe 
existente si al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-
descărcare) etc. 
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Figura 43 - Situația investițiilor brute și nete (2014-2018) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 Cele mai mari investiții brute s-au realizat în sectorul industriei 

prelucrătoare (212 milioane lei – 32,22% din total), comerț cu ridicata și amănuntul 
(179 milioane – 27,20%), transport și depozitare (54 milioane lei – 8,21%), producția 
și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (53 
milioane lei – 7,90%) și hoteluri și restaurante (37 milioane lei – 5,63%). 
 
Figura 44 - Investiții brute pe activitățile economiei naționale (%) 

 
  Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Clasamentul sectoarelor în care s-au realizat cele mai mari investiții nete se 

păstrează ca și în cazul sectoarelor în care s-au realizat cele mai mari investiții 
brute. Ponderea celor mai mari investiții nete este deținută de următoarele 
sectoare: industria prelucrătoare (114 milioane lei – 31,23%), comerț cu ridicata și 
amănuntul (77 milioane lei – 21,15%), producția și furnizarea de energie electrică 
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și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (35 milioane lei – 9,62%), transport și 
depozitare (34 milioane lei – 9,34%) și hoteluri și restaurante (20 milioane lei – 
5,49%). 
Figura 45 - Investiții nete pe sectoarele economiei naționale - județul Tulcea- milioane lei 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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6.1.4. Indicatori colaterali 
 

6.1.4.1. Investiții străine 
 
Din punct de vedere teritorial, regiunea de dezvoltare Sud-Est, implicit Județul Tulcea, beneficiază de o pondere medie a 

participării străine la capital, pe fondul unui comportament regional în continuă adaptare la mediul de afaceri internațional. 
 

Tabel 29 - Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD 2014-2018 

Regiune 
2014 

Valoare 
mil. euro 

2014 
Pondere 
în total 
ISD % 

2015 
Valoare 

mil. euro 

2015 
Pondere 
în total 
ISD % 

2016 
Valoare 

mil. 
euro 

2016 
Pondere 
în total 
ISD % 

2017 
Valoare 

mil. 
euro 

2017 
Pondere 
în total 
ISD % 

2018 
Valoare 

mil. 
euro 

2018 
Pondere 
în total 
ISD % 

Total, din care: 60.198 100,0 64.433 100,0 70.133 100,0 75.851 100,0 81.124 100,0 

București - Ilfov 35.665 59,20 38.243 59,30 42.021 59,90 45.747 60,30 49.250 60,70 

Centru 5.833 9,70 5.831 9,00 6.379 9,10 6.727 8,90 7.331 9,00 

Vest 4.646 7,70 5.237 8,10 5.605 8,00 6.428 8,50 6.948 8,60 

Sud-Muntenia 4.194 7,00 4.626 7,20 4.837 6,90 4.791 6,30 5.136 6,30 

Nord-Vest 3.384 5,60 3.793 5,90 4.108 5,90 4.258 5,60 4.610 5,70 

Sud-Est 2.898 4,80 2.869 4,50 3.477 4,90 3.800 5,00 3.447 4,20 

Sud-Vest-Oltenia 1.954 3,30 217 3,40 2.080 3,00 2.414 3,20 2.478 3,10 

Nord-Est 1.624 2,70 1.662 2,60 1.606 2,30 1.686 2,20 1.924 2,40 
Sursa: Investiții străine directe în România, BNR 
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La nivelul perioadei analizate, 2014-2018, se observă orientarea ISD cu 
precădere spre regiunea de dezvoltare București-Ilfov (60,70% în anul 2018). Un 
volum important al investițiilor străine directe au fost atrase și în regiunile de 
dezvoltare Centru (9%), Vest (8,60%) și Sud-Muntenia (6,30%).  
 
Figura 46 - Ponderea ISD din fiecare regiune în totalul investițiilor străine 

 
 
ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiție 

directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfășurare a activității 
economice. Astfel, pentru păstrarea acestei ponderi este nevoie de continuarea 
investițiilor realizate de regiune prin: dezvoltarea infrastructurii în orașe și 
localități, cât și în comune pentru a le asigura acestora condiții favorabile de 
dezvoltare și o atractivitate sporită pentru realizarea de noi investiții. 

În ceea ce privește investițiile străine din județul Tulcea, se observă că acesta 
are o poziție marginală, ca majoritatea județelor din Regiunea de dezvoltare Sud-
Est, excepție făcând județele Constanța și Galați. În anul 2018, Județul Tulcea a 
atras investiții străine directe de 168 milioane euro. Conform datelor analizare, se 
observă faptul că, la nivelul tuturor județelor din Regiunea de dezvoltare Sud-Est, 
investițiile străine directe fluctuează de la an la an, fiind în creștere în 2018 față de 
2017. 
 
Figura 47 - Evoluția ISD în județele Regiunii Sud-Est - milioane lei 
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6.1.4.2. Comerțul exterior 
 
În anul 2019, activitățile de import au fost net inferioare activităților de 

export, importurile însumând 302.893 mii euro, iar exporturile însumând 551.190 
mii euro.  Situația importurilor și exporturilor în anul 2019 în Județul Tulcea s-a 
prezentat după cum urmează: 
 
Figura 48 - Importuri și exporturi 2019 - Județul Tulcea - mii Euro 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

În Județul Tulcea soldul dintre Exporturile FOB și Importurile CIF au oscilat 
foarte mult în decursul anului 2019, pragul minim atingându-se în luna octombrie, 
iar pagul maxim în luna iunie. Per total, soldul a fost unul pozitiv (+248.297 mii 
euro). 
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Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică structura exporturilor a fost următoarea în anul 2019: 
 

Tabel 30 - Exporturi (FOB) Județul Tulcea 

Domeniu Ian 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

Apr 
2019 

Mai 
2019 

Iun 
2019 

Iul 
2019 

Aug 
2019 

Sept 
2019 

Oct 
2019 

Nov 
2019 

Dec 
2019 

Total, din care: 14.464 58.665 76.410 17.756 44.997 70.280 15.397 99.666 69.376 17.420 12.377 54.382 
Animale și produse animale 906 1721 2448 4141 5023 2387 4045 2135 2519 2316 1795 1056 
Produse vegetale 2868 3457 5809 2380 3047 1106 3795 3778 746 5004 2525 3314 
Grăsimi, uleiuri sau vegetale 254 226 317 159 32 0 0 0 0 0 8 12 
Produse alimentare, băuturi și tutun 291 92 37 36 636 51 150 211 104 167 724 78 
Produse minerale 76 0 62 79 70 55 112 16 80 71 78 42 
Produse chimice 4522 3563 2707 4904 10141 1082 1891 1147 1817 1429 1798 2178 
Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 17 13 15 16 8 15 34 6 35 9 4 13 
Produse din lemn, exclusiv mobilier 0 0 49 31 0 0 0 0 0 0 0 2 
Hârtie și articole din acestea  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Textile și articole textile 3974 3921 5057 3293 21983 4801 4539 2253 4353 7261 4369 2478 
Articole din piatră, ipsos, ciment, cărămidă, sticlă și din alte 
materiale similare 

152 92 103 300 376 129 25 33 282 94 86 95 

Metale comune și articole din acestea 245 247 58459 913 1733 60087 220 49184 212 404 225 155 
Mașini, aparate și echipamente electronice 396 4082 1014 388 1085 155 469 10533 785 311 317 5225 
Mijloace și materiale de transport 549 40972 86 821 460 183 15 30159 58229 45 362 39518 
Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, 
medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale 

75 18 22 46 123 135 0 73 14 56 11 0 

Mărfuri și produse diverse 135 258 223 234 271 92 96 135 196 250 70 212 
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din Nomenclatorul Combinat 3 1 1 14 8 1 5 2 3 2 4 3 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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La nivelul anului 2019, exporturile de la nivelul județului Tulcea au fost 
dominate de: 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%) și exportul de animale și produse animale (5,53%). 

În ceea ce privește importurile realizate, structura acestora  se păstrează pe 
același categorii ca și exporturile. Punctul maxim al importurilor a fost atins în luna 
septembrie 2019 (35.297 mii euro), iar punctul minim în luna decembrie 2019 
(19.535 mii euro). 
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Tabel 31 - Importuri CIF Județul Tulcea 2019 

Domeniu Ian 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

Apr 
2019 

Mai 
2019 

Iun 
2019 

Iul 
2019 

Aug 
2019 

Sept 
2019 

Oct 
2019 

Nov 
2019 

Dec 
2019 

Total, din care: 20.009 24.804 27.613 25.706 26.728 20.114 24.808 25.512 35.297 28.923 23.844 19.535 
Animale și produse animale 254 192 503 597 568 157 218 108 242 281 170 975 
Produse vegetale 167 272 426 164 242 115 131 279 361 437 573 112 
Grăsimi, uleiuri sau vegetale 84 72 169 129 129 120 340 260 152 210 144 114 
Produse alimentare, băuturi și tutun 2966 9674 5134 6860 5845 5152 6412 4747 6791 7469 3387 2401 
Produse minerale 144 480 693 920 377 396 594 485 286 814 678 368 
Produse chimice 285 353 273 325 230 310 226 213 488 414 261 198 
Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 16 18 19 18 32 25 25 7 20 21 13 21 
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din 
acestea 

22 21 16 23 30 19 16 10 116 14 23 20 

Produse din lemn, exclusiv mobilier 196 91 115 93 69 39 64 25 41 58 50 35 
Hârtie și articole din acestea  2176 2532 3632 2565 3837 2530 2350 1861 3054 3015 2521 2138 
Textile și articole textile 4 10 32 1 3 23 0 1 1 33 10 3 
Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 48 335 16 39 93 388 103 57 305 278 123 104 
Articole din piatră, ipsos, ciment, cărămidă, sticlă 
și din alte materiale similare 

4954 1982 4239 4808 5431 1483 5745 2356 5229 7013 2718 3054 

Metale comune și articole din acestea 7533 7998 10626 5712 7496 7311 6091 13909 15926 6957 10935 8579 
Mașini, aparate și echipamente electronice 871 486 842 1081 1714 1826 1843 961 1633 1689 1607 889 
Mijloace și materiale de transport 115 166 285 1454 391 110 233 124 257 8 212 4 
Mărfuri și produse diverse 171 118 317 913 239 106 160 106 157 206 316 515 
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din 
Nomenclatorul Combinat 

4 4 276 4 1 3 260 3 236 6 105 5 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Importurile de la nivelul județului Tulcea sunt predominate de următoarele 
categorii: 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%). 
 

6.1.4.3. Infrastructura de afaceri 
 
Structurile de sprijinire a afacerilor de importanță regională/locală – 

reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilități și/sau spații 
pentru operatorii economici care desfășoară activități economice de producție și de 
prestare servicii în structura de afaceri: parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, 
logistice, incubatoare de afaceri (conform Ordinului 287/2008). În prezent, la nivelul 
județului Tulcea nu există niciun parc industrial autorizat, acesta reprezentând una 
dintre principalele bariere în atragerea de noi investitori în județ. 

La momentul actual, infrastructura de afaceri județeană cuprinde:1 centru 
de informare tehnologică: Centru de Informare Tehnologică Delta Dunării; 2 
clustere: Clusterul Delta Dunării, Bio Danubius și Zona Liberă Sulina. 

Centru de Informare Tehnologică Delta Dunării a fost creat și dotat prin 
programul național INFRATECH în anul 2005 și acreditat în anul 2006. CIT Delta 
Dunării este membru al Rețelei Naționale de Inovare și Transfer Tehnologic (RENITT) 
și al Asociației Române de Transfer Tehnologic (AROTT). Obiectul ce activitate al 
CITDD îl reprezintă absorbția și difuzia rezultatelor activității de cercetare-
dezvoltare în mediul socio-economic, în vederea creșterii calității și 
competitivității produselor, proceselor și serviciilor, creării de noi locuri de muncă 
și la dezvoltarea economică durabilă într-un mediu concurențial. 

CITDD oferă mediului de afaceri tulcean și nu numai diverse servicii, precum: 
informare tehnologică, transfer tehnologic, organizare de manifestări științifice, 
organizare sesiuni de formare, practică pentru studenți, organizare activități de 
mentorat/ vizite de informare, editare și multiplicare material, asigură suportul 
tehnic pentru participarea la simpozioane, conferințe sau congrese. 

În anul 2017 Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării (CIT DD) a fost 
reacreditat de către Ministerul Cercetării și Inovării pentru o perioadă de 5 ani, 
menținându-și titlul de entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic 
în domeniile: mediu, bioeconomice, turism. 

Clusterul Delta Dunării a fost înființat în anul 2015 fiind încadrat în sectorul 
industrial ospitalitate și turism. La momentul actuala are 26 de membrii, dintre care 
22 de firme și 3 organizații/universități/centre tehnologice de cercetare. Misiunea 
și scopul clusterului este de a prezenta Delta Dunării ca un loc cu numeroase 
oportunități demne de descoperit, de a implica noi grupuri țintă și de a crește 
numărul de vizitatori de peste mări în Delta Dunării, oferind o experiență integrată. 
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Principalul scop al clusterului este de a sprijini instituțiile și antreprenorii care 
activează în domeniul turismului și promovarea Deltei Dunării, declarată rezervație 
a biosferei în 1990. 

Principalele obiective ale Clusterului Delta Dunării sunt: 
• promovarea abordării unui management participativ în rândul părților 

interesate din turism; 
• dezvoltarea capacității operaționale a instituțiilor și persoanelor care se 

ocupă cu dezvoltarea turismului sau turismului integrat, în sectorul privat al 
turismului și la nivelul autorităților locale; 

• creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța creării unui 
management durabil și integrat în planificarea și gestionarea activităților 
turistice în zona Deltei Dunării.  
Printre serviciile de suport furnizate se numără: accesul la piața internă 

europeană, suport pentru internaționalizare (acces la piețele țărilor terțe), acces la 
sprijinul public (programe regionale/naționale, vouchere de inovare, etc.), acces la 
finanțare privată (conectarea la investitori, capital-semințe, capital de risc, 
finanțare participativă, etc.), acces la servicii tehnologice. 

Clusterul Bio Danubius a fost înființat în anul 2014, având ca scop principal 
susținerea și promovarea produselor agriculturii ecologice și valorificarea superioară 
a materiilor prime, precum și susținerea biodiversității. Clusterul este format din 
aglomerări de firme, institute de cercetare, autorități publice, catalizatori care 
vizează dezvoltarea unor modele de afaceri competitive la nivel european și 
mondial. 

Zona Liberă Sulina - R.A. Administrația Zonei Libere Sulina administrează o 
suprafață de 175,5117 ha, inclusă în intravilanul orașului, compusă dintr-un număr 
de 2 perimetre, amplasate atât în zona orașului, cât și în jurul bazinului maritim de 
tranzit. În perimetrul 1 și în zona amenajată a perimetrului 2, care au statut de zona 
liberă, sunt amplasate  lucrări de infrastructură: cheuri, platforme, accese rutiere; 
clădiri cu destinație administrativă; spații comerciale; depozite, rețele de energie 
electrică; alimentare cu apă și canalizare. 

Perimetrul 2, zona neamenajată este compusă din: 
- 1.339.510 m2 teren neamenajat, parte din teren provenind din dragarea 

bazinului maritim de tranzit; 
- Bazinul maritim de tranzit în suprafață de 330.850 mp și o adâncime de 7 m; 
- Bazinul fluvial destinat navelor de agrement și pescărești, în suprafață de 

50.150 mp. 
Activitățile ce pot fi desfășurate în zonele libere de către operatori, sunt cele 

prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 656/1997. Pentru toate tipurile de activități, precum și 
pentru bunurile ce intră sau ies din zona liberă este necesară existența 
documentelor prevăzute de legislația română în vigoare. Activitățile menționate pot 
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fi efectuate de către orice persoană fizică sau juridică română sau străină, pe baza 
de licențe emise de către Administrația Zonei Libere Sulina. Desfășurarea de 
activități în zona liberă se poate face fie în urma adjudecării unui contract de 
închiriere terenuri/spații la licitațiile publice organizate periodic, fie prin obținerea 
unei licențe de lucru, devenind astfel „Utilizatori ai zonei libere”. 

Permisele de acces în Zona Liberă Sulina se eliberează pe durate de: 1 lună, 
3 luni, 6 luni și 12 luni, iar valoarea acestora este stabilită în funcție de tipul 
activităților și durata solicitată. Prețul acestora este între 5 – 150 euro. 

Pachetul de facilități oferit utilizatorilor cuprinde: 
• Concesionarea de terenuri și construcții (pe o perioadă de până la 49 ani); 
• Închirierea de terenuri și construcții (pentru perioade cuprinse între 1 lună și 

5 ani); 
• Scutirea de taxe vamale; 
• Posibilitatea transferului în străinătate a capitalului și a profitului; 
• Garantarea investițiilor realizate; 
• Plata în valută a serviciilor și salariilor; 
• Posibilitatea schimbării originii mărfurilor; 
• Birocrația redusă. 

Mai mult, importatorii și exportatorii care realizează investiții în Zona Liberă 
mai beneficiază de o serie de facilități, respectiv: 

• Mijloace de transport, mărfurile și alte bunuri provenite din străinătate sau 
destinate altor țări, care se introduc în, sau se scot din Zona Liberă sunt 
exceptate de plata taxelor vamale; 

• Materialele și accesoriile românești care intră în Zona Liberă și sunt folosit 
pentru fabricarea unor bunuri sunt scutite de taxe vamale, cu îndeplinirea 
formalităților de export; 

• Bunurile românești care se utilizează pentru construcții, reparații și 
întreținerea de obiective în teritoriul Zonei Libere sunt scutite de taxe 
vamale; 

• Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă, fără 
plătirea taxelor vamale; 

• Navele ce operează în Portul Liber Sulina și nu ating alte porturi dunărene 
sunt scutite la plata taxei de canal. 
Investitorii din zona liberă Sulina au acces în același timp - prin Canalul 

Internațional Sulina la Vestul și Nordul Europei, iar la Orientul Apropiat și Mijlociu – 
prin Marea Neagră. 

 
6.1.5. Piața muncii și forța de muncă 
 
Piața forței de muncă din România s-a schimbat dramatic în timpul tranziției 

economice. Una dintre principalele caracteristici a fost și este reducerea numărului 
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populației ocupate. Restructurarea întreprinderilor a condus la pierderea locurilor 
de muncă care nu au fost compensate prin crearea de noi locuri de muncă. Ocuparea 
forței de muncă și șomajul sunt două fenomene care produc consecințele cele mai 
profunde în activitatea economică și socială unei localități. 

Datorită poziției geografice, precum și reliefului unic în România, economia 
județului Tulea s-a putut dezvolta pe mai multe paliere printre care: sectorul 
agricol, sectorul industriei, sectorul comerțului și sectorul serviciilor. Sectorul 
turistic reprezintă de asemenea un pilon de sprijin al activității economice, dat fiind 
faptul că la nivelul județului Tulcea se remarcă existența unor elemente de 
patrimoniu natural și cultural care reprezintă cu o atractivitate turistică crescută ce 
pot fi exploatate. 

Resursele de muncă reprezintă numărul persoanelor capabile de muncă 
pentru a desfășura una dintre activitățile economice naționale, respectiv acea parte 
a populației care posedă ansamblul capacităților fizice și intelectuale ce îi permit 
să desfășoare o activitate utilă. Conform ultimelor date statistice de la nivelul 
județului Tulcea, în anul 2018 resursele de muncă erau de 211 mii persoane, în 
scădere față de anul 2014 cu 6,64%. Tendința de scădere a resurselor de muncă este 
prezentă la nivelul tuturor județelor din Regiunea de Sud Est, per total regional, 
resursa de muncă scăzând cu 4,92% în 2018 (1.489,2 mii persoane) comparativ cu 
anul 2014 când era de 1.566,2 mii persoane. 

În ceea ce privește structura, resursa de muncă era formată din 53,39% 
bărbați (64,6 mii persoane) și 46,61% femei (56,4 mii persoane). Raportându-ne la 
situația regională, se observă că județul Tulcea se clasează pe ultimul loc în 
clasamentul județelor din Regiunea de Sud Est care dețin cele mai multe resurse de 
muncă, acest aspect însă este determinat și de relieful unic al județului, precum și 
de populația rezidentă. 

 
Figura 49 - Resursa de muncă și evoluția sa în Regiunea Sud-Est – mii persoane 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Populația activă civilă ce reprezintă oferta potențială de forță de muncă 
cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați, atingea în anul 2018 un 
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cuantum de 82,2 mii persoane, fiind în scădere cu 5,85% față de valoarea din 2014 – 
87,3 mii persoane. În ceea ce privește populația ocupată efectiv, acesta înregistra 
în 2018 o valoare de 79,1 mii persoane, în scădere cu 4,12% față de anul 2014 (82,5 
mii persoane). Raportându-ne la nivel regional, Județul Tulcea deținea în anul 2018 
doar 8,33% din populația ocupată la nivelul Regiunii Sud-Est, clasându-se pe ultimul 
loc în cadrul județelor componente. 

 
Tabel 32 - Populația ocupată civilă – mii persoane 

Localizare 2014 2015 2016 2017 2018 
% din 
total 

regiune 

Regiunea Sud-Est 986,8 969 945,2 949,6 949,4 100% 

Brăila 119,7 117,6 115,8 119,3 118,1 12,44 

Buzău 171,8 166,3 157,6 158,1 159,2 16,77 
Constanța 291,6 289,2 286,2 284,3 284,4 29,96 
Galați 183,4 180,6 175,1 177 178,2 18,77 
Tulcea 82,5 80,9 79,6 80,5 79,1 8,33 
Vrancea 137,8 134,4 130,9 130,4 130,4 13,73 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
Din punct de vedere al structurii pe sexe, 36,9% din totalul populației ocupată 

la nivelul județului Tulcea era reprezentată de femei, restul de 63,1% fiind 
reprezentată de bărbați. 

În ceea ce privește distribuția populației ocupate pe sectoare de activitate în 
anul 2018, ponderea ce mai mare se regăsește în sectorul agriculturii, silviculturii 
și pescuitului (22,5 mii persoane), industrie (17,1 mii persoane), comerț cu ridicata 
și amănuntul (9,9 mii persoane), construcții (5,6 mii persoane) și sănătate și 
asistență socială (4,4 mii persoane). 

 
Tabel 33 - Populația ocupată pe activități ale economiei naționale 

Domeniu de activitate 2018 

TOTAL 79,1 

Agricultură, silvicultură și pescuit 22,5 

Industrie 17,1 

Industrie extractivă 0,6 

Industrie prelucrătoare 14 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

0,4 

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 2,1 
Construcții 5,6 
Comerț cu ridicata și amănuntul 9,9 
Transport și depozitare 3,8 
Hoteluri și restaurante 2,3 
Informații și comunicații 0,6 
Intermedieri financiare și asigurări 0,5 
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Domeniu de activitate 2018 
Tranzacții imobiliare 0,1 
Activități profesionale, științifice și tehnice 1,4 
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1,3 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 2,7 
Învățământ 3,4 
Sănătate și asistență socială 4,4 
Activități de spectacole, culturale și recreative  0,4 
Alte activități de servicii 3,1 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
6.1.5.1. Salariați 

 
În perioada 2015-2019 numărul de salariați a cunoscut o creștere de 9,28%, 

ajungând de la 42.812 persoane în 2015 la 46.786 persoane în 2019. 
 

Tabel 34 - Numărul mediu al salariaților pe categorii de salariați (număr persoane) 

Forme de proprietate 2015 2016 2017 2018 2019 

Proprietate publică 42812 43207 44877 45629 46786 

Proprietate integral de stat 11719 12353 12857 12509 12344 

Proprietate mixtă 2069 2315 2337 2112 1908 
Proprietate majoritar de stat 1278 1610 1507 1517 1390 
Proprietate majoritar privată 298 278 290 276 242 
Proprietate privată 980 1332 1217 1241 1148 
Proprietate cooperatistă 27410 27492 28799 29837 30931 
Proprietate obștească 755 258 294 264 294 
Proprietate integral străină 60 59 58 61 59 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dintre salariații înregistrați în anul 2019, 66,11% lucrau în sectorul privat, 
26,38% lucrau în sectorul public și 3,78% în firme proprietate integral străină. 

 
Figura 50 - Salariați pe formă de proprietate (%) 
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Referitor la domeniile în care lucrează cei mai mulți salariați înregistrați la 
nivelul județului, în 2019 topul 5 se prezenta astfel:  

• Industrie – 29,90% (13.987 salariați); 
• Comerț cu ridicata și amănuntul – 16,18% (7.571 salariați); 
• Sănătate și asistență socială – 8,77% (4.102 salariați); 
• Agricultură, silvicultură și pescuit – 6,91% (3.232 salariați); 
• Construcții – 6,82% (3.191 salariați). 

 
Tabel 35 - Salariați pe activități ale economiei naționale 

Domeniu de activitate 2018 
TOTAL 46786 

Agricultură, silvicultură și pescuit 3232 
Industrie 13987 
Industrie extractivă 695 
Industrie prelucrătoare 11392 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

346 

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 1554 
Construcții 3191 
Comerț cu ridicata și amănuntul 7571 
Transport și depozitare 2228 
Hoteluri și restaurante 2450 
Informații și comunicații 322 
Intermedieri financiare și asigurări 388 
Tranzacții imobiliare 161 
Activități profesionale, științifice și tehnice 1158 
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1328 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 2669 
Învățământ 3104 
Sănătate și asistență socială 4102 
Activități de spectacole, culturale și recreative  417 
Alte activități de servicii 478 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
6.1.5.2. Nivelul salariilor 

 
În ceea ce privește câștigul salarial mediu net lunar, conform datelor 

analizate pentru perioada 2015-2019, se pot trage următoarele concluzii: 
• câștigul salarial nominal mediu net lunar a crescut în 2019 față de anul 2015 

cu 64,32%, ajungând de la 1.578 lei la 2.593 lei; 
• cele mai mari creșteri salariale în perioada 2015-2019 s-au înregistrat în 

următoarele sectoare: sănătate și asistență socială (138,87%), construcții 
(109,64%), activități de spectacole, culturale și recreative (103,55%), 
învățământ (90,13%), administrație publică și apărare (80,18%), activități 
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profesionale, științifice și tehnice (71,02%), informații și comunicații 
(89,82%), agricultură, silvicultură și piscicultură (64,32%). 
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Tabel 36 - Câștigul salarial nominal mediu net pe activități ale economiei naționale (lei) 

Domeniu de activitate 2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 față 

de 2015 
TOTAL 1578 1706 2009 2298 2593 64,32 

Agricultură, silvicultură și pescuit 1354 1355 1603 2021 1899 40,25 
Industrie 1811 1954 2225 2577 2840 56,82 
Industrie extractivă 1652 1939 1847 1897 2412  
Industrie prelucrătoare 1794 1950 2256 2644 2900  
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și 
aer condiționat 

3047 3023 3052 3454 3738  

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

1643 1673 1923 2137 2391  

Construcții 1100 1294 1395 1606 2306 109,64 
Comerț cu ridicata și amănuntul 1266 1345 1469 1566 1805 42,58 
Transport și depozitare 1889 1896 2149 2179 2381 26,05 
Hoteluri și restaurante 950 988 1299 1375 1469 54,63 
Informații și comunicații 1758 1633 2209 2553 3337 89,82 
Intermedieri financiare și asigurări 2335 2468 2687 2873 3259 39,57 
Tranzacții imobiliare 1246 1196 1862 1470 1729 38,76 
Activități profesionale, științifice și tehnice 1584 1811 2025 2405 2709 71,02 
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1018 1094 1344 1390 1638 60,90 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 2498 2604 3425 3891 4501 80,18 
Învățământ 1753 2017 2368 2661 3333 90,13 
Sănătate și asistență socială 1397 1818 2426 3038 3337 138,87 
Activități de spectacole, culturale și recreative  1128 1352 1674 1982 2296 103,55 
Alte activități de servicii 779 946 927 1086 1264 62,26 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

 Se observă că în majoritatea domeniilor, evoluția este una de creștere, per fiecare domeniu câștigul salarial mediu net 
crescând cu peste 30%. 



 
 

Pagina 106 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

6.1.5.3. Șomaj 
 
În perioada 2015 – 2019, numărul șomerilor înregistrați a scăzut cu 38,56%, 

ajungând de la 4.730 șomeri în 201 la 2.906 persoane în 2019. Tendința de scădere 
se remarcă și la nivel Regional, regiunea Sud-Est având cu 39,72% mai puțini șomeri 
înregistrați în 2019, comparativ cu 2015. 
 
Figura 51 - Evoluția numărului de șomeri înregistrați 2015-2019 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Ponderea femeilor a fost de 48,07% din totalul de șomeri înregistrați la nivelul 

județului Tulcea. 
După nivelul de pregătire, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în 

cazul absolvenților ciclului primar, gimnazial și profesional – 79,97% (2.324 
persoane), urmați de absolvenții ciclului liceal și postliceal – 18,41% (535 persoane) 
și absolvenților cu studii superioare – 1,62% (47 persoane). 

 
Figura 52 - Șomeri înregistrați pe categorii de studii 
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Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, 
numărul șomerilor înregistrați la nivelul lunii iulie 2020 a fost de 2.792 persoane, în 
scădere față de valoarea totală înregistrată la nivelul anului 2019.Dintre aceștia, 
27,90% erau șomeri indemnizați, iar 71,10% șomeri neindemnizați. 

 
În ceea ce privește rata șomajului, se observă o tendință de scădere susținută 

atât la nivelul Regiunii Sud-Est, cât și la nivelul județului Tulcea în perioada 
analizată (2014-2018). Astfel, în județul Tulcea rata șomajului a fost de 3,7% în 2018, 
cu 32,73% mai mică decât în anul 2014 când avea valoarea de 5,5%. 
 
Figura 53 - Evoluția ratei șomajului % 

 
 
La nivelul lunii iulie 2020, rata șomajului din Județul Tulcea era de 3,4%, 

păstrând trendul descrescător evidențiat și în perioada 2014-2018. Rata șomajului 
se păstrează astfel aproape de nivelul ratei de șomaj de la nivel național, care în 
luna iulie 2020 a fost de 3,3%. 
 

6.2. Infrastructură  
 
6.2.1. Infrastructura de transport 
 
Transportul, alături de telecomunicații, reprezintă două dintre cele mai 

importante precondiții ale dezvoltării economice. De asemenea, între infrastructura 
de transport a unei regiuni și dezvoltarea sa economică există o relație 
bidirecțională. 

Sectorul transporturilor reprezintă un sector strategic UE, acestea 
reprezentând aproximativ 5% din valoarea adăugată brută a UE2 și 5,2% (aproximativ 
11 milioane de persoane) din totalul locurilor de muncă în 2016, conform 
informațiilor prezentate de către Curtea de Conturi Europeană, în documentul 
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Analiza panoramică – Către un sector performant al transporturilor în UE: 
provocările care trebuie abordate, realizată în 2018.15 

Potențialul de dezvoltare al unei regiuni, județ sau localitate, este cu atât 
mai mare cu cât acea regiune, județ sau localitate dispune de o infrastructură de 
transport mai dezvoltată. Fără îndoială, infrastructura de transport se numără 
printre factorii cei mai importanți ai competitivității economice naționale, regionale 
sau locale, alături de regimul fiscal, de infrastructură tehnologică și de cercetare 
sau de nivelul de pregătire al forței de muncă. Reciproca relației este de asemenea 
valabilă. Creșterea economică determină o creștere a nevoilor de transport, chiar 
mai accentuată, creând o presiune suplimentară asupra infrastructurii existente. La 
nivel european se estimează ca până în anul 2020 traficul se va dubla,          
impunându-se investiții în extinderea și modernizarea rețelelor transeuropene de 
transport de cca 500 miliarde de euro în perioada 2007-2020. Lipsa unei 
infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia 
regională stagnează sau chiar înregistrează un regres. În plus, lipsa unei 
infrastructuri de transport eficientă și intermodală stopează dezvoltarea locală și 
îngreunează traficul sau tranzitul acelei localități/județ.  

De asemenea, dimensionarea greșită a infrastructurii poate avea consecințe 
nefaste asupra altor sectoare de activitate, ca de exemplu sectorul situațiilor de 
urgență (urgențe medicale, pompieri, poliție) sau sectorul construcțiilor. Pe de altă 
parte, construirea şi întreținerea infrastructurii de transport sunt activități cu un 
puternic efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi 
impulsionează dezvoltarea economică pe orizontală. Sectorul construcțiilor, 
industria materialelor de construcții, industria metalurgică, industria mașinilor şi 
utilajelor de construcții și serviciile de proiectare sunt domeniile economice care au 
cel mai mult de câștigat în urma investițiilor în infrastructură. 

Având în vedere importanța deosebită pe care o are mobilitatea urbană, atât 
Municipiul Tulcea, cât și alte orașe importante din județ (Isaceea, Măcin), acestea 
și-au realizat Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, în cadrul cărora sunt prezentate 
perspectivele din domeniul transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației. 

Având în vedere poziționarea județului pe harta României, căile de 
comunicație tulcene asigură întreaga gamă de transporturi (rutiere, feroviare, 
fluviale, maritime, aeriene), fiind al doilea județ al țării, după Constanța, care 
beneficiază de prezența pe teritoriul său a tuturor categoriilor de mijloace de 
transport. În ultimii ani, infrastructura de transport de la nivelul județului Tulcea a 
cunoscut o evoluție pozitivă, fiind finalizate sau în curs de implementare numeroase 
proiecte pentru dezvoltarea rurală și urbană ce vizează modernizarea de căi rutiere. 

 
15 https://op.europa.eu/webpub/eca/landscape-review-transport/ro/  
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De asemenea, s-au realizat demersuri importante pentru proiectarea unui nou 
drum expres, respectiv pentru tronsonul de circa 112 km ce va lega Tulcea de 
Constanța. 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 Expre cu denumirea generică ”Dobrogea Expres” și care 
realizează legătura între localitățile Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin 
– Brăila. Acest drum se presupune că va asigura baza necesară cererii de transport 
în creștere și un grad ridicat de siguranță în trafic. 

 
6.2.1.1. Infrastructura de transport rutier 

 
Conform Institutului Național de Statistică, lungimea rețelei de drumuri 

publice de la nivelul județului Tulcea în 2019 însuma 1.355 km, cu doar 0,37% mai 
mult decât în anul 2015. Din totalul de 1.355 km, 557 km reprezintă drumuri 
modernizate, 350 km sunt drumuri cu îmbrăcăminte ușoară rutieră, 199 km drumuri 
pietruite și 249 km drumuri de pământ. 

 
Tabel 37 - Lungimea drumurilor publice - județul Tulcea 

Categorii drumuri publice 
– tipuri de acoperământ 

2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 
față de 
2015 

TOTAL 1350 1350 1351 1351 1355 0,37 

Modernizate 530 552 553 553 557 5,09 

Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 335 313 350 350 350 4,48 

Pietruite 236 236 199 199 199 -15,68- 

De pământ 249 249 249 249 249 - 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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După clasificarea drumurilor publice, pe teritoriul județului Tulcea erau la nivelul 
anului 2019, 329 km drumuri naționale, 1.026 drumuri județene și comunale, 634 
km drumuri județene și 392 km drumuri comunale. 

 
Sursa: Consiliul Județean Tulcea 

 

Prin județ trec drumurile naționale DN 22 – Râmnicu Sărat (DN 22) – Brăila – 
Tulcea – Constanța; DN 22 A Tulcea – Hârșova, DN 22D Măcin (DN22) – Ciucurova 
(DN22a); DN22E și DN 22F – Horia – Cataloi.
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La momentul actual, se află în implementare la nivelul județului Tulcea mai multe proiecte ce vizează dezvoltarea 
infrastructurii de transport, proiectele fiind în diverse stare de implementare, respectiv: 

 
Tabel 38 – Proiecte de infrastructură în implementare la nivelul județului Tulcea 

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect 
Cod proiect 

MySMIS 
Contract de 
finanțare 

Durata de 
implementare 

Valoare totală 
proiect (lei – 
inclusiv TVA) 

POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale (ZONA NON ITI DD) 

1. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna 
(DJ222B, L=54,099 km)   

118122 57/ 22.06.2017 
22.06.2017-
21.08.2021 

98.134.680,37 

2. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor 
– Nicolae Bălcescu (DJ229, L=22,818 km) 

118120 56/ 22.06.2017 
22.06.2017-
22.06.2021 

52.235.492,48 

POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

3. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și 
Turda-Sarichioi (DJ229, L=28,864 km) 

115509 
1827/ 

07.05.2018 
07.05.2018-
31.03.2021 

76.416.925,56 

4. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-
Babadag-Slava Rusă (DJ223A, L=15,926 km) 

115504 
1584/ 

20.03.2018 
20.03.2018-
30.04.2021 

31.446.728,80 

5. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-
Ceamurlia de Sus (DJ222, L=25,148 km) 

115506 
1862/ 

18.04.2018 
18.04.2018-
31.05.2021 

40.679.791,30 

6. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia -
Ceamurlia de Sus (DJ222B, L=9,527 km) 

116214 
2468/ 

18.06.2018 
18.06.2018- 
31.07.2021 

18.325.973,69 

Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării 
a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi aeriene 

7. 
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-
Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou (DJ222G, DJ222F, L=46,332 km) 

119221 
1500/ 

24.06.2019 
01.09.2017- 
30.06.2022 

128.928.575,62 

Program Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 2 (AP) - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 
eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire proiect 
Cod proiect 

MySMIS 
Contract de 
finanțare 

Durata de 
implementare 

Valoare totală 
proiect (lei – 
inclusiv TVA) 

8. Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 129636 32/ 14.05.2019 
01.09.2017-
31.12.2022 

190.162.236,67 

Programul Operațional pentru PESCUIT si afaceri maritime 2014-2020, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII, 
Măsura nr. 2 Sporirea atuurilor de mediu si încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice 

9. 
Facilitați de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni în municipiul 
Tulcea – zona FALEZA 

130174 
242/ 

21.05.2019 
21.05.2019-
21.05.2021 

2.616.094,86 
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În ceea ce privește, infrastructura orășenească, lungimea străzilor orășenești 
era în 2019 de 310 km la nivelul județului Tulcea, dintre care 196 km modernizați, 
reprezentând 63,23% din total. 

 
Tabel 39 - Lungimea străzilor orășenești, inclusiv modernizate din Județul Tulcea 

Lungime străzi orășenești 2015 2016 2017 2018 2019 
%modernizate 

din total 
TOTAL 313 315 315 310 310  

TOTAL modernizate 203 197 197 196 196 63,23 
Municipiul Tulcea, din care: 134 136 136 136 136  

modernizate: 113 114 114 114 114 83,82 
Oraș Babadag, din care: 44 44 44 44 44  

modernizate: 19 19 19 19 19 43,18 
Oraș Isaccea, din care: 44 44 44 44 44  

modernizate: 23 13 13 13 13 29,55 
Oraș Măcin, din care: 52 52 52 52 52  

modernizate: 38 38 38 38 38 73,08 
Oraș Sulina, din care: 39 39 39 34 34  

modernizate: 10 13 13 12 12 35,29 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
După cum se observă doar la nivelul Municipiul Tulcea și Orașul Măcin străzile 

orășenești sunt în marea lor parte modernizate, în procentaj de 83,82%, respectiv 
73,08%, cu mult peste media județeană de 63,23%.  
 
Figura 54 - Străzi orășenești modernizate 

 
 
Cu toate acestea, conform datelor analizate pentru perioada 2015-2019, se 

poate observa că lungimea străzilor modernizate nu a crescut, numărul de km 
modernizați rămânând constant pentru majoritatea municipiilor și orașelor 
analizate. 
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Transport rutier 
 
În ceea ce privește vehiculele rutiere înmatriculate în circulație, se observă 

o creștere accelerată a numărului acestora, în 2019 fiind 77.785 vehicule 
înmatriculate, cu 27,59% mai multe decât în anul 2015. Din totalul vehiculelor 
rutiere, ponderea cea mai mare este deținută de autoturisme – 78,19%, autovehicule 
pentru transportul mărfurilor – 13,38% și remorci și semiremorci – 5,47%. 
 
Tabel 40 - Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului – Jud. Tulcea (nr.) 

Categorie de vehicule rutiere 2015 2016 2017 2018 2019 
% din 
total 

Autobuze și microbuze 475 488 506 513 488 0,63 
Autoturisme 44474 47197 51565 56430 60818 78,19 

Mopede și motociclete 915 945 978 1037 1066 1,37 

Motociclete 821 850 883 944 974  

Autovehicule pentru transportul mărfurilor 8101 8528 9097 9751 10333 13,28 

Autocamioane 7523 7894 8379 8918 9414  

Autotractoare 578 634 718 833 919  

Vehicule rutiere pentru scopuri speciale 326 342 361 388 425 0,55 

Tractoare 406 404 402 402 398 0,51 

Remorci și semiremorci 2772 3061 3365 3841 4257 5,47 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Referitor la numărul de înmatriculări noi de autovehicule pentru transportul 

pasagerilor se observă de asemenea un trend crescător, numărul acestora cercând 
cu 94,23% în 2019 față de 2015, ajungând de la 1.960 la 3.807. Din numărul total de 
noi înmatriculări, 71,58% sunt reprezentate de vehiculele importate de ocazie, iar 
28,42% de vehiculele noi. 

 
Tabel 41 - Înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor 

Categorie de 
vehicule 
rutiere 

Categorii 2015 2016 2017 2018 2019 

Vehicule noi 

Motoare și motociclete 7 5 7 10 7 
Autoturisme 319 402 518 817 1075 

Autocare, autobuze și 
microbuze 

22 11 6 6 0 

Vehicule 
importate de 
ocazie 

Motoare și motociclete 43 34 29 34 33 
Autoturisme 1561 1886 3533 3227 2685 

Autocare, autobuze și 
microbuze 

8 8 6 11 7 

TOTAL  1960 2346 4099 4105 3807 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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La sfârșitul anului 2019 se observă o creștere semnificativă și la nivelul 
înmatriculărilor noi de vehicule rutiere pentru transportul de mărfuri, numărul 
acestora fiind cu 31,91% mai mare decât în 2015.  

 
Tabel 42 - Înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor 
Categorie de 

vehicule 
Categorii vehicule 
transport mărfuri 

2015 2016 2017 2018 2019 

Vehicule noi 

Autocamioane 30 47 55 53 73 
Autotractoare și 
autoremorchere 

17 5 12 10 0 

Remorci și semiremorci 135 137 144 262 254 

Vehicule 
importate de 
ocazie 

Autocamioane 277 266 364 335 311 
Autotractoare și 
autoremorchere 

45 41 40 65 73 

Remorci și semiremorci 107 90 84 116 95 

TOTAL 611 586 699 841 806 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Din totalul de noi înmatriculări pentru vehicule de transport marfă, 59,43% 

au fost pentru vehicule importate de ocazie, iar 40,57% pentru vehicule noi. 
În ceea ce privește accidentele de circulație rutieră, Județul Tulcea a 

înregistrat în 2019, 314 accidente, cu 2,48% mai puține decât în anul 2015. De 
asemenea, ocupă ultimul loc în Regiunea Sud-Est din punct de vedere al accidentelor 
rutiere, ceea ce denotă un efect pozitiv al dezvoltării infrastructurii de transport 
rutier județeană. La nivelul județului Tulcea s-au petrecut în 2019 doar 8,56% din 
totalul accidentelor din Regiunea Sud-Est. 

 
Tabel 43 - Accidente de circulație rutieră cauzatoare de vătămări corporale 

Categorie de vehicule rutiere 2015 2016 2017 2018 2019 
% din total 
regional 

Regiunea Sud-Est 3621 3842 3855 3619 3669  

Brăila 323 403 386 363 369 10,06 

Buzău 555 661 647 574 571 15,56 

Constanța 1321 1252 1200 1182 1148 31,29 

Galați 589 717 771 650 743 20,25 

Tulcea 322 314 321 291 314 8,56 

Vrancea 511 495 530 559 524 14,28 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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6.2.1.2. Infrastructura de transport feroviar 
 
Conform Institutului Național de statistică, lungimea căilor ferate de la nivelul 

județului Tulcea este de 103 km, fiind clasificare ca linii ferate normale cu o cale. 
Principalul itinerariu este Medgidia – Tulcea, stațiile cele mai importante fiind 

Tulcea, Babadag, Baia – Dobrogea. Durata medie a unei călătorii din Municipiul 
Tulcea până la București este de 5 ore. La nivelul Municipiului Tulcea, transportul 
feroviar dispune de o gară de călători amplasată în intravilanul municipiului și una 
de mărfuri, situată în sud-vestul trupului principal de intravilan al Municipiului. Gara 
de călători asigură patru curse zilnice, dintre care una pe ruta Tulcea – București și 
retur, una pe traseul Tulcea – Constanța și două curse zilnice pe ruta Tulcea – 
Medgidia și retur. Prin gara de mărfuri se derulează transportul de materii prime și 
mărfuri către și dinspre toate zonele României. 

 
6.2.1.3. Infrastructura de transport fluvial 

 
România este traversată de 2 

coridoare ale rețelei primare TEN-T, 
respectiv: 

Coridorul Orient/Mediterana de 
Est conectează porturile germane 
Bremen Hamburg și Rostock prin 
Republica Cehă și Slovacia, cu o 
ramificație prin Austria, mai departe în 
Ungaria, prin portul românesc 
Constanța, portul bulgar Burgas, cu o 
legătură către Turcia, până la porturile 
grecești Salonic și Pireu, cu o legătură 
prin ”Autostrada Mării” spre Cipru. El 
cuprinde căi ferate, căi rutiere, 
aeroporturi, porturi, terminale 
feroviar-rutiere și căile navigabile 
interioare ale râului Elba. Principalul 
sector de trafic îngreunat este calea 
ferată Timișoara – Sofia. 

Coridorul Rin – Dunăre, 
conectează Strasbourg și Mannheim prin intermediul a două axe paralele din sudul 
Germaniei, una de-a lungul râului Main și al Dunării, iar cealaltă prin Stuttgart și 
Munchen, cu o ramificație spre Praga și Zilina, până la frontiera slovaco-ucraineană, 
prin Austria, Slovacia și Ungaria, până la porturile românești Constanța și Galați. El 
cuprinde căi ferate, căi rutiere, aeroporturi, porturi, terminale feroviar-rutiere și 
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sistemul de căi navigabile interioare ale râului Main, canalul Main-Dunăre, întregul 
curs al Dunării în aval de Kelheim și râul Sava.16 

Transportul naval la nivelul județului Tulcea este favorizat de tranzitarea 
acestuia de fluviul Dunărea, fiind posibilă realizare de curse regulate pe cele 3 brațe 
(Sfântul Gheorghe, Sulina și Chilia). La nivelul județului Tulcea funcționează 
următoarele tipuri de porturi: industrial, mineralier, turistic și comercial. 

 
Portul Tulcea și Portul Sulina sunt parte integrată a rețelei TEN-T fluviale 

centrale și sunt cele mai importante porturi de la Delta Dunării, la acestea având 
acces inclusiv navele maritime cu pescaj maxim 7 metri.  

Portul Tulcea17 este unul dintre cele mai mari și importante porturi fluvio-
maritime românești și este situat în Municipiul Tulcea, între mm 42 – mm 34 Dunăre, 
ambele maluri. Acesta are cheiuri operaționale verticale în lungime de 330 de metri 
și pereate în lungime de 2.225 m. Portul are termina RO-RO fluvial pe relația Tulcea 
– Reni și retur.  

Portul industrial din Tulcea este situat la Mm 39+1352 – Mm 39+1022 Dunăre, 
mal drept, fiind construit începând cu anul 1974, în scopul de a asigura materiile 
prime necesare pentru platforma metalurgică din Tulcea. Principalele activități ale 
portului industrial sunt:  

• descărcare materii prime importate ca mangan, calcar, bauxită, crom, fier și 
cocs de pe navele maritime; 

• descărcarea produselor de balast de carieră din barje; 
• încărcarea materiilor prime exportate ca feroaliaje, fier vechi și alumină. 

Portul comercial din Tulcea este situat între Mm 39 – Mm 38+1530 Dunăre, 
fiind destinat traficului de pasageri și servește în întregime zona Deltei Dunării. 

 
Principalele caracteristici: 

- suprafața totală: 62.833 mp; 
- lungimea cheiurilor: vertical = 330 m, pereat = 482 m; 
- număr dane de operare: 41; 
- conexiune feroviară națională: lungime = 320 m (ecartament european); 
- conexiune cu sistemul rutier național; 
- terminal de pasageri; 
- facilități de depozitare a mărfurilor (platforme deschise); 
- echipamente portuare pentru operarea navelor; 
- facilități de preluare a deșeurilor de la nave; 
- siloz pentru cereale; 
- punct vamal; 

 
16 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/ten-t-country-fiches/ten-t-country-fiches-
ro_ro.pdf  
17 https://www.romanian-ports.ro/html_nou/port_tulcea.php 
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- șantierul naval ”AKEL”; 
- facilități pentru întreținerea navelor; 
- curățarea magaziilor și a spațiilor de depozitare de pe nave; 
- facilități pentru transportul pasagerilor în Delta Dunării. 

 
Portul Sulina18 este amplasat pe malul drept al Canalului Sulina, în zona 

orașului și dispune de următoarele construcții portuare: cheu vertical din beton în 
lungime de 3.340 ml, trei estacade din beton armat, având fiecare un front de 
acostare de 80 ml și o adâncime de acostare de -7,50 m, două estacade din beton 
armat cu un front de acostare de 100 ml și respectiv 200 ml, cu o adâncime de – 3,50 
ml, două estacade din beton armat cu un front de acostare de 30 ml fiecare, care 
asigură o adâncime de acostare de 2,50 ml, cheu pereat în lungime de 2.600 ml 
pentru apărarea malului, cu prelungirea cheiului vertical și spre amonte de uzina de 
apă. 

Aceste construcții portuare amenajate de-a lungul falezei orașului asigură 
condiții pentru acostarea navelor maritime care intră și ies de pe Canalul Sulina, 
precum și a navelor care deservesc 
traficul local de mărfuri și pasageri. 

La momentul actual, s-a 
aprobat proiectul de aproximativ 17,5 
milioane de euro care vizează 
modernizarea portului din orașul 
Sulina.  

Proiectul este finanțat prin 
fonduri europene în cadrul 
Mecanismului ITI Delta Dunării prin 
Programul Operațional de 
Infrastructură Mare.  

 
Proiectul19 vizează reabilitarea întregii infrastructuri portuare, cu statut de 

regim de zonă liberă. Obiectivul proiectului constă în modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii portuare care deservește traficul de nave de mărfuri, în scopul 
creșterii eficienței și siguranței operațiunilor portuare. Implementarea proiectului 
va conduce la creșterea cu aproximativ 70.000 tone/an, în medie, a cantităților de 
marfă operate anual în porturile românești. 

Pe lângă cele două mari porturi, în Județul Tulcea mai funcționează și 3 
porturi mici, respectiv Portul Isaccea, Portul Mahmudia și Portul Chilia Veche. 

 

 
18 https://www.azlsulina.ro/orasul%20sulina.html 
19 https://www.economica.net/portul-din-ora-ul-sulina-se-modernizeaza_190692.html  
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Figura 55 - Caracteristicile porturilor 

 
Acestor porturi li se adaugă și mini-porturile destinate transportului de 

pasageri și turiști între diverse destinații din Delta Dunării, respectiv: Mini-port 
Sfântul Gheorghe, Mini-port Jurilovca, Mini-port Murighiol, Mini-port Sarichioi.  

Conform Institutului Național de Statistică, la nivelul anului 2019, în Județul 
Tulcea lungimea căilor navigabile interioare era de 357 km, din care 323 căi 
navigabile pe râuri (inclusiv fluviul Dunărea) și lacului navigabile și 34 km canale 
navigabile. Majoritatea căilor navigabile sunt destinate transportului pasagerilor și 
turiștilor din Delta Dunării, cele mai multe structuri de cazare din zonele turistice 
dispunând de pontoane de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. 

În ceea ce privește regimul de circulație pe canalele din Delta Dunării sunt 
reglementate vitezele maxime admise, precum și zonele protejate, după cum 
urmează: 

- Viteza maximă admisă a navelor și ambarcațiunilor care navighează pe 
următoarele canale de circulație și lacuri interioare din perimetrul rezervației 
Biosferei ”delta Dunării” este de 40 km/h: 
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- Viteza maximă admisă a navelor și ambarcațiunilor care navighează pe 

următoarele canale de circulație și lacuri interioare din perimetrul rezervației 
Biosferei ”delta Dunării” este de 5 km/h: 

 
- Viteza maximă admisă a navelor și ambarcațiunilor care navighează pe restul 

canalelor și lacurilor interioare din perimetrul rezervației Biosferei ”delta 
Dunării” este de 15 km/h. 
 
În ceea ce privește transportul pasagerilor, respectiv a turiștilor, la nivelul 

județului sunt disponibile atât curse clasice, cât și curse rapide, precum și curse 
operate cu nave de agrement private, respectiv: 

• Curse clasice: Tulcea – Sulina (3h), Tulcea – Chilia Veche – Periprava (4,50 h), 
Tulcea – Sfântu Gheorghe (6 h); 

• Curse rapide: Tulcea – Sulina (1,50 h), Tulcea – Sfântu Gheorghe ( 2h). 
Concluzionând, infrastructura fluvială reprezintă un punct important în 

dezvoltarea județului Tulcea, atât din punct de vedere al atractivității turistice, cât 
și din punct de vedere al investitorilor, luând în considerare posibilitățile 
transportului de mărfuri, materii prime, facilități oferite de porturile existente, prin 
urmare fiind în continuare necesare infuzii de capital pentru dezvoltarea acestui tip 
de infrastructură ce poate aduce plus valoare economică județului.  

 
6.2.1.3. Infrastructura de transport aerian 
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 Transportul aerian este asigurat prin aeroportul „Delta Dunării” situat la 15 
km de Municipiul Tulcea. Din anul 2010 acesta s-a redeschis pentru curse ocazionale 
charter și servicii de aviație utilitară pentru agricultură și sănătate. 
 
Figura 56 - Harta aeroporturilor din România 

 
La momentul actual, aeroportul este deschis traficului internațional, existând 

servicii de Poliție de Frontieră, Vamă, în cadrul programului de operare (07:30 – 
19:30 L.T.). La cerere se poate opera și în afara programului de operare. 

 
Principalele facilități și dotări ale aeroportului se prezintă astfel: 

Facilități și dotări: 
Pistă betonată: 2000 x 30 m; acostament 7,5 m; 
Cale de rulaj: 150 x 24 m; 
Platformă de îmbarcare/debarcare pasageri: 170 x 70 m (în curs de modernizare – mărirea cu 170 
x 70m) 70% realizată; 
Balizaj luminos nou și de ultima generație de înaltă intensitate CAT II: 

- Pistă de decolare – aterizare: marginal, axial, praguri, TDZ, PAPI 34,16; 
- Fir director; 

Mijloace de navigație: RFA, RFI, VOR/DME, ILS. 
Alimentare cu carburant a aeronavelor: Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea este autorizat ca 
distribuitor de produse aeronautice civile de Autoritatea Aeronautică Civilă Romana JET A1 și 
AvGas 100LL. Dispune de propriul depozit de carburanți de aviație cu următoarele capacități și 
tipuri de carburanți: 100 tone petrol turboreactor JET A1 și 30 tone benzină de aviație AvGas 
100LL. 
Facilități pentru pasageri: termina plecări, terminal sosiri, aerogară cu o capacitate de 120 
pasageri/oră, salon de regrupare cu o capacitate de 40 de pasageri, salon VIP cu o capacitate de 
20 pasageri, bar aerogară, facilități pentru persoane cu mobilitate redusă. 

În ultimii ani au fost realizate mai multe proiecte de modernizate a 
aeroportului „Delta Dunării”, fiind finalizate următoarele: 

- modernizare a balizajului luminos CAT II; 
- împrejmuirea perimetrală a aeroportului conform standardelor ICAO; 
- modernizarea aerogară – separare fluxuri pasageri, terminal sosiri, terminal 

plecări; 
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- au fost achiziționate noi echipamente pentru deservirea aeronavelor: 
airstarter, GPU, condiționare aer aeronavă, vidanjă, alimentator apă 
aeronavă, tractor aeronave, scară pasageri, furcă tractare aeronave, tester 
fricțiune pistă. 
 
La momentul actual se lucrează la extinderea platformei de îmbarcare 

debarcare pasageri staționare aeronave cu 170x70 m. 
Având în vedere investițiile importante realizate pentru modernizarea 

aeroportului „Delta Dunării”, acesta ar putea deveni un vector important al 
transportului județean, având în vedere potențialul turistic al zonei și atractivitatea 
din ce în ce mai mare a Deltei Dunării. Sunt însă necesare a fi realizate demersurile 
pentru atragerea unor mari operatori aerieni capabili să efectueze curse regulate 
atât naționale (Cluj – Tulcea, Iași – Tulcea, etc.), cât și internaționale, mai ales în 
sezonul estival. 

 
6.2.2. Infrastructura de utilități 
 
Utilitățile publice de interes local au o importanță socială și economică, fiind 

absolut necesare pentru dezvoltarea durabilă a localităților, îmbunătățirea 
condițiilor de viață și creșterea gradului de atractivitate pentru investitori. La nivel 
european și național, principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de 
utilități publice sunt: spațiile verzi, alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea 
cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale și alimentarea cu energie 
electrică.  

 
6.2.2.1. Alimentarea cu apă  

 
Serviciul de alimentare cu apă și canalizare este reglementat de Legea nr. 

241 / 2006. Conform acesteia, în art. 2, alin 1 se precizează următoarele: „Serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților, denumit în continuare 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se află sub conducerea, coordonarea 
și responsabilitatea autorității administrației publice locale, care are drept scop 
asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți 
utilizatorii de pe teritoriul localităților.  

În prezent, la nivelul județului Tulcea, serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare sunt asigurate de Operatorul Regional AQUASERV SA. Din punct de vedere 
a ariei geografice acoperite, activitatea societății se desfășoară pe raza județului 
Tulcea furnizând servicii de alimentare cu apă în 16 UAT-uri (Municipiul Tulcea cu 
suburbia Tudor Vladimirescu, comunele Somova – sat Mineri, C.A. Rosetti, Chilia, 
Pardina, Ceatalchioi, Maliuc – satele Pardina și Gorgova, Crișan, Mahmudia, 
Văcăreni, Grindu și Carcaliu, orașele Sulina, Isaccea, Măcin și Babadag). 



 
 

Pagina 123 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

 
La momentul actual, conform Planului de Management 2016-2020 al 

societății, operatorul AQUASERV SA are dreptul de a exploata sistemele publice de 
alimentare cu apă și canalizare din aria administrativ-teritorială a localităților 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Tulcea, 
în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de 
Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 
2718/19.12.2013. Societatea este certificată pentru sistemul integrat calitate – 
mediu – siguranța alimentului și Securității Informației conform standardelor SR EN 
ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 22000:2005 și SR EN ISO 
27001:2005.20 

În conformitate cu Master Planul pentru județul Tulcea pentru serviciul de 
apă li de canalizare21, localitățile județului Tulcea se alimentează cu apă din: 

• sursele de apă subterană – cazul majorității localităților aferente județului 
Tulcea; 

• surse de apă de suprafață – exemplu Tulcea, Sulina, Chilia Veche, Crișan, 
Mila 23, Dăeni, Mahmudia, Sfântu Gheorghe. 
 
Municipiul Tulcea dispune de două surse de apă: 

• sursa de apă subterană reprezentată de frontul de captare Bogza; 
• sursa de apă de suprafață – captarea apei brute se realizează pe malul drept 

al Dunării, în secțiunea Mila 42+500, la 6 km amonte de municipiul Tulcea. 
 
Prin proiectul POS la nivelul Municipiului Tulcea s-au realizat următoarele: 

• reabilitarea surselor de apă; 
• reabilitare aducțiune apă brută = reabilitarea aducțiunii nefuncționale cu 

diametru de 1000 mm, pe o lungime de 6 km, cu toate dotările necesare 
funcționării corespunzătoare: cămine de vane de linie, cămine de ventil de 
aerisire/dezaerisire; 

• reabilitarea stației de tratare Tulcea; 
• reabilitarea aducțiunilor de apă tratată; 
• reabilitarea complexului de înmagazinare cota +70; 
• reabilitarea situației de distribuției; 
• reabilitarea laboratorului de analiză a calității apei; 
• îmbunătățirea echipamentelor de întreținere pentru sistemul de alimentare 

cu apă. 

 
20 http://www.aquaservtulcea.ro/wp-content/uploads/2018/08/PLAN-MANAGEMENT-2016-2020.pdf 
21 
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Forms/DispForm.as
px?ID=47  



 
 

Pagina 124 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

 
Orașul Isaccea – pentru obiectivele ”surse de apă, stații de clorare, conducte 

de aducțiune/transport, rețea de distribuție” au fost propuse următoarele investiții 
finanțare prin CNI: 

• sursa subterană de apă prin realizarea unui număr de 5 foraje de explorare – 
exploatare; 

• realizarea unei conducte de aducțiune de la frontul de captare nou, propus 
în cadrul proiectului CNI până la rezervoarele 2 x 250. 
Prin proiectul POS, la nivelul orașului Isaccea s-a vizat: reabilitarea și 

extinderea rezervoarelor, reabilitarea și extinderea a 19 km de conductă de apă, 
înlocuirea și extinderea a 16 km de conductă apă uzată, realizarea a 2 stații noi de 
pompare a apei uzate, realizarea unei stații noi de epurare de 500 l.e.. 

Orașul Sulina – în sistemul de alimentare cu apă al orașului nu există 
aducțiune de apă tratată, apa potabilă produsă în stația de tratare fiind distribuită 
direct din stație, prin intermediul unui castel de apă. Prin proiectul POS, la nivelul 
orașului Sulina s-au reabilitat sursele de captare, s-a reabilitat stația de tratare a 
apei, s-au reabilitat 19 km de conductă de apă și s-a extins cu 19 km conducta de 
apă uzată. 

Orașul Măcin – proiectul POS a vizat: realizarea unui nou front de captare, 
reabilitarea a 19 km de conductă de apă și extinderea cu 4 km, înlocuirea a 4 km de 
conductă de apă uzată și extinderea cu 18 km, realizarea unui rezervor nou, 
realizarea a 2 noi stații de pompare a apei uzate, realizarea unei stații de epurare 
pentru 10.000 locuitori. 

Orașul Babadag – apa potabilă provine din două surse subterane: frontul 
subteran Satu Nou format din 12 foraje de mare adâncime (110-120 m) și frontul 
subteran Ghiol format din 4 foraje cu adâncime medie (55 m). 

Conform Master Planul pentru Județul Tulcea pentru serviciul de apă și de 
canalizare pentru zona rurală s-au desfășurat lucrări de execuție aferente 
infrastructurii de alimentare cu apă finanțate prin: 

- HG 577/1997 - Baia,, Camena, Ceamurlia de Sus, Bestepe – Bâltenii de Sus, 
C.A. Rosetti, Letea, Sfistoca, Casimcea, Corugea, Ceamurlia de Los, Cerna, Traian, 
Chilia Veche, Atmagea, Fântâna, Mare, Crișan, Dăeni, Dorobanțu, Grindu, 
Balabancea, Floresti, Jijila, Garvan, Jurilovca, Visina, Niculitel, Pardina, 
Peceneaga, Sarichioi, Sabangia, Visterna, Slava Rusa, Smardan, Făgărașu Nou, 
Sâmbăta Noua, Valea Teilor, Mahmudia, Slava Rusa, Topolog, Mila 23; 

- HG 687/1997 – Panduru, Sarighiol de Deal, Rahmanu, Ceamurlia de Jos, 
Hamcearca, Nifon, Izvoarele, Rândunica, Dunavățu de Jos, Dunavățu de Sus, Zebil, 
Mineri, Agighiol, Slava Ruda; 

- OG 7/2006 – Războeni, General Praporgescu, Mircea Voda, I.C. Brătianu, 
Turda, Topolog, Luminița,   
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- PDR – Chilia Veche, Cataloi, Greci, Grindu, Ciucurova, Dăeni, Rachelu, 
Nalbant, Niculițel, Nufăru, Malcoci, Ostrov, Sfântu Gheorghe, Smârdan, Stejaru, 
Văcăreni, Telița, Luncavița , Nicolae Bălcescu, Stejaru 

- HG 904/2007 - Caugia 

- Buget Local – Lunca, Crișan, Frecatei, Plopu, Agighiol 

- FRDS – Satu Nou ; 

- SAPARD- Sarichioi, Somova, Turcoaia 

- HG 432/2009 – Slava Cercheza 

Ø în localitățile Caşliţa, Tatanir, Tătaru, Cardon, Haidar, Cişmeaua Nouă, 
Sălceni, Plaun, Uzlina şi Calfa nu au sisteme de alimentare cu apă. 

Ø localitățile Somova, Sarichioi, Enisala, Mihail Kogălniceanu, Rândunica, 
Sfântu Gheorghe, Nufăru, Murighiol, Dunavăţu de Sus, Dunavăţu de Jos, 
Plopu, Bestepe, Sarighiol de Deal, Rahmanu, Ceamurlia de Jos, Cerna, Chilia 
Veche, I. C. Brătianu, Jurilovca, Vişina, Ostov şi Văcăreni au grad de acoperire 
este 100%; 

Ø în localitățile Jijila, Smârdan gradul de acoperire este de 86 %, 82 % în 
localitatea Greci, 70% în localitatea Niculițel, 60 % în localitățile Sabangia, 
M. Bravu, Izvoarele, 65 % în localitățile Visterna, Stejaru, Mina Altîn Tepe, 45 
% în localitatea Satu Nou, 25% în localitatea Partizani, 27 % în localitatea 
Gorgova, 90% în localitățile Mahmudia, Baia, 30% în localitatea Sarinasuf, 19% 
în localitatea Beidaud, 70 % în localitatea Casimcea, 80 % în localitatea Lunca, 
88 % în localitatea Ciucurova, 85 % în localitatea Dăeni, 71 % în localitatea 
Grindu, 91% în localitatea Nifon, 84  % în localitatea Hamcearca. 
Evoluția dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă se evidențiază și la 

nivelul datelor statistice analizate pentru perioada 2015-2019. Astfel, la nivelul 
județului Tulcea, în 2019 lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile era 
de 1.644,2 km, cu 3,15% mai mare decât în anul 2015 (1.594 km). Nivelul de 
dezvoltare este totuși sub media regională lungimea rețelei de distribuție a apei 
crescând în 2019 (13.106 km) față de 2015 (12.090,5 km) cu 8,40%. 

 
Tabel 44 - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile 

Regiune/Județ 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

Regiunea Sud-Est 12090,5 12555,2 12696,2 12838,9 13106 8,40 
Tulcea 1594 1637,8 1623,2 1634,2 1644,2 3,15 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
În ceea ce privește extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe medii 

de rezidență, se observă că cea mai mare parte a rețelei se află în mediul rural, 
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doar 23,62% fiind în mediul urban. În ceea ce privește gradul de dezvoltare a rețelei, 
conform figurii de mai jos se observă că rețeaua de distribuție a apei s-a dezvoltat 
mai mult în mediul urban, lungimea sa crescând cu 23,07% în 2019 (388,3 km) față 
de 2014 (315,5 km). 

 
Figura 57 - Evoluția lungimii rețelei de distribuție a apei potabile pe medii de rezidență 
(km) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Referitor la rețeaua de alimentare cu apă din principalele municipii și orașe 

ale județului, se observă că aceasta a cunoscut o dezvoltare susținută și consistentă 
în perioada 2015-2019, respectiv: 

• în Municipiul Tulcea, lungimea rețelei de alimentare cu apă a crescut cu 
19,41% în 2019 față de 2014; 

• în orașul Isaccea creșterea a fost de 48,73%, respectiv de la 27,5 km în 2015 
la 40,9 km în 2019; 

• în orașul Măcin creșterea a fost de 60,94%, de la 32 km în 2015 la 51,5 km în 
2019; 

• în orașul Sulina creșterea a fost de 40,59%, de la 17 km în 2015 la 23.9 km în 
2019. 
 

Tabel 45 - Lungimea rețelei de distribuția a apei potabile - principalele orașe și municipii 
ale județului Tulcea (km) 

Municipiu/oraș 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 
Municipiul Tulcea 170 199 199 203 203 19,41 
Oraș Babadag 69 69 69 69 69 - 
Oraș Isaccea 27,5 27,5 27,5 40,9 40,9 48,73 
Oraș Măcin 32 51,5 51,5 51,5 51,5 60,94 
Oraș Sulina 17 23,9 23,9 23,9 23,9 40,59 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
  

1594 1637,8 1623,2 1634,2 1644,2

315,5 370,9 370,9 388,3 388,3

1278,5 1266,9 1252,3 1245,9 1255,9

ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019

Județul Tulcea Urban Rural
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Figura 58 - Evoluția lungimii rețelei de distribuție a apei potabile (km) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dezvoltarea infrastructurii de distribuție a apei potabile se reflectă, în 
majoritatea situațiilor, și la nivelul capacității instalațiilor de a produce apă 
potabilă. Astfel, la nivel județean, capacitatea de producere a apei a crescut cu 
17,05% în 2019 față de 2015, ajungând de la 90.711 metri cubi/zi la 106.175 metri 
cubi/zi. Tendințele de creștere s-au păstrat și la nivelul Municipiului Tulcea și 
orașului Isaccea, capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile crescând cu 
36,26%, respectiv 4,19% în 2019 față de 2015. 
 
Tabel 46 - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și 
localități(metri cubi pe zi) 

Municipiu/oraș 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 
Județul Tulcea 90711 93238 91939 105621 106175 17,05 
Municipiul Tulcea 31104 31104 31104 42381 42381 36,26 
Oraș Babadag 1920 1920 1920 1920 1920 - 
Oraș Isaccea 1600 1600 1600 1600 1667 4,19 
Oraș Măcin 3900 3900 3900 3900 3900 - 
Oraș Sulina 730 730 730 730 730 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
Indicatorii privind capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile 

trebuie dublați de cei de consum. Astfel, prezentăm în continuare statisticile 
referitoare la cantitatea de apă distribuită atât pentru uz casnic, cât și pentru uz 
industrial. 

Per total, în perioada analizată, se constată o scădere a cantității de apă 
potabilă distribuită consumatorilor, la nivel județean în 2019 distribuindu-se cu 
3,22% mai puțină apă decât în 2015. Cantitatea de apă potabilă distribuită a 
cunoscut creșteri semnificative în orașele Babadag (11,11%), Isaccea (27,27%) și 
Măcin (16,51%). 
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Tabel 47 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii metri cubi) 
Municipiu/oraș 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 

Județul Tulcea 11590 10053 10239 10495 11217 (3,22) 
- pentru uz casnic: 9093 8351 8457 8532 9291 2,18 
Municipiul Tulcea 4748 3506 3665 3937 4117 (13,29) 
- pentru uz casnic: 2859 2285 2346 2414 2652 (7,24) 
Oraș Babadag 270 274 287 280 300 11,11 
- pentru uz casnic: 193 186 202 198 231 19,69 
Oraș Isaccea 143 141 152 158 182 27,27 
- pentru uz casnic: 127 126 133 139 159 25,20 
Oraș Măcin 315 284 312 308 367 16,51 
- pentru uz casnic: 236 236 263 257 314 33,05 
Oraș Sulina 213 188 184 193 209 (1,88) 
- pentru uz casnic: 155 150 150 151 165 6,45 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Conform informațiilor de la INS, în județul Tulcea, în anul 2019 a fost 

distribuită consumatorilor 11.217 mii mc de apă potabilă, din care 9.291 mii mc apă 
uz casnic. Se remarcă astfel că, din totalul apei distribuite un procent de 17,17% 
revine uzului industrial, structură puți diferită față de cea de la nivel național. 
 
Figura 59 - Procentaj consum apă potabilă între uz casnic și industrial (mii mc) 

 
Conform informațiilor statistice, anul 2016 a reprezentat un punct de cotitură 

în ceea ce privește consumul de apă pentru uz industrial, înregistrând în anul 2016 
procentul de 17,4% din totalul de apă consumat. După anul 2016 se remarcă o 
creștere a consumului de apă pentru uz industrial, aspect ce denotă o revitalizare a 
industriei județene, sector capabil să producă beneficii economice și financiare la 
nivel local. 
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Figura 60 - Evoluția consumului de apă pentru uz casnic și uz industrial în județul Tulcea 
(mii mc) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
6.2.2.2. Sistemul de colectare și tratare a apelor uzate 

 
În ceea ce privește sistemul de canalizare, conform descrierii centrelor de 

operare de pe pagina web aferentă Operatorului Regional AQUASERV Tulcea, situația 
se prezintă astfel: 

• în Municipiul Tulcea înainte de implementare a proiectului POS lungimea 
rețelei de canalizare asigura serviciul de canalizare pentru doar 70% din 
suprafața municipiului. Apele uzate menajere colectate erau pompate prin 
cinci stații de pompare ape menajere și descărcate în două colectoare 
magistrale, fiind evacuate în Dunăre, în aval de perimetrul construibil al 
municipiului. Prin proiectul POS infrastructura de canaliza s-a dezvoltat prin: 
reabilitarea rețelei de ape uzate menajere – înlocuirea a 26,7 km; extinderea 
rețelei de canalizare cu 29,67 km; construirea a 2 bazine intermediare de 
transfer ape uzate; construire a 4 stații de pompare ape uzate menajere; 
realizarea unui colector general nou, pentru transportul apelor uzate 
menajere colectate la noua stație de epurare; eliminarea descărcărilor 
existente de ape uzate menajere în Dunăre; construirea unei stații noi de 
epurare pentru 100.000 locuitori echivalenți; 

• la Măcin nu exista stație de epurare, apa uzată colectată de la consumatori 
fiind descărcată neepurată direct în Dunăre. La momentul actual, după 
implementarea proiectului POS s-a extins cu 18 km conducta de apă uzată, s-
a realizat un rezervor nou, s-au realizat 2 noi stații de pompare a apei uzate 
și s-a realizat o nouă stație de epurare pentru 10.000 locuitori echivalenți; 

• la Sulina nu exista o rețea propriu-zisă de ape uzate menajere. În urma 
implementării proiectului prin POS, s-a realizat extinderea a 19 km de 
conductă de apă uzată și s-au realizat 4 stații noi de pompare a apei uzate. 
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• în orașul Isaccea existau 4,2 km de rețea de canalizare care preluau apa 
uzată menajeră. În urma implementării proiectului s-au realizat înlocuirea și 
extinderea a 16 km de conductă de apă uzată, s-au realizat 2 stații noi de 
pompare a apei uzate și s-a realizat o stație de epurare de 5.000 l.e.; 

• orașul Babadag are o rețea de canalizare de 6 km și o stație de epurare care 
a fost dimensionată pentru un debit de 25 l/s, prevăzută cu două trepte de 
tartare: o treaptă mecanică, o treaptă biologică și o treaptă chimică. În 
prezent stația de epurare funcționează cu o singură treaptă, cea mecanică, 
descărcarea apelor uzate neepurate fiind făcută în pârâul Tabana, afluent al 
lacului Babadag. 
 
Dezvoltarea infrastructurii de canalizare se reflectă și la nivelul datelor 

statistice. Astfel, în anul 2019 la nivelul județului Tulcea, lungimea totală simplă a 
conductelor de canalizare era de 576,4 kilometrii, cu 39,25% mai mulți decât în 2015 
(413,9%). Tendința de dezvoltare a infrastructurii de canalizare se remarcă la nivelul 
tuturor centrelor urbane din județ, fiind înregistrate creșteri de peste 25% a lungimii 
conductelor de canalizare. 
 
Tabel 48 - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) 

Municipiu/oraș 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 
Județul Tulcea 413,9 479,3 533,2 545,9 576,4 39,26 
Municipiul Tulcea 123 156 156 156 156 26,83 
Oraș Babadag 14 14 14 14 14 - 
Oraș Isaccea 17 17 17 23,6 23,6 38,82 
Oraș Măcin 32 52 52 52 52 62,50 
Oraș Sulina 17 30,6 30,6 30,6 30,6 80,00 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Cu toate aceste însă, infrastructura de canalizare prezintă încă deficiențe de 

dezvoltare, fiind nevoie investiții majore pentru extinderea rețelei de canalizare în 
mediul rural, dat fiind faptul că în județul Tulcea sunt 45 de comune ce beneficiază 
de rețea de apă, dar doar 23 care sunt conectate/au rețea de canalizare. 
Figura 61 - Numărul localităților cu rețea distribuție apă VS canalizare publică 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Rețeaua de canalizare meteorică 
Conform Regulamentului serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare din 

județul Tulcea22, Operatorul Regional – AQUASERV SA va asigura preluarea apelor 
meteorice de pe domeniul public și privat conform contractelor încheiate cu 
proprietarii și administratorii acestor domenii. De asemenea, se menționează faptul 
că persoanele fizice și juridice au obligația de a realiza pe suprafețele pe care le 
dețin și/sau administrează, sisteme de colectare locală a apelor pluviale și dirijarea 
lor în zonele de preluare obligatoriu spre colectoare stradale destinate numai 
pentru preluarea și transportul apelor meteorice. 

La momentul actual, apele meteorice sunt preluate de sistemul public de 
canalizare, acolo unde acesta există (municipiul Tulcea, orașe (4) și 23 comune). 
 

Stații de epurare 
Deși multe dinte localitățile din județul Tulcea nu dispuneau de stații de 

epurare, după implementarea proiectului POS de către Operatorul Regional 
AQUASERV situația s-a schimbat, la momentul actual la nivel de județ existând 
următoarele stații de pompare și epurare: 
 

 
 

 
6.2.2.3. Alimentarea cu energie electrică 

 
Conform listei furnizorilor de energie electrică publicată de ANRE, principalul 

furnizor de energie electrică din Județul Tulcea este SC ENEL ENERGIE SA.  
E-Distribuție Dobrogea operează rețeaua în județele din Dobrogea, implicit în 
județul Tulcea. 

Elementele rețelei23 operate de E-Distribuție Dobrogea sunt: 

 
22 https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2019/11/HCL-nr.-227-din-31-octombrie-
2019.pdf  
23 https://www.e-distributie.com/ro/despre-noi/retea-investitii.html  

Municipiul Tulcea

•4 stații de pompare ape 
uzate menajere

•1 stație nouă de epurare 
pentru 100.000 locuitori 
echivalenți

Orașul Măcin

•două noi stații de 
pompare a apei uzate

•1 stație nouă de epurare 
pentru 10.000 locuitori 
echivalenți

Orașul Sulina

•4 stații noi de pompare a 
apei uzate

Orașul Isaccea

•două stații noi de
pompare a apei uzate

•1 stație de epurare de
5.000 locuitori echivalenți

Orașul Babadag

•1 stație de epurare cu un
debit de 25 l/s
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• 120 stații de transformare; 
• 6.329 posturi de transformare; 
• 6.578 MVA putere în stații și posturi de transformare. 

 
Infrastructura sistemului de alimentare cu energie electrică la nivelul 

județului Tulcea este formată din stații de transformare, posturi de transformare, 
linii electrice (supraterane și subterane) și linii de joasă tensiune. De remarcat este 
faptul că Transelectrica SA a realizat o mega investiție la nivel județean, Tulcea 
având cea mai mare eco stație de transformare a energiei electrice după 
retehnologizarea Stației de Transformare 400/110/20 kV Tulcea Vest. Stația 
400/110/20 kV Tulcea Vest este considerată un nod important în rețeaua electrică 
de transport, fiind sursa de alimentare cu energie electrica a Municipiului Tulcea şi 
a marilor consumatori industriali din județ, cu accent pe Alum și Vard Tulcea. 
Potrivit conducerii Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice 
„Transelectrica” SA, retehnologizarea Stației Tulcea Vest contribuie la creșterea 
siguranței în funcționare a Sistemului Energetic Naţional – SEN în zona de sud-est 
prin introducerea echipamentelor noi de înaltă performanță tehnologică, precum și 
la scăderea riscului în alimentarea Dobrogei cu energie electrică.24 

Stația Tulcea Vest asigură alimentarea cu energie electrică a orașului Tulcea, 
precum și a unor importanți operatori economici, precum Uzina de alumină Alum 
Tulcea, Șantierul Naval Vard Tulcea și mulți alții. Modernizarea și retehnologizarea 
stației a reprezentat o investiție cu beneficii multiple, atât la nivel macro privind 
Sistemul Energetic Național, cât și la nivel local. Dobrogea este un pol important al 
producției de energie electrică din România, o zonă strategică din punct de vedere 
al producției de energie electrică din România ce asigură între 25 şi 30% din totalul 
producției pe plan național, din acest punct de vedere fiind a doua zonă după 
Oltenia. Un alt proiect major constă în retehnologizarea Stației 400kV Isaccea ce are 
ca termen de finalizare anul 2025. 

Regiunea Dobrogei, inclusiv Județul Tulcea se distinge prin capacitatea de 
producere a energiei electrice. Potențialul local de producere a energiei electrice 
este conferit mai ales de centralele eoliene, centralele fotovoltaice și CET cărbuni 
+ hidrocarburi active. 

 
  

 
24 https://realitateadetulcea.net/mega-investitie-transelectrica-tulcea-are-cea-mai-eco-statie-de-
transformare-a-energiei-electrice/  
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Figura 62 - Capacitățile de producere a energiei electrice din România 

 
Sursa: https://romania594.blogspot.com/2020/02/capacitati-de-productie-

energiei_88.html 
6.2.2.4. Alimentarea cu energie termică 

 
Distribuția energiei termice în sistem centralizat este prezentă cu precădere 

în centrele urbane din Județul Tulcea (Municipiul Tulcea) și se află în declin în ultimii 
ani, în mare parte datorită costurilor ridicate de producție și transport coroborate 
cu tendința populației spre independența unor sisteme mai mici, performante și 
eficiente. Acest aspecte este atestat și de datele statistice furnizate de Institutul 
Național de Statistică potrivit cărora, la nivelul județului Tulcea în anul 2019, 
energia termică distribuită a cumulat 71.510 gigacalorii, cu 23,8% mai puțin decât 
în anul 2015 (93.847 gigacalorii). Din totalul energiei termice distribuită, 89,47% 
este reprezentată de energia pentru uz casnic, restul de 10,53% fiind pentru uz 
industrial. 
 
Tabel 49 - Energie termică distribuită (gigacalorii 

Destinația 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 25 

Total, din care: 93847 92632 94086 84921 71510 23,80 

-pentru uz casnic 87816 84088 85035 76245 63982 27,14 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește numărul localităților din județ în care se distribuie energie 

termică, acestea sunt în număr de două, respectiv Municipiul Tulcea și comuna 
Maliuc. La nivelul Municipiului Tulcea, energia termică este furnizată de SC 
ENERGOTERM SA Tulcea. Conform Planului de Administrare al societății pentru 
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perioada 2016-202025, activitatea desfășurată de societate se realizează printr-un 
sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte (ce utilizează 
combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, rețele de transport, 13 
puncte termice, 58 module de încălzire și preparare apă caldă menajeră, rețele de 
distribuție și un sistem de încălzire format din șase cvartal, ce funcționează pe bază 
de combustibil gaz natural. 

 
6.2.2.5. Alimentarea cu gaze naturale 

 
La nivelul Regiunii Sud-Est lungimea totală a conductelor de distribuție a 

gazelor a fost în 2019 de 3.465,4 km. Județul Tulcea este pe ultimul loc în 
clasamentul județelor din regiune cu cea mai dezvoltată infrastructură de distribuție 
a gazelor naturale, cumulând doar 165,5 km, aproximativ 4,78% din totalul regional. 

 
Tabel 50 - Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (km) 

Regiune/Județe 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față 

de 2015 
Regiunea Sud-Est 3095,8 3253,9 3300,9 3381,8 3465,4 11,94 
Brăila 456,9 465,2 467,7 473,1 475,5 4,07 
Buzău 576,2 580,6 585,5 599,9 600,2 4,17 
Constanța 1017,9 1146,1 1180,2 1211,7 1266,8 24,45 
Galați 648,2 651 646,5 657 674,4 4,04 
Tulcea 161,6 168,6 170,7 176,3 165,5 2,41 
Vrancea 235 242,4 250,3 263,8 283 20,43 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Se remarcă o creștere a lungimii conductelor de distribuție a gazelor (km) în 

perioada 2015-2019, atât la nivel local, cât și la nivel regional. La nivelul județului 
Tulcea creșterea nu este una foarte substanțială, fiind de doar de 2,41% în 2019 față 
de 2015, de la 235 km la 283 km. Doar la nivelul județelor Constanța și Vrancea 
creșterea lungimii conductelor de distribuție a gazelor a fost una semnificativă, 
respectiv de  24,45% și 20,43% în 2019 față de 2015. 
  

 
25 
http://www.energotermtulcea.ro/arviva_/server/php/files/i17i/95/2018/1526768085/Planul%20de
%20administrare%202016-2020.pdf?v=1526769712  
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Figura 63 - Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în Județul Tulcea, 
Regiunea Sud Est și județele componente în 2019 comparativ cu 2015 (km) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Rețeaua de distribuție a gazelor naturale din județul Tulcea cuprindea în 

2019, 4 localități, respectiv 3 localități urbane (municipiul Tulcea, orașul Isaccea și 
orașul Măcin) și 1 localitate rurală (comuna Jijila). Din lungimea totală a conductelor 
pentru distribuția gazelor naturale, cele mai mari ponderi sunt deținute de 
Municipiul Tulcea (49,97%) și orașul Isaccea (18,97%). 
 
Figura 64 - Ponderea deținută de principalele localități conectate la gaze naturale din 
lungimea totală a conductelor de distribuție gaze (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
La nivelul tuturor localităților din județ, conectate la rețeaua de gaze, se 

observă creșteri mai mult sau mai puțin semnificative ale lungimii totale a 
conductelor de distribuție gaze, creșterea cea mai mare fiind înregistrată la nivelul 
orașului Măcin, unde lungimea totală a conductelor de distribuție gaze a crescut cu 
15,83%, ajungând de la 24 km în 2015 la 27,8 km în 2019. 
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Tabel 51 - Lungimea conductelor de distribuție a gazelor pe localități (km) 

Localitate 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 
Județul Tulcea 161,6 168,6 170,7 176,3 165,5 2,41 
Municipiul Tulcea 83,3 90,3 91,3 95,7 82,7 (0,72) 
Oraș Isaccea 30,9 30,9 31 31 31,4 1,62 
Oraș Măcin 24 24 25 26,2 27,8 15,83 
Jijila 23,4 23,4 23,4 23,4 23,6 0,85 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Din punct de vedere al cantității de gaze distribuite, în perioada 2015-2019 

ponderea consumului de gaze naturale (mii metri cubi) distribuite a scăzut atât la 
nivel regional cu 12,91%, de la 1.144.524 mii metri cubi la 996.749 mii metri cubi, 
cât și la nivel județean cu 27,99%, ajungând de la 45.607 mii metri cubi la 32.843 
mii metri cubi. Deși cantitatea totală de gaze distribuite a scăzut, la nivel de gaze 
distribuite pentru uz casnic se observă creșteri substanțiale. Astfel în 2019, la nivelul 
Regiunii Sud-Est s-au distribuit 314.141 mii metri cubi gaze pentru uz casnic, cu 
18,57 % mai mult decât în 2015 (264.933 mii metri cubi).  

 
Tabel 52 - Gaze naturale distribuite, după destinație (mii metri cubi) 

Nivel Destinație 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față 

de 2015 
Regiunea 
Sud Est 

Total 1144524 1097211 1161621 1075150 996749 -12,91 
- uz casnic 264933 267914 308350 309317 314141 18,57 

Municipiul 
Tulcea 

Total 45607 41518 33928 34774 32843 -27,99 
- Uz casnic 8691 9493 11139 11796 11951 37,51 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Aceeași tendință rămâne valabilă ș în cazul județului Tulcea, unde cantitatea 

de gaze distribuită pentru uz casnic a crescut de la 8.691 mii metri cubi în 2015 la 
11.951 mii metri cubi în 2019, creșterea fiind de 37,51%. Această creștere a ponderii 
consumului de gaze naturale pentru uzul casnic poate fi explicată printr-o tendință 
tot mai mare a oamenilor de a se debranșa de la sistemul public de termoficare și 
de a avea propriul sistem de încălzire. De subliniat este faptul că în timp ce ponderea 
cantității de gaze pentru uz casnic a crescut, cantitatea de gaze naturale pentru uz 
industrial a scăzut, ajungând în 2019 să reprezinte un procent de 63,61% din totalul 
gazelor naturale distribuite la nivel județean, în 2015 ponderea acestora fiind de 
80,94%. 
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Figura 65 - Distribuția gazelor naturale în Județul Tulcea (2015-2019) 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Aceeași tendință este valabilă și la nivelul Regiunii Sud-Est, dacă în 2015 

cantitatea de gaze distribuită pentru uz industrial era de 76,85%, în 2019 ponderea 
deținută era de doar 68,48%. 

Coroborând datele prezentate, se constată o creștere a consumului de gaze 
pentru uz casnic și o scădere semnificativă a consumului de gaze pentru activitățile 
industriale, aspect ce poate fi motivat atât prin creșterea numărului de debranșări 
de la sistemul public de termoficare, cât și prin scăderea numărului întreprinderilor 
ce activează în sectorul industrial. 
 

6.2.2.6. Managementul deșeurilor 
 

Context general 

Serviciul public de salubrizare face parte integrantă din categoria serviciilor 
de utilități publice în responsabilitatea primăriilor de municipii, orașe și comune din 
județul Tulcea, care trebuie, potrivit legii, să răspundă cerințelor privind 
continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ și să asigure sănătatea 
populației și calitatea vieții. Asigurarea igienei publice și salubrizarea județului 
reprezintă un obiectiv primordial pentru administrația publică locală. 

Județul Tulcea a fost beneficiarul proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”26, proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională în cadrul POS Mediu și din Programul Operațional 
Infrastructura Mare. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem 
durabil de management al deșeurilor la standarde europene în Județul Tulcea prin 
îmbunătățirea serviciilor și reducerea numărului de depozite neconforme din județ, 

 
26 http://www.smidjudetultulcea.ro/  
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în conformitate cu practicile Uniunii Europene. Proiectul a inclus următoarele 
investiții realizate la nivelul Județului Tulcea: 

• închiderea depozitelor de deșeuri neconform de la Măcin, Isaccea și Sulina; 
• construirea unui depozit conform de deșeuri în localitatea Mihai Bravu; 
• construirea unei stații de tratare mecano-biologică (TMB) în localitatea Mihai 

Bravu; 
• construirea a 10 dane de acostare; 
• achiziționarea echipamentelor de transport/transfer a deșeurilor precum și a 

echipamentelor de colectare a deșeurilor – pubele și containere. 
 
Principalele activități ale proiectului au fost: 

1. Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme – Isaccea, Măcin și 
Sulina; 

2. Construirea depozitului conform de deșeuri Mihai Bravu care cuprinde: 
- o zonă de depozitare; platforme de cântărire; o zonă de spălare roți; 

o clădire administrativă; o zonă intervenții utilaje; o rețea de 
colectare levigat din celule; canalizare pluvială în incintă; canalizare 
ape uzate menajere; stocare și epurare levigat, ape uzate tehnologice 
și ape uzate menajere; gospodărie de apă;  

- foraje de monitorizare a mediului; 
- platforme și drumuri în incintă, poată de acces și împrejmuire, 

instalații electrice; 
- instalații sanitare și instalații de încălzire, ventilare, climatizare; 
- PSI. 

3. Construirea stației de tratare mecano biologică Mihai Bravu care cuprinde: 
- o construcție tip șopron înaltă de 8m pentru zona de recepție și 

pregătire compost; 
- o construcție tip șopron înaltă de 8m pentru zona de biostabilizare 

deșeu; 
- o construcție de tip șopron înaltă de 8m pentru zona de maturare 

deșeu; 
- 9 biocelule; 
- clădire administrativă; 
- rețea alimentare cu apă, rețea canalizare, rețea canaliza ape fluviale, 

rețea canalizare ape uzate reziduale; 
- bazin stocare și recirculare levigat; 
- 4 încărcătoare frontale și 6 camioane pentru transportul deșeurilor în 

interiorul stației. 
4. construirea a 10 dane de acostare în Delta Dunării 
5. construirea drumurilor de acces la investiții – Mihai Bravu, Sulina, Nufăru; 
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6. achiziționarea de echipamente de colectare: 
- echipamente de colectare: pubele, containere, presscontainere, 

compostoare; 
- utilaje și echipamente de transport: 2 camioane de transport Măcin, 2 

camioane de transport, 2 remorci – stația de transfer din delta Dunării; 
1 compactor pentru depozite deșeuri – Mihai Bravu, 6 camioane de 
transport containere – stația de tratare Mihai Bravu. 

 
Tipuri de deșeuri colectate 

Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 201327 tipurile de 
deșeuri care se colectează la nivelul județului Tulcea și care fac obiectul planului 
sunt: deșeuri menajere; deșeuri comerciale asimilate celor menajere; deșeuri verzi 
din parcuri, grădini și piețe; nămol de la stațiile de epurare orășenești; deșeuri 
voluminoase; deșeuri periculoase care apar în cantități reduse în deșeurile 
menajere, comerciale și provenind de la instituții; la care se adaugă alte câteva 
fluxuri speciale de deșeuri: deșeuri de ambalaje, deșeuri din construcții și demolări, 
vehicule scoase din uz și deșeuri de echipamente electrice și electronice. 

 
Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare 

Conform APM Tulcea, la nivelul anului 2018, în Județul Tulcea se înregistra 
un grad de racordare a populației la serviciilor de salubritate de peste 99%, în 
mediul urban acesta fiind de 99,94%, iar în mediul rural de 98,61%. 
Tabel 53 – Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare (%) 

Județul Tulcea 
Grad de acoperire cu servicii de salubrizare (%) 

2015 2016 2017 2018 

Total 99,94 99,24 99,25 99,24 

Mediul urban - - 99,96 99,94 

Mediul rural - - 98,64 98,61 

Sursa: APM Tulcea, estimări pe baza datelor RSM 2018, 2019, *Pentru anul 2019 datele sunt 
în curs de colectare 

Stații și zone de colectare a deșeurilor 
 
La nivelul anului 2018, în Municipiul Tulcea exista un depozit de deșeuri și o 

stație de sortare a deșeurilor în amestec cu o capacitate  de 9 tone/h, respectiv 
18.720 de tone/an. 

Prin alte proiecte derulate în județ au fost construite următoarele stații de 
sortare: 

 
27 
http://www.anpm.ro/documents/28797/42627211/PJGDvarianta+finala+pt+aviz+2013.pdf/a5248a5
f-6ec2-47b1-a7f5-ebeb3989a7dc  
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• Stația de sortare Măcin (prin proiect PHARE) se asigură sortarea deșeurilor 
reciclabile colectate selectiv și deșeurilor în amestec din orașul Măcin și 
comunele partenere: Grindu, Peceneaga, Carcaliu, Cerna, Văcăreni, 
Smârdan, Jijila, Greci, Turcoaia, I.C Brătianu. Prin același proiect a fost 
construită și o stație de transfer în aceeași locație (capacitate 10.000 de 
tone/an); 

• Stația de transfer și sortare din Delta Dunării – acestea sunt amplasate la 
Sulina, Crișan, Sfântu Gheorghe și Chilia Veche și asigură sortarea deșeurilor 
reciclabile colectate selectiv de populație și agenți economici/instituții din 
localitățile: 

- ST/SS Sulina (transfer 2700 tone/an, sortare 700 tone/an): Sulina și CA 
Rosetti; 

- ST/SS Crișan (transfer 200 tone/an, sortare 45 tone/an): Crișan, 
Caraorman și Mila 23; 

- ST/SS Chilia Veche (transfer 550 tone/an, sortare 125 tone/an): Chilia 
Veche, Ceatalchioi, Pardina; 

- ST/SS Sfântu Gheorghe (transfer 125 tone/an, sortare 30 tone/an): 
Sfântu Gheorghe. 

Majoritatea depozitelor de deșeuri neconforme de la nivel rural și urban au 
fost închide după implementarea proiectului prin POS Mediu. 

În Județul Tulcea au fost stabilite 4 zone de colectare, astfel: 
 

Tabel 54 - Arondarea localităților pe zone 

Zona 
Localități 
urbane 

Localități rurale (comune) 

Zona 1 - 
TULCEA 

Tulcea - 

Zona 2 – 
Mihai Bravu 

Isaccea și 
Babadag 

Luncavița, Niculițel, Somova, Topolog, Casimcea, Ciucurova, Dăeni, 
Dorobanțu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele, Frecăței, Hamcearca, Horia, 
Mihai Kogălniceanu, Nalbant, Valea teilor, Baia, Beidaud, Ceamurlia 
de Jos, Jurilovca, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheza, Mahmudia, 
Beștepe, Nufăru, Valea Nucarilor 

Zona 3 – 
Măcin 

Măcin 
Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Peceneaga, 
Smârdan, Turcoaia, Văcăreni 

Zona 4 – 
Delta 
Dunării 

Sulina 
C.A Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Maliuc, Pardina, Sfântu Gheorghe, 
Ceatalchioi 
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Figura 66 - Harta zonelor de colectare a deșeurilor județul Tulcea 

 
Sursa: http://www.smidjudetultulcea.ro 

 
 

Fluxul deșeurilor 
Ø Zona 1 (Municipiul Tulcea): Municipiul Tulcea reprezintă o zonă de colectare 

distinctă în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor. Astfel, 
deșeurile mixte vor fi transportate la depozitul Ecorec Tulcea. Deșeurile 
reciclabile colectate selectiv din Municipiul Tulcea vor fi sortate în stația de 
sortare Tulcea. Refuzul de la stația de sortare ECOREC va fi depozitat la 
depozitul de deșeuri nepericuloase Tulcea: deșeurile verzi, mixte și cele 
standard vor fi transportate la depozitul ECOREC Tulcea. În ceea ce privește 
țintele pe care România trebuie să le atingă pentru deșeurile biodegradabile, 
municipiul Tulcea a agreat ca deșeurile biodegradabile pe care le generează 
să fie tratate în cadrul stației de tratare mecano-biologică de la Mihai Bravu 
construită prin POS Mediu. 

Ø Zona 2 (Mihai Bravu): Deșeurile municipale colectate selectiv din această 
zonă vor fi transportate la TMB Mihai Bravu sau la depozitul Mihai Bravu; 
deșeurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. Deșeurile 
reciclabile colectate selectiv vor fi sortate în stația de sortare Măcin; refuzul 
de la stația de sortare Măcin va fi depozitat la depozitul de deșeuri 
nepericuloase de la Mihai Bravu. Deșeurile verzi mixte și cele stradale vor fi 
transportate la depozitul Mihai Bravu, iar cele biodegradabile, colectate 
separat, vor fi parțial compostate în situ, iar parțial vor ajunge la TMB Mihai 
Bravu. Fracția preponderent biodegradabilă a deșeurilor din piețe va fi 
transportată la stația de tratare mecano-biologică de la Mihai Bravu. În 
mediul rural nu se vor colecta deșeuri biodegradabile de la populație, 
realizându-se compostarea în unitățile de compostare individuală distribuite 
la 15.356 gospodării. 

Ø Zona 3 (Măcin): Deșeurile municipale colectate selectiv din această zonă vor 
fi transportate la stația TMB Mihai Bravu sau la depozitul Mihai Bravu; 
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deșeurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. Deșeurile 
reciclabile colectate selectiv din Zona 3 vor fi sortate în stația Măcin; refuzul 
de la stația de sortare Măcin va fi transportat în vederea depozitării la 
depozitul de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu. Deșeurile verzi mixte și 
cele stradale vor fi transportate la stația de transfer Măcin și apoi la depozitul 
Mihai Bravu, iar cele biodegradabile, colectate separat, vor fi parțial 
compostate în situ, iar parțial vor ajunge la stația de transfer Măcin și apoi la 
stația TMB Mihai Bravu. Fracția preponderent biodegradabilă a deșeurilor din 
piețe va fi transportată la stația de tratare mecano-biologică de la Mihai 
Bravu. Deșeurile municipale biodegradabile nu se vor colecta separat, iar 
fracția preponderent biodegradabilă va fi transportată la stația TMB de la 
Mihai Bravu. În mediul rural nu se vor colecta deșeuri biodegradabile de la 
populație, realizându-se compostarea în unitățile de compostare individuală 
distribuite la 5.119 gospodării. 

Ø Zona 4 (Delta Dunării): Deșeurile municipale colectate selectiv din această 
zonă vor fi transportate la stația TMB Mihai Bravu sau la depozitul Mihai Bravu; 
deșeurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. Deșeurile 
reciclabile colectate selectiv din Zona 4 vor fi sortate la stațiile de sortare 
din delta Dunării și de la Măcin. Refuzul de la stația de sortare Măcin și de la 
cele 4 stații de sortare din Delta Dunării va fi transportat în vederea 
depozitării la depozitul de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu. Deșeurile 
verzi mixte și cele stradale vor fi transportate la stațiile de transfer Sulina, 
Sfântu Gheorghe, Crișan și Chilia Veche și apoi la depozitul Mihai Bravu, iar 
cele biodegradabile colectate separat, vor fi parțial compostate în situ, iar 
parțial vor ajunge la stația TBM Mihai Bravu.  
 

Deșeuri colectate și evoluția acestora în perioada 2015-2019 
Conform datelor analizate pentru perioada 2015-2019, cantitatea de deșeuri 

menajere, similare și din servicii publice colectate de către operatorii de salubritate 
a fost în 2019 de 66.618 tone, cu 22,85% mai multe decât în anul 2015. În ceea ce 
privește deșeurile municipale, pentru aceeași perioadă, se observă o scădere a 
acestora cu 13,05%. 

 
Tabel 55 - Evoluția cantităților de deșeuri generate în județul Tulcea pentru perioada 2015-
2019 pe tipuri de deșeuri (tone) 

Categorii de deșeuri 
municipale 

2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 
față de 
2015 

Deșeuri menajere și similare 
colectate în amestec 

50.153 54.721 53.299 51.282 54.963 9,59 

Deșeuri menajere și similare 
colectate separat 

2.179 2.318 5.105 6.757 9.619 341,44 

Deșeuri din grădini și parcuri 489 1.052 1.063 670 1.038 112,27 



 
 

Pagina 143 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

Categorii de deșeuri 
municipale 

2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 
față de 
2015 

Deșeuri din piețe 20 60 52 20 0 -100,00 
Deșeuri stradale 1.383 1.808 992 903 998 -27,84 
Deșeuri generate și 
necolectate* 

36 201 262 455 - - 

Deșeuri din construcții și 
desființări 

22.871 471 1.337 201 418 -98,17 

TOTAL deșeuri menajere, 
similare și din servicii publice 
colectate de către operatorii 
de salubrizare 

54.226 59.959 60.512 59.632 66.618 22,85 

Total deșeuri municipale 
colectate de operatorii de 
salubrizare 

77.096 60.430 61.849 59.833 67.036 -13,05 

Sursa : APM Tulcea - Ancheta statistică a deșeurilor, *RSM Tulcea 2019 
 
În perioada analizată, pe lângă deșeurile municipale colectate de operatorii 

de salubritate, au fost identificate deșeuri reciclabile colectate direct de la 
populație și agenți economici de către alți operatori economici autorizați. Pentru 
anul 2019 datele sunt în curs de prelucrare, însă estimările realizate de consultant 
pe baza evoluției anilor anteriori indică o cantitate de circa 3366 de tone de deșeuri 
reciclabile colectate direct de la populație. Astfel, cantitatea totală de deșeuri 
municipale colectată în anul 2019 în Județul Tulcea a fost de 69.984 tone. 

În ceea ce privește compoziția deșeurilor menajere colectate pentru perioada 
2015-2019 situația se prezintă astfel: 

 
Tabel 56 - Compoziția deșeurilor menajere colectate de la populație pentru perioada 2015-
2019 (%) 

Material 
PNGD 

Nivel National 
2019 (%) 

APM Tulcea 
Nivel județean (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Biodeșeuri 57,0 61,27 71,94 66,29 66,69 65,56 
Hârtie/ carton 12,2 10,85 8,67 9,28 12,83 13,6 
Sticlă 5,0 6,09 6,42 9,63 5,47 7,09 
Metale 2,0 1,9 0,89 2,41 2,44 3,33 
Plastic 11,3 18,62 9,21 10,45 11,55 9,24 
Textile 1,0 - - - - - 
Lemn 2,5 1,27 2,28 1,94 0,94 1,18 
Voluminoase 2,2 - - - - - 
Alte deșeuri (inerte, fără 
DCD) 

6,8 0 0,59 0 0,08 - 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Sursa: PNGD, APM Tulcea 
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Prin raportare la situația de la nivel național, se observă că la nivel județului 
Tulcea, ponderile tipurilor de deșeuri colectate de la populație sunt puțin diferite, 
principalele categorii colectate fiind reprezentate de biodeșeuri (65,56%), 
hârtie/carton (13,6%), plastic (9,24%) și sticlă (7,09%). 

 
Situația colectării selective 

În ceea ce privește cantitatea de deșeuri colectate separat de la populație de 
operatorii de salubrizare, se poate observa că pentru majoritatea categoriilor de 
deșeuri reciclabile, cantitatea colectată a crescut semnificativ în 2019 față de anul 
2015, cu procentaje de peste 90%, aspect ce denotă o responsabilizare a populației 
din Tulcea cu privire la colectarea selectivă. 

 
Tabel 57 - Cantități de deșeuri colectate separat de către operatorii de salubrizare 

Categorie deșeuri 
Cantitate colectată, tone/an 

2015 2016 2017 2018 2019 
Hârtie și carton 836 843 1.361 1.880 1.975 
Sticlă 359 591 2.004 2.844 4.565 
Materiale plastice 890 730 1.216 1.554 1.778 
Metalice 76 101 57 102 144 
Lemn 15 28 440 258 1.150 

Altele 3 25 26 120 6 
Biodeșeuri Date indisponibile 
Total colectat separat 2.179 2.318 5.105 6.757 9.619 

Sursa: APM Tulcea 

 
Figura 67 - Evoluția tipurilor de deșeuri colectate separat în perioada 2015-2019 

 
 
Din totalul cantității de deșeuri colectate reciclabile, ponderea cea mai mare 

a fost deținută de sticlă (47,46%), hârtie și carton (20,53%) și materiale plastice 
(18,48%). 
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Figura 68 - Ponderea tipurilor de deșeuri colectate separat din total deșeuri colectate 
separat (%) 

 
Sursa: APM Tulcea 

Același trend crescător se remarcă și în cazul deșeurilor de ambalaje, în 
perioada 2015-2018, creșteri semnificative fiind înregistrate pentru ambalajele de 
hârtie/carton, de sticlă și metalice. 

 
Tabel 58 - Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în județul Tulcea de la populație și 
agenți economici 

Categorie de deșeuri 
Cantitate colectată (tone/an) 

%2018 față de 2015 
2015 2016 2017 2018 2019* 

Ambalaje de hârtie/carton 1.358 1.869 3.650 5.527 1.975 307,00 

Ambalaje de sticlă 2.594 1.040 4.143 6.717 4.565 158,94 

Ambalaje de plastic 8.808 1.912 3.094 3.840 1.778 -56,40 

Ambalaje metalice 212 313 512 493 144 132,55 

Ambalaje de lemn 2.879 210 721 961 1.150 -66,62 

Alte ambalaje 52 29 16 41 0 -21,15 

Total 15.902 5.373 12.136 17.578 9.613 10,54 

Sursa:  APM Tulcea *Notă: pentru anul 2019 cifrele indică doar cantitățile de deșeuri 
reciclabile (între care și ambalaje) colectate de operatorii de salubritate, în cazul altor operatori 
datele fiind în curs de procesare. 

Și în ceea ce privește colectarea deșeurilor de tip electronice și 
electrocasnice se observă creșteri, fapt ce denotă o responsabilizare a populației. 
Per total cantitatea de deșeuri de tip DEEE a crescut în perioada 2015-2019 de 
aproape 12 ori. 

 
Tabel 59 - Cantitatea de DEEE colectată în județul Tulcea în perioada 2015-2019 

Categorii de DEEE* 
Cantitate colectată (t/an) 

2015 2015 2017 2018 2019 
Aparate de uz casnic de mari 
dimensiuni 

14,80 68,01 15,62 30,27  

20,53 

47,46 

18,48 
1,50 

11,96 
0,06 

Hârtie și carton Sticlă Materiale plastice Metalice Lemn Altele
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Aparate de uz casnic de mici 
dimensiuni 

1,12 3,53 0,94 6,01 

Echipamente informatice şi 
echipamente pentru 
comunicații electronice 

15,20 53,66 14,62 54,17 

Aparate electrice de consum şi 
panouri fotovoltaice 11,94 19,63 9,42 20,18 

Echipamente de iluminat 0,04 0,47 0,67 96,93 

Unelte electrice şi electronice, 
cu excepția uneltelor 
industriale fixe de mari 
dimensiuni 

0,32 0,20 0,06 1,39 

Jucării, echipament pentru 
petrecerea timpului liber şi 
echipament sportiv 

0,01 0,00 0,66 4,03 

Dispozitive medicale, cu 
excepția tuturor produselor 
implantate şi infectate 

0,00 1,69 0,00 0,01 

Instrumente de monitorizare şi 
control 

1,04 1,07 0,83 6,75 

Distribuitoare automate 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL JUDEȚ 44,45 148,26 42,81 219,73 512,77 

Sursa: APM Tulcea *conform Anexei nr 3 din OUG 5/2015 

 
Prognoza cantităților de deșeuri municipale generate 

Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Județul Tulcea 
evoluția estimată a populație și a cantității de deșeuri generate și colectate până în 
anul 2038 se prezint astfel:
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Tabel 60 - Evoluția estimată a populației, a cantității de deșeuri generate și colectate până în 2038, conform PJGD Tulcea 
Indicator UM 2008 2013 2018 2023 2028 2032 2038 

Populație total locuitori 249.779 239.679 228.773 215.784 201.137 188.471 168.285 
Populația în mediul urban locuitori 122.949 131.709 134.433 135.779 136.590 131.930 117.800 
Populație în mediul rural locuitori 126.830 107.970 94.340 80.005 64.547 56.541 50.485 
Deșeuri generate Tone/an 81.718 90.847 93.146 94.569 95.392 93.849 88.160 
Deșeuri generate de 
populație 

Tone/an 37.962 59.342 60.397 60.842 60.828 59.578 55.802 

Deșeuri colectate de la 
agenți economici 

Tone/an 14.959 16.964 17.953 18.812 19.634 19.585 18.437 

Deșeuri din grădini și 
parcuri 

Tone/an 2.193 5.769 5.625 5.408 5.114 4.893 4.583 

Deșeuri din piețe Tone/an 959 1.250 1.295 1.330 1.360 1.350 1.284 
Deșeuri stradale Tone/an 6.249 7.437 7.792 8.094 8.375 8.360 7.973 
Deșeuri voluminoase Tone/an 55 85 84 83 83 82 82 
Rata de colectare  % 55 100 100 100 100 100 100 

Sursa: http://apmtl.anpm.ro/documents/28797/42627211/PJGDvarianta+finala+pt+aviz+2013.pdf/a5248a5f-6ec2-47b1-a7f5-ebeb3989a7dc 
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După cum se poate observa din datele prezentate anterior, se estimează o 
creștere a cantității de deșeuri generate în perspectiva anului 2038.  

 
Figura 69 - Evoluția populației deservite și cantității de deșeuri în 2038 față de 2008 

 
Sursa: Date prelucrate de consultant 

 
Agenți de salubritate în Județul Tulcea 

În anul 2020, principalii agenți de salubritate din Județul Tulcea sunt: 
 

Tabel 61 – Agenți de salubritate județul Tulcea 

Denumire 
operator 

Categorii deșeuri /Activități 
derulate 

UAT deservite 
Autorizație de 

mediu 
Licență 
ANRSC 

1.  JT GRUP 
SRL 
TULCEA 

Colectare separată şi transport 
separat al deșeurilor municipale 
şi al deșeurilor similare 
provenind din activități 
comerciale din industrie şi 
instituții, inclusiv fracții 
colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi 
acumulatori 

Localitățile 
arondate SMID 
TULCEA 

 - 
toate UAT din 
județ, cu 
excepția Mun. 
Tulcea și 
Murighiol 

(zonel
e 2-4) 

Nu deține 
autorizație de 
mediu pentru 
desfășurarea 
activității de 
salubrizare în 
aria de 
delegare SMID 
TULCEA  

Licență nr. 
4908/ 
15.04.2020 
clasa 2 
Valabilă până 
la data de 
15.04.2025 

2
2. 

S.C. 
SERVICII 
PUBLICE 
S.A. 
TULCEA 

Colectarea deșeurilor 
nepericuloase, periculoase, 
comerț cu ridicata al deșeurilor 
si resturilor, activități de 
întreținere peisagistică, alte 
activități de curățenie 

Municipiul 
Tulcea 

(zona 
1) 

A.M. 8323/ 
25.10.2011, 
revizuită în 
19.09.2019/ 
valabilitate 
24.10.2021 

- 

 
3

3. 

S.C. 
UTILITĂ
ŢI ŞI 
SERVICII 
PUBLICE 
MURIGHI
OL 
S.R.L. 

Colectare separată și transport 
separat al deșeurilor municipale 
şi al deșeurilor similare 
provenind din activități 
comerciale din industrie și 
instituții, inclusiv fracții 
colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deșeuri de 

UAT Murighiol A.M.  8379/ 
02.02.2012, 
revizuită în 
29.12.2016/ 
valabilitate 
01.02.2022 

Licență nr. 
4091/ 
07.11.2017 
clasa 3 
Valabilă până 
la data de 
01.09.2022 

Deșeuri generate

Deșeuri generate de …

Deșeuri colectate de la agenți …

Deșeuri din grădini și …

Deșeuri din piețe

Deșeuri stradale
Deșeuri 

voluminoase

7,88 

46,99 

23,25 

108,98 

33,89 

27,59 

49,09 
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Denumire 
operator 

Categorii deșeuri /Activități 
derulate 

UAT deservite 
Autorizație de 

mediu 
Licență 
ANRSC 

echipamente electrice și 
electronice, baterii și 
acumulatori (precolectare) 

Sursa: https://www.anrsc.ro/front-page-salubrizare/, APM Tulcea,  Autorizații de mediu  
 

Infrastructura de colectare a deșeurilor 
La nivelul județului 2020, Județul Tulcea beneficia de următoarea 

infrastructură de colectare a deșeurilor menajere: 
 

Tabel 62 - Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec, Județ Tulcea – 2020 
Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr platforme supraterane 
colectare deșeuri în amestec 164 unde este cazul 

Dotare platforme supraterane 
colectare deșeuri în amestec 

769 containere de 1,1 mc 286 containere de 1,1 mc 

Recipiente colectare deșeuri 
amestec din poartă în poartă 

1.464 europubele de 120l  
12.867 europubele de 240l 
2 containere de 4 mc 
2 containere de 14 mc 
13 containere de 32 mc 
1 container de 24 mc 
4 containere de 28 mc 

10.589 europubele de 120l 
12.817 europubele de 240l 
10 containere de 4 mc 
6 containere de 14 mc 
13 containere de 32 mc 
1 container de 24 mc 
13 prescontainere de 5 mc 

Mașini pentru colectarea deșeurilor Pentru Zona 1: 11 autogunoiere, 1 auto container, 1 tractor cu 
remorcă, 5 autobasculante 
Pentru Zonele 2-4: 6 vehicule de 23 mc, 8 vehicule de 15 mc, 8 
vehicule de 7 mc, 1 vehicul de 5mc,  2 vehicule de 4 mc,  2 
vehicule de 3.5 mc, 6 Abroll, tractoare 

Mijloace de transport fluvial 1 navă formată din împingător și două barje pentru Delta Dunării 
Sursa: ADIIDM, SC Servicii Publice Tulcea, autorizație de mediu SUSP Murighiol, estimări 

distribuție recipiente reziduale-reciclabile 
 
Infrastructura de colectare a deșeurilor reciclabile este și ea una dezvoltată, 

prezentându-se astfel: 
 

Tabel 63 - Infrastructura pentru colectarea deșeurilor reciclabile, județ Tulcea – 2020 
Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte supraterane 
colectare separată deșeuri  

164  unde este cazul 

Dotare puncte supraterane 
colectare separată deșeuri / 
colectare din poartă în poartă 

478 containere de 1,1 mc 
144 containere de 660l 
233 europubele de 240l 
2.929 europubele de 120l  
300 igloo de 2,5 mc  

478 containere de 1,1 mc 
409 containere de 660l 
1.012 europubele de 240l 
21.178 europubele de 120l  
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Mașini pentru colectarea 
deșeurilor 

Pentru Zona 1: 11 autogunoiere, 1 autocontainer, 1 tractor cu 
remorcă, 5 autobasculante 
Pentru Zonele 2-4: 6 vehicule de 23 mc, 8 vehicule de 15 mc, 8 
vehicule de 7 mc, 1 vehicul de 5mc,  2 vehicule de 4 mc,  2 vehicule 
de 3.5 mc, 6 Abroll, tractoare 

Mijloace de transport fluvial 1 navă formată din împingător și două barje 
Sursa: ADIIDM, SC Servicii Publice Tulcea, estimări distribuție recipiente reziduale-

reciclabile 
 

6.2.2.7. Siguranța cetățenilor 
 
La nivelul județului Tulcea, siguranța cetățenilor este asigurată de secțiile de 

poliție teritoriale aflate sub coordonarea inspectoratului de Poliție Județean Tulcea. 
Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea se organizează și funcționează potrivit 
Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și desfășoară 
activități de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de 
prevenire și combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracarare 
a acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și 
integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor 
interese legitime ale comunității. 

În Județul Tulcea activează 5 poliții municipale și orășenești, respectiv: 
Poliția Municipiului Tulcea, Poliția Oraș Isaccea, Poliția Oraș Măcin, Poliția Oraș 
Sulina, Poliția Oraș Babadag, precum și 3 secții de poliție rurale: Secția 1 Poliție 
Rurală Tulcea, Secția 2 de Poliție Rurală Măcin și Secția 3 de Poliție Rurală Baia. 

Din punct de vedere statistic, conform Institutului Național de Statistică, rata 
infracționalității a scăzut la nivel național, precum și la nivelul Regiunii Sud Est în 
perioada 2014-2018, cu 12,07%, respectiv 0,99%. 

 
Tabel 64 - Rata infracționalității pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (număr 
de infracțiuni la 100.000 locuitori) 

Localitate 2014 2015 2016 2017 2018 % 2018 față de 2014 

România 2014 1726 1716 1711 1771 -12,07 
Regiunea Sud-Est 1925 1718 1904 1820 1906 -0,99 
Județul Tulcea 1878 1748 1875 1921 1910 1,70 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Această tendință nu se păstrează și în cazul județului Tulcea, rata 

infracționalității crescând în perioada 2014-2018 cu 1,70%, ajungând de la 1.878 
infracțiuni la 100.000 locuitori în 2014 la 1.910 infracțiuni la 100.000 locuitori în 
2018. 

În ceea ce privește rata criminalității, din datele statistice existente pentru 
perioada 2014-2018 se observă o scădere semnificativă a acesteia. Astfel, în 2018 la 
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nivel național rata criminalității a fost cu 19,51% mai mică, la nivel regional a fost 
cu 28,85% mai mică și la nivel județean cu 20,40% mai mică. 

 
Tabel 65 - Rata criminalității pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe (număr de 
persoane condamnate definitiv la 100.000 locuitori) 

Localitate 2014 2015 2016 2017 2018 % 2018 față de 2014 

România 205 213 166 181 165 -19,51 
Regiunea Sud-Est 253 228 173 206 180 -28,85 
Județul Tulcea 348 302 310 266 277 -20,40 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Referitor la numărul persoanelor condamnate definitiv la instanțele 

judecătorești se constată că în 2018, la nivelul județului Tulcea, numărul acestora 
a scăzut cu 24,65%. La nivel regional, acest indicator a scăzut în aceeași perioadă 
cu 31.37%. 
Tabel 66 - Persoane condamnate definitiv de instanțele judecătorești (nr. persoane) 

Localitate 2014 2015 2016 2017 2018 % 2018 față de 2014 

Regiunea Sud-Est 6318 5666 4265 4997 4336 -31,37 

Județul Tulcea 722 619 627 527 544 -24,65 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Și în ceea ce privește numărul persoanelor condamnate/sancționate definitiv 

aflate în penitenciar, la nivelul județului Tulcea, acest indicator a scăzut cu 35,38% 
în 2018 față de 2014, ajungând de la 571 persoane la 369 persoane. 

Având în vedere indicatorii analizați pentru perioada 2014-2020 din domeniul 
justiției, se poate constatat faptul că Tulcea a devenit un județ mai sigur din punct 
de vedere al criminalității, cu toate acestea nivelul infracționalității se menține 
crescut, aspect ce evidențiază faptul că în continuare sunt necesare acțiuni din 
partea poliției pentru prevenirea infracțiunilor, precum și a autorităților publice în 
vederea creării de condiții optime pentru asigurarea siguranței cetățenilor (iluminat 
public, campanii de informare, controale în mijloacele de transport în comun, 
supravegherea arealurilor protejate, etc.). 

 
6.2.3. Infrastructura de telecomunicații 
 
Termenul de telecomunicații însumează comunicațiile efectuate la distanță, 

prin diferitele tehnologii existente, respectiv radioul, telefonia, televiziunea și 
rețelele de calculatoare. 

Sectorul telecomunicațiilor este unul dintre cele mai dinamice sectoare de 
servicii din economia națională și mondială, fiind identificat de Comisia Europeană 
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ca fiind un sector prioritar. Mecanismul pentru Interconectarea Europei28 (MIE) este 
un program de finanțare gestionat la nivel central pentru infrastructurile de 
transport, energetice și de telecomunicații, cu un buget disponibil de 30,4 miliarde 
EUR pentru perioada 2014-2020. Acesta face parte din strategia Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, și se numără printre 
obiectivele „20-20-20” ale UE în materie de politică energetică și climatică. 

În acest sector, MIE a facilitat coordonarea între statele membre în ceea ce 
privește elaborarea de standarde și realizarea serviciilor transfrontaliere 
interconectate. Deși statele membre au elaborat soluții care oferă acces online la 
serviciile publice, beneficiile acestora sunt limitate de granițele naționale. Serviciile 
de telecomunicații au cunoscut o dezvoltare rapidă, atât sub aspectul structurii, cât 
și al cererii. Alte caracteristici ale domeniului sunt progresul tehnologic susținut – 
care a determinat și va continua să determine apariția unor noi competitori și a unor 
noi tehnologii – dereglementarea pieței, privatizarea și liberalizarea comerțului cu 
serviciile de telecomunicații. 

Operatorii de telecomunicații se împart în două categorii majore: operatori 
care furnizează servicii prin cablu și operatori wireless. Companiile de 
telecomunicații prin cablu oferă servicii de telefonie, acces la internet, distribuție 
TV și rețele fixe de telecomunicații și se adresează în principal reședințelor, zonelor 
de birouri și intermediarilor de servicii de telecom. La nivelul anului 2016, această 
nișă includea peste 1 miliard de linii fixe de telefonie la nivel mondial. Evoluția 
serviciilor de telecomunicații fără fir se află într-o legătură directă cu dezvoltarea 
pieței de dispozitive mobile. În anul 2016, erau active la nivel mondial circa 7,9 
miliarde de abonamente, ceea ce înseamnă mai mult de un abonament pe persoană. 

Dinamica din domeniul telecomunicațiilor este evidentă mai ales pe piața 
europeană, unde a fost determinată de consolidarea segmentului de telefonie 
mobilă în majoritatea țărilor. În condițiile atingerii unei maturități a pieței, 
operatorii au fost nevoiți să dezvolte noi tipuri de servicii pentru a-și putea fideliza 
clienții, în ciuda costurilor ridicate și a scăderii tarifelor generate de competiție. Pe 
termen scurt și mediu, una dintre tendințele evidente ale serviciilor de 
telecomunicații la nivel internațional este convergența, ca răspuns la cerințele 
utilizatorilor de a beneficia de o gamă variată de servicii de la același furnizor. O 
altă direcție importantă este evoluția continuă a domeniului datorită inovațiilor. Și 
în acest caz, un exemplu relevant este oferit tot de piața europeană, unde, prin 
dezvoltarea internetului lucrurilor (IoT) se generează noi tehnologii și noi modele de 
afaceri, caracterizate printr-un grad ridicat de inovare. Cel mai important rol în 
dezvoltarea IoT pe piața europeană au avut-o operatorii de telefonie mobilă, care 
au contribuit inclusiv la dezvoltarea unor domenii pe verticală, precum domeniul de 
sănătate sau industria auto. Practic, operatorii de telefonie mobilă utilizează 

 
28 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013. 
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tehnologia și infrastructura de care dispun pentru a le furniza abonaților o gamă 
variată de servicii din industrii/sectoare diverse. 

Despre infrastructura de telecomunicații mai trebuie menționat și faptul că 
acest domeniu este cu precădere unul privat, sectorul public putând facilita 
desfășurarea activităților firmelor de profil sau din sectoare conexe. 

Deoarece domeniul este unul prioritar, atât pentru Uniunea Europeană, cât și 
pentru România, țintele țării noastre legate de acoperire din Agenda Digitală pentru 
România 2020 au fost atinse deja în anul 2015. Sunt însă necesare în continuare 
investiții pentru eliminarea decalajului semnificativ urban-rural, în special în ceea 
ce privește Internetul de mare viteză (30+ Mbps). 

Este foarte cunoscut faptul că, dezvoltarea sectorului telecomunicațiilor 
împreună cu infrastructura rutieră reprezintă precondiții ale dezvoltării economice. 
Astfel, implementarea completă a viziunii Strategiei Națională privind Agenda 
Digitală va conduce, conform Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale29, la investiții totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul 
direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, 
creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației 
cu 12% în perioada 2014-2020. 

Conform aceleiași surse, măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce 
la: 

• asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice 
(servicii de e-Guvernare); 

• îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a 
rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în bandă largă; 

• creșterea gradului de utilizare a internetului; 
• promovarea comerțului electronic; 
• creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere; 
• sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile 

educației, sănătății și culturii; 
• sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea 

cercetării-dezvoltării și inovării în domeniu. 
 
În sensul creșterii competitivității sectorului telecomunicațiilor și 

digitalizării, la nivel național au fost demarate acțiuni pentru dezvoltarea 
infrastructurii NGN, acțiuni ce au în vedere definirea și planificarea măsurilor 
politice și administrative care să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de 
comunicații electronice de nouă generație de mare viteză în bandă largă . 
Introducerea și utilizarea NGN în toate procesele economice și sociale contribuie la 
îndeplinirea tuturor acțiunilor prioritare propuse prin Agenda Digitală 2020. 

 
29 https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/. 
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Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 va conduce la 
creșterea unui sector industrial al cărui scop este răspândirea internațională a 
soluțiilor avansate, în vederea modernizării societății şi economiei românești, 
creșterea procentului din PIB, datorat exporturilor din sectorul tehnologic şi 
conducând la creșterea capacității de export a altor sectoare care folosesc 
instrumente puse la dispoziție ca rezultat al îmbunătățirii platformelor tehnologice. 

Astfel, acest sector, susținut de autoritățile locale, poate reprezenta unul 
dintre sectoarele ce pot crea o dezvoltare locală susținută și durabilă, cu efecte 
benefice asupra aspectelor economice (venituri mai mari) si sociale (noi locuri de 
muncă, specializarea angajaților, reducerea șomajului, etc.) reale.  
 

6.2.3.1. Activități de poștă 
 
În ceea ce privește activitățile de poștă din Județul Tulcea, în ultimii ani, 

respectiv perioada 2014-2018 se observă, majoritar, o scădere a acestora, după cum 
urmează: 

• numărul unităților de poștă au fluctuat ușor de la un an la altul, ajungând de 
la 90 în 2014 la 91 în 2018; 

• activitatea de corespondență și imprimate a scăzut cu 31,50% în 2018, 
ajungând de la 127 mii bucăți în 2014 la 87 mii bucăți în 2018; 

• numărul coletelor poștale expediate a crescut cu 30,77% în 2018 față de 2014; 
• trimeterile recomandate au scăzut cu 75% în 2018 față de 2014, ajungând de 

la 364 mii în 2014 la 91 mii în 2018. 
 
Tabel 67 - Activitățile de poștă Județul Tulcea 

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017 2018 
% 2018 față 
de 2014 

Unități de poștă 90 91 89 191 91 1,11 
Corespondență și imprimate (mii bucăți) 127 155 127 99 87 -31,50 
Colete poștale (mii bucăți) 13 17 18 19 17 30,77 
Trimiteri recomandate (mii bucăți) 364 335 346 125 91 -75,00 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Tulcea 
 
Scăderea activității de poștă poate fi bazată pe apariției operatorilor 

economici privați care se ocupă cu servicii de curierat rapid, preferați prin prisma 
asigurări lucrărilor în siguranță și fără întârzieri.  

6.2.3.2. Telecomunicații și internet 
 
Activitatea de telefonie s-a redus și ea constant în ultimii ani (2014-1018) la 

nivel județean, conform datelor de la Direcția Județeană de Statistică Tulcea, în 
2018 fiind cu 3,5% mai puține conexiuni în rețeaua de telefonie fixă, decât în 2014, 
fapt datorat dezvoltării  și gradului de acoperire în creștere a telefoniei mobile. De 
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asemenea, scăderi semnificative se observă și la nivelul convorbirilor telefonice, 
durata acestora scăzând semnificativ în perioada 2014-2018. 

 
Tabel 68 - Activitatea de telefonie Județul Tulcea 

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017 2018 
% 2018 față de 

2014 
Numărul total de conexiuni în 
rețeaua telefonică fixă  - la 
sfârșitul anului (nr.) 

29500 30600 29300 29900 28600 -3,5 

Convorbiri telefonice (milioane minute) 
Interne interurbane 3,6 3,0 2,4 1,8 1,5 -58,33 
Interne locale 10,8 5,2 3,8 2,9 2,3 -78,70 
Internaționale 2,2 1,5 1,8 1,8 0,6 -72,73 
Fix-mobil 11,4 11,0 10,9 12,4 12,4 8,77 
Fix-fix 4,2 6,1 4,8 3,6 2,4 -42,86 
Trafic de acces Internet 3,6 - - - - - 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Tulcea 
 
În ceea ce privește traficul de acces la internet, INS nu mai monitorizează în 

prezent acest indicator, neexistând date concrete. Conform ANCOM30 cele mai noi 
date cu privire la piața telecom din România se prezintă după cum urmează: 

 
Figura 70 – Piața telecom din România - 2019 

 
 

  

 
30 https://www.ancom.ro/statistici-ancom-trei-sferturi-dintre-conexiunile-de-internet-fix-din-
romania-permit-viteze-de-peste-100-mbps_6268  
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6.2.3.3. Mass-media 
 
În Județul Tulcea există următoarele publicații locale, săptămânale și lunare, 

generice sau tematice: 
• Ziar Independent – Tulcea Noastră (on-line); 
• Ziarul Delta (on-line și tipărit); 
• Tulcea News (on-line); 
• Dobrogea News (on-line); 
• Ziarul de Tulce (on-line). 

Majoritatea ziarelor naționale ajung în Județul Tulcea prin intermediul poștei 
sau al firmelor de distribuție a presei.  

În ceea ce privește posturile locale de radio și televiziune, la nivelul județului 
Tulcea activează postul TV local TV Accent Tulcea, cu profil generalist și postul de 
radio local Radio Delta. 
 

6.2.4. Infrastructura de situații de urgență 
 

6.2.4.1. Context general 
 
La momentul actual, din punct de vedere al infrastructurii și dotărilor pentru 

răspunsul la dezastre naturale și antropice, Județul Tulcea nu dispune de toate 
capabilitățile necesare, fiind necesare investiții ce vizează reducerea riscurilor. Din 
cauza schimbărilor climatice resimțite la nivel mondial, intensitatea dezastrelor a 
crescut ducând în numeroase cazuri la pierderi materiale severe şi uneori la pierderi 
de vieți omenești. Conform Comisiei Europene, autoritățile locale şi regionale joacă 
un rol esențial în gestionarea riscurilor și a dezastrelor în sine, având 
responsabilitatea protejării cetățenilor, prevenirii dezastrelor, reacției imediate și 
desfășurării de acțiuni de salvare. Conform legislației31 în vigoare, la nivel național 
sunt identificate următoarele tipuri de riscuri posibile: 

- Riscuri provocate de hazarduri naturale: fenomene meteorologice periculoase 
(furtuni, inundații, tornade, secetă, îngheț); incendii de pădure; avalanșe; 
fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren, cutremure de 
pământ).  

- Riscuri provocate de hazarde tehnologice: accidente, avarii, explozii și 
incendii (industrie, transport și depozitarea produselor periculoase, 
transporturi, nucleare); poluarea apelor; prăbușiri de construcții, instalații 

 
31 Hotărârea nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe 

centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, abrogată prin HG. 557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc.   
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sau amenajări; eșecul utilităților publice; căderi de obiecte din atmosferă sau 
din cosmos; muniție neexplodată.  

- Riscuri provocate de hazarde biologice: epidemii; epizootii/zoonoze. 
 

6.2.4.2. ISU Delta Tulcea 
 
La nivelul județului Tulcea activează Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Delta” al județului Tulcea. ISU ”Delta” a fost înființat începând cu data 
de 15.12.2004, conform Hotărârii Guvernului nr. 1492/09.09.2004, prin unificarea 
Grupului de Pompieri DELTA al județului Tulcea cu Inspectoratul Județeană de 
Protecție Civilă Tulcea. Este o structură specializată, destinată să execute misiuni 
de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență. Funcționează ca 
serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență și face parte din forțele de protecție ale Sistemului de securitate și apărare 
națională și din subsistemul local de management al situațiilor de urgență. 

 
6.2.4.3. Sedii și stații 

 
ISU ”Delta” își desfășoară activitatea în următoarele sedii: 

• Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Delta” al județului Tulcea – str. 
1848, nr. 16, Tulcea; 

• Inspecția de prevenire – str. Isaccei, nr. 119 bis, Tulcea; 
• Detașamentul de Pompieri Tulcea – str. 1848, nr. 16, Tulcea; 
• Secția de Pompieri Măcin – Str. Florilor, nr. 76, Măcin; 
• Secția de Pompieri Babadag – str. Ciucurovei, nr. 21, Babadag; 
• Pichetul de Pompieri Nave Operative Crișan. 

 
6.2.4.4. Activitate ISU ”Delta” 2019 

 
În anul 2019, cele 4 subunități de intervenția au acționat la 5.220 de 

intervenții în situații de urgență (în medie 14 intervenții pe zi) comparativ cu anul 
2018 când s-au înregistrat 5.551 intervenții32, din care: 

• 3.824 cazuri de urgență asistate de SMURD (reprezentând 73,3% din totalul 
intervențiilor anuale) față de 4.249 cazuri de urgență asistate de SMURD 
(reprezentând 76%) în anul 2018; 

• 595 incendii (reprezentând 11,4% din totalul intervențiilor anuale) față de 432 
incendii (reprezentând 8%) în anul 2018; 

 
32 https://infotulcea.ro/isu-delta-si-a-prezentat-raportul-de-activitate/  
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• 362 acțiuni de asistență persoane (reprezentând 6,9% din totalul intervențiilor 
anuale) față de 447 acțiuni de asistență persoane (reprezentând 8%) în anul 
2018; 

• 78 acțiuni de protecție a comunităților (reprezentând 1,5% din totalul 
intervențiilor anuale) față de 221 acțiuni de protecție a comunităților 
(reprezentând 4%) în anul 2018. 
Activitățile desfășurate au fost completate și de acțiunile de informare 

preventivă în școli, știut fiind faptul că unul din principalii vectori de educare a 
populației îl reprezintă copiii. Au fost derulate în ultimii ani campanii precum ”FOC 
– Flăcările omoară copii”, ”RISC – Siguranța nu este un joc de noroc”, ”Renunță, 
improvizațiile sunt catastrofale”, ”Mai bine previi decât să nu fii” și ”Nu tremur la 
cutremur” cu accent pe difuzarea clipurilor cu tematică de prevenire a incendiilor 
ce au avut efecte însă trebuie intensificate acțiunile de informare preventivă la 
această categorie de obiective, totodată acordă sprijin și îndrumare componentei 
preventive din cadrul CLSU atât pe timpul controalelor, cât și cu ocazia exercițiilor 
organizate la nivel CLSU. Comparativ cu anul precedent, a crescut numărul 
sancțiunilor contravenționale, 238 amenzi contravenționale din care 209 de amenzi 
acordate pe persoană fizică şi 29 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum 
total de 600800 lei, față de 192 amenzi contravenționale, din care 173 de amenzi 
acordate pe persoană fizică şi 19 amenzi acordate pe persoană juridică, în cuantum 
de 419.600 lei acordate în anul 2018. 
 

6.2.5. Fondul de locuințe și spații verzi 
 

6.2.5.1. Fondul de locuințe 
 
Fondul de locuințe și-a păstrat trendul ușor ascendent pentru perioada 2015-

2019 la nivel județean. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2015 erau înregistrate 97.731 
locuințe, în anul 2019 s-a ajuns la 98.279 locuințe, cu 0,56% mai multe. Creșterea 
înregistrată este sub media de la nivel regional, unde numărul locuințelor a fost de 
1.135.882 în 2019, cu 1,94% mai multe decât în 2014. 
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Figura 71 - Locuințe existente în Județul Tulcea și Regiunea Sud-Est (număr) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește distribuția numărului de locuințe pe medii de rezidență, 
la nivelul anului 2019, se constată că cele mai multe dintre locuințele din Regiunea 
Sud-Est se situau în mediul urban, respectiv 54,34% (617.247), în timp ce la nivelul 
județului Tulcea, situația se prezintă puțin diferit, cele mai multe locuințe fiind 
înregistrate în mediul rural – 54,36% (53.424). 
Figura 72 - Locuințe existente pe medii de rezidență 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând fondul locativ după formă de proprietate, constatăm că numărul 
de locuințe din Județul Tulcea este majoritar cu formă de proprietate privată. În 
anul 2018 locuințele în proprietate privată erau în număr de 97.069 de locuințe şi 
locuințe în proprietatea statului erau în număr de 1.210 de locuințe. 
 
Figura 73 - Împărțirea locuințelor în funcție de proprietare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește trendul numărului de locuințe pe tipuri de proprietate, în 
perioada analizată 2015-2019, se observă că atât locuințele private, cât și locuințele 
proprietate majoritar de stat înregistrează creșteri, cu 0,43%, respectiv 12,04%. 

Referitor la situația din principalele municipii și orașe din Județul Tulcea, se 
poate observa că trendul crescător al numărului de locuințe se păstrează în perioada 
2015-2019, cea mai mare creștere fiind înregistrată la nivelul orașului Babadag, unde 
în 2019 au fost cu aproximativ 2% mai multe locuințe decât în 2015. În ceea ce 
privește distribuția locuințelor pe tipuri de proprietate se poate observa faptul că 
în mediul urban al județului Tulcea majoritatea locuințelor sunt proprietăți de tip 
privat, cu ponderi de peste 96%. 

 
Figura 74 - Fondul de locuințe din mediul urban - Județul Tulcea – anul 2020 (număr) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Creșteri se observă și la nivelul suprafeței locuibile, aceasta ajungând de la 
4.341.324 metri păstrați arie desfășurată în 2015 la 4.390.565 metri păstrați arie 
desfășurată în 2019, respectiv cu 1,13% mai mare. Trendul se identifică și la nivel 
regional, însă în Regiunea Sud Est creșterea a fost mai mare (2,89%). În ceea ce 
privește, suprafața locuibilă pe tipuri de proprietate, la nivelul județului Tulcea se 
observă că o creștere semnificativă s-a înregistrat în cazul suprafeței locuibile din 
locuințele proprietate majoritar de stat, aceasta fiind cu 17,32% mai mare în 2019 
față de 2015. 
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Figura 75 - Evoluția suprafeței locuibile înregistrată la nivelul anului 2019 față de nivelul 
înregistrat în anul 2015 (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Referitor la dezvoltarea fondului locativ de la nivelul județului Tulcea, în 
perioada analizată (2015-2019) se observă că s-au emis cu 23,10% mai puține 
autorizații de construcții în 2019 (253 autorizații) față de 2015 (329 autorizații). 
Structura autorizațiilor de construcții emise în anul 2019, a fost predominată de 
autorizații pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) – 75,89%, 
alte tipuri de clădiri (11,07%) și hoteluri și clădiri similare (9,49%). 

 
Tabel 69 - Autorizații de construcții eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții Județul 
Tulcea 

Categorii de construcții 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

Total 329 215 201 245 253 -23,10 
Clădiri rezidențiale (exclusiv cele 
pentru colectivități) 

256 165 176 206 192 -25 

Clădiri rezidențiale pentru 
colectivități 

- 1 - 1 3 - 

Clădiri administrative 1 - - - 1 - 

Hoteluri și clădiri similare 7 6 2 12 24 242,86 
Clădiri pentru comerț cu ridicata 
și amănuntul 

5 4 3 1 5 - 

Alte clădiri 60 39 20 25 28 -53,33 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 În ceea ce privește locuințele efectiv terminate, în anul 2019 au fost 
finalizate 243 locuințe, cu 15,17% mai multe decât în anul 2015 (211 locuințe). În 
funcție de forma de finanțare a acestora, 93,42% au fost realizate din fonduri 
private, în timp ce 6,58% au fost realizate din fonduri publice. 
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Tabel 70 - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare 

Surse de finanțare 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față de 

2015 
% din 
total 

Total 211 191 252 140 243 15,17  
Din fonduri publice 40 24 90 : 16 -60,00 6,58 
Din fonduri private 171 167 162 140 227 32,75 93,42 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Coroborând datele analizate, 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.  

 
6.2.5.2. Spații verzi 

 
După natura proprietății, spațiile verzi publice din județ sunt parcuri, 

scuaruri, spatii amenajate cu dominanta vegetală, zone cu vegetație spontană ce 
intra în domeniul public şi spatii verzi private – spatii verzi aflate în proprietate 
privată. Administrarea spatiilor verzi se face de către administrațiile publice locale 
în cazul celor publice sau de către proprietarii acestora pentru cele private. 

Planificarea spațiilor verzi este o obligație a fiecărei administrații publice 
locale şi este stipulata în Legea nr. 24/200733 (Legea privind reglementarea şi 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților). În funcție de suprafața 
deținută, conform Legii nr. 24/2007 spațiile verzi urbane publice se clasifică în:  

• parc - cu suprafață de cel puțin 1 ha; 
• spațiul verde - cu suprafață mai mică de 1 ha-, în zone rezidențiale sau 

aferente sediilor instituțiilor publice, grădina – teren cultivat cu flori, copaci 
și arbuști ornamentali, care este folosit pentru agrement și recreere, parcul 
sportiv, grădina botanică etc.  
 
Conform Institutului Național de Statistică situația spațiilor verzi din România 

a cunoscut în perioada 2015-2019 o îmbunătățire, fiind înregistrate creșteri atât la 
nivel național, cât și la nivel regional și județean.  

 
Tabel 71 - Suprafața spațiilor verzi (ha) 

Macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare și județe 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față de 

2015 
România 25778 26905 26639 26905 26958 4,58 
Regiunea sud-Est 2321 3101 2823 2837 2844 22,53 
Județul Tulcea 77 208 208 208 208 170,13 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
33 http://prevenire.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/LEGEA-24-DIN-2007.pdf  
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La nivelul județului Tulcea suprafața spațiilor verzi a crescut semnificativ, în 
2019 fiind cu 170,13% mai mare, ajungând de la 77 ha în 2015 la 208 ha în 2019. La 
nivel regional creșterea a fost de 22,53%, iar la nivel național de 4,58% în 2019 față 
de 2015. 

 
Figura 76 - Suprafața spațiilor verzi (ha)  și creșterea procentuală a spațiilor verzi (%) în 
2019 față de 2015 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Chiar dacă au existat creșteri ale suprafeței spațiilor verzi la nivel de țară  și 
la nivel de regiune, aceste creșteri nu sunt suficiente, întrucât dacă ne raportăm la 
suprafața optimă conform normelor comunitare europene de 26 mp pentru fiecare 
locuitor observăm că atât regiunea Sud Est, cât și Județul Tulcea sunt departe de a 
îndeplini acest deziderat, suprafața verde/cap locuitor fiind de 11,87 mp, respectiv 
10,70 mp. 

Referitor la distribuția suprafeței de spații verzi amenajate din județul Tulcea 
pe medii de rezidență, se observă că totalitatea acesteia este dispusă în mediul 
urban, suprafața cea mai mare fiind deținută de Municipiul Tulcea (180 ha) – 86,54% 
din total.  

 
Tabel 72 - Suprafața spațiilor verzi pe județe și localități (ha) 

Municipii și orașe 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 

Județul Tulcea 77 208 208 208 208 170,13 
Municipiul Tulcea 63 180 180 180 180 185,71 
Oraș Babadag 5 5 5 5 5 - 
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Municipii și orașe 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 

Oraș Isaccea 3 17 17 17 17 466,67 
Oraș Măcin 5 5 5 5 5 - 
Oraș Sulina 1 1 1 1 1 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Creșterile cele mai mari ale suprafeței verzi amenajate s-au înregistrat la 
nivelul orașului Isaccea, ajungând de la 5 ha în 2015 la 17 ha în 2019 și la nivelul 
municipiului Tulcea, ajungând de la 63 ha în 2015 la 180 ha în 2019. 

 
Din datele prezentate anterior, se poate constata faptul că Județul Tulcea 

necesită, în continuare, investiții în spații verzi amenajate în spațiul urban, dat fiind 
faptul că suprafața per locuitor este sub media europeană. 

6.3. Mediul înconjurător 
 
6.3.1. Calitatea factorilor de mediu 
 

6.3.1.1. Calitatea solurilor 
 

Categorii de soluri în Județul Tulcea 
 
Potrivit Raportului privind starea de calitate a mediului în Județul Tulcea, 

pe anul 2013, la nivelul județului sunt întâlnite tipurile de sol cenușii închise și 
cernoziomurile levigabile (slab, moderat și puternic), la care se adaugă pe areale 
mai restrânse litosolurile și cernoziomurile carbonatice, pe restul zonei întâlnindu-
se cernoziomuri levigabile instalate pe loessurile de vârstă cuaternară. Aceste tipuri 
de soluri sunt caracteristice formațiunilor intens drenate (cu orizont freatic foarte 
adânc) și au o constituție lutoasă și luto – argiloasă.  

Pe lângă aceste tipuri de sol, în lucrarea Harta solurilor din Rezervația 
Biosferei Delta Dunării elaborată de I. Munteanu și colab., în anul 1996, sunt 
prezentate principalele tipuri de soluri, după cum urmează: 

Ø Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice în principal 
grindurilor din partea fluvială (vestică) a deltei, care primesc în mod regulat 
aluviuni proaspete. În ecosistemele naturale, solurile aluviale au o suprafață 
redusă de acoperire cu vegetație și aceasta constă în principal din pajiști 
mezo – xerofile pe grindurile înalte, sau pajiști mezofile și sălcete pe 
grindurile umede. 

Ø Limnosolurile includ depozitele lacustre/ lagunare de pe fundul lacurilor și 
sunt alcătuite în cea mai mare parte din suspensii minerale aduse de apele 
Dunării și din cele provenite în urma proceselor chimice și biologice care au 
loc la nivelul masei de apă și a sedimentelor. 
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Ø Gleisolurile care reprezintă solurile dezvoltate pe depozite aluviale și pe 
depozitele de loess. 

Ø Solonceacurile includ toate tipurile de sol care au limita superioară a 
orizontului salic în primii 20 cm de la suprafața solului. 

Ø Soluri balane sunt caracteristice stepelor cu climat continental uscat și sunt 
singurele soluri zonale din Delta Dunării. 

Ø Histosolurile constituie principala componentă a nivelului pedologic al RBDD. 
În stare naturală, hitosolurile sunt suport de bază pentru ecosistemele umede 
ca stufărișuri, vegetație acvatică, submersă. 

Ø Antroposolurile și non-solurile sunt rezultatul activităților umane. Sunt 
reprezentate, în principal, de grămezile de pământ sau alte materiale 
rezultate din săparea de canale pentru desecare în incintele agricole, pentru 
deschiderea unor căi navigabile (ex. Caraorman și Mila 23) și canalelor pentru 
îmbunătățirea circulației apei în părțile izolate ale Deltei. 
 

Figura 77 - Clase de soluri în Rezervația Biosferei Delta Dunării 

 
Sursa: Harta Solurilor 1:200.000 

 
Procese care afectează starea solurilor (mineralizarea solului, salinizarea, 
deflația, eroziunea solului) 
 

Conform Raportului privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta 
Dunării pentru anul 2013, la nivelul județului Tulcea procesele care afectează starea 
de calitate a solurilor sunt reprezentate de:  

Ø Mineralizarea solului, proces ce se manifestă în special în incintele amenajate 
pentru agricultură; 
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Ø Salinizarea determinată de schimbarea bilanţului hidro – salin, favorizată de 
climatul secetos și apele freatice predominant mineralizate, fiind rezultatul, 
în principal, al acțiunii antropice directe, cum ar fi executarea amenajării 
piscicole Chilia care a ridicat salinizarea pe grindul de loess al Chiliei, 
executarea digului de apărare C.A. Rosetti – Letea a condus la salinizarea 
unor suprafețe din interiorul incintei apărate; 

Ø Deflația este prezentă în regim natural în special în zonele fără vegetație ale 
grindurilor nisipoase, dar și în amenajările agricole – zonele unde s-a ars 
turba. Efectul acestui fenomen a fost diminuat în zonele cu regim natural 
datorită efectului pădurilor de protecție existente, cât si al precipitațiilor, 
iar în amenajările agricole, urmare a materializării recomandărilor 
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea privind 
structura de culturi și metode de lucrare a solului; 

Ø Eroziunea solului declanșată de defrișarea sau exploatarea excesivă a 
pădurilor pe teren în pantă cu sol superficial; 

Ø Poluarea este un fenomen de restricție datorat în cea mai mare parte 
influenței factorilor externi deltei: poluarea Dunării, poluarea atmosferică 
datorită activităților industriale din Tulcea și Mahmudia (Romania) și Izmail 
(Ucraina) și mai puțin acțiunilor antropice directe.  

Situri contaminate 
 

Conform Strategiei Naționale şi Planului National de Acțiune pentru 
Gestionarea Siturilor Contaminate din România, pe teritoriul național au fost 
inventariate până în prezent 1393 de situri contaminate/ potențial contaminate, 
urmare a desfășurării activităților economice, atât istorice cât şi de dată recentă. 
Conform Strategiei, situl contaminat este o zonă definită geografic, delimitată în 
suprafață şi în adâncime, nedivizată, în care activitățile antropice au determinat 
prezența unor substanțe chimice şi biologice la un nivel de concentrații care 
generează un risc inacceptabil pentru sănătatea umană şi mediu, atât pentru situl 
existent cât şi pentru zonele învecinate. Un sit potențial contaminat este o zonă 
definită geografic, delimitată în suprafață şi în adâncime, nedivizată, în care 
activitățile antropice au determinat prezența unor substanțe chimice şi biologice la 
un nivel de concentrații care este posibil să genereze un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană şi mediu. 

Conform inventarului naţional preliminar privind siturile 
contaminate/potenţial contaminate realizat de Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului, pe teritoriul județului Tulcea există 1 sit contaminat (cel mai probabil 
halda de şlam roşu din zona localității Mineri, aparţinând combinatului Alum SA 
Tulcea, ce ocupă o suprafaţă totală de cca. 80 ha) şi 4 situri potențial contaminate, 
iar pe teritoriul județului Constanţa există 5 situri contaminate şi 12 situri potenţial 
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contaminate. Date privind localizarea acestor situri şi extinderea lor spaţială nu sunt 
disponibile în cadrul Strategiei şi în sursele public disponibile. 

În zonă au fost identificate unităţi industriale care pot reprezenta surse 
punctiforme potenţiale de poluare semnificativă, în special asupra solului şi a apei 
subterane, acestea fiind reprezentate, aşa cum se observă şi din figura următoare, 
de Viticola Sarica Niculiţel, VARD Tulcea (fostul STX), Carniprod SRL Tulcea, Ovidius 
Mercado şi Aeroportul Tulcea în interiorul zonei de studiu, şi Rompetrol Rafinare, 
U.T. Midia şi Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Năvodari la limita sudică a zonei 
de studiu. Pot constitui, de asemenea, sursă de poluare a solului şi a apei subterane, 
obiectivele SEVESO identificate în zonă, precum unităţile industriale din zona 
Municipiului Tulcea (VARD Tulcea (fostul STX) – şantier naval, ALUM SA - rafinărie de 
alumină, STAR 2000 SA - îmbuteliere GPL etc) şi cele amplasate la limita sudică a 
zonei de studiu, cum sunt Rompetrol Rafinare (rafinărie) şi BUTAN GAS România SA 
(depozitarea şi livrarea GPL - butan, propan şi amestec). 

Hotărârea nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanţe periculoase reglementează măsurile privind 
prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 
precum şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului în 
vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie. Directiva Seveso II stabileşte două 
clase de risc (major şi minor) pentru unităţile industriale care folosesc sau 
depozitează substanţe periculoase. Dintre unităţile industriale amintite anterior, 
Alum SA, Rompetrol Rafinare şi SC BUTAN GAS România SA sunt încadrate în clasa 
de risc major, în timp ce VARD Tulcea şi SC STAR 2000 SA sunt încadrate în clasa de 
risc minor. 

 
6.3.1.2. Calitatea aerului 

 
Efectele poluării aerului 
 

Calitatea necorespunzătoare a aerului afectează sănătatea umană şi 
ecosistemele, cele mai vizibile efecte fiind: generarea unor costuri ridicate pentru 
asigurarea sănătăţii populaţiei pe termen scurt şi lung, afectarea ecosistemelor şi 
producerea fenomenului de eroziune, coroziune, precum şi deteriorarea materialor, 
inclusiv a obiectelor de patrimoniu cultural. Poluarea aerului este o problemă locală, 
regională şi transfrontieră cauzată de poluanţi specifici emişi direct sau formaţi în 
atmosferă prin intermediul reacţiilor chimice, efectele negative, incluzând: 

Ø efecte asupra sănătăţii umane cauzate de expunerea la poluanţi atmosferici 
prin inspirarea poluanţilor transportaţi în aer sau acumulaţi în lanţul 
alimentar a celor depozitaţi; 

Ø acidificarea ecosistemelor terestre şi acvatice, putând determina pierderea 
florei şi a faunei;  
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Ø eutrofizarea ecosistemelor terestre şi acvatice, putând determina schimbări 
în diversitatea speciilor; 

Ø distrugerea pădurilor, altor plante şi culturilor sau reducerea randamentului 
agricol al culturilor, ca urmare a expunerii la ozon troposferic;  

Ø impactul metalelor grele şi al poluanţilor organici persistenţi asupra 
ecosistemelor, ca urmare a toxicităţii lor pentru mediu şi din cauza 
bioacumulării acestora;  

Ø efectele asupra schimbării climei;  
Ø reducerea vizibilităţii atmosferice; distrugerea materialelor şi a patrimoniului 

cultural ca urmare a depunerilor de particule şi a expunerii la poluanţi 
acidifianţi şi ozon.  
 

Impactul asupra sănătății populației 
 

Poluarea aerului este un risc major de mediu pentru sănătatea populaţiei. 
Numeroase studii ştiinţifice au legat poluarea aerului de următoarele efecte asupra 
sănătăţii populaţiei:  

Ø efecte asupra sistemului respirator, determinând apariţia sau agravarea unor 
boli respiratorii, reducerea funcţiei pulmonare, creşterea frecvenţei şi 
severităţii simptomelor respiratorii, cum ar fi tuse şi dificultăţi de respiraţie 
sau susceptibilitate crescută la infecţii respiratorii; 

Ø efecte asupra sistemului cardiovascular; efecte asupra sistemului nervos, 
afectând procesul de învăţare, memoria şi comportamentul; 

Ø efecte asupra sistemului de reproducere; 
Ø cancer.  

Unele dintre aceste efecte pot duce chiar la moarte prematură. Persoanele 
sensibile (persoane în vârstă, copii , persoane cu boli pre-existente de inimă şi boli 
pulmonare sau diabet) prezintă cel mai mare risc asupra sănătăţii datorat poluării 
aerului. 
 
Impactul asupra ecosistemelor 
 

Poluarea aerului afectează şi ecosistemele. De exemplu, ozonul troposferic 
poate dăuna culturilor agricole sau altor plante, afectând creşterea acestora, poate 
reduce capacitatea plantelor de a prelua CO2 din atmosferă şi afectează în mod 
indirect ecosisteme întregi şi clima planetei.  

Depunerile atmosferice de compuşi cu sulf şi cu azot au efecte acidifiante 
asupra solurilor şi a apelor dulci. Acidificarea produce tulburări în funcţionarea şi 
structura ecosistemelor, cu efecte ecologice nocive, inclusiv pierderea 
biodiversităţii. De asemenea, depunerea compuşilor de azot poate duce la 
eutrofizarea (surplus de nutrienţi din azot) ecosistemelor terestre şi acvatice. 
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Consecinţele includ modificări în diversitatea speciilor, invazii de noi specii şi 
creşterea concentraţiei de azotat în apele subterane.  

Impactul asupra mediului nu depinde numai de ratele de emisie a poluanţilor 
în aer, ci şi de locul şi condiţiile de emisie şi de locul de amplasare al receptorului. 
Factorii care determină transportul, transformările chimice şi depunerea poluanţilor 
atmosferici, inclusiv condiţiile meteo şi topografia sunt de asemenea importante. 
Mai mult, impactul poluării aerului asupra ecosistemelor depinde, de asemenea, de 
sensibilitatea ecosistemelor la acidifiere, eutrofizare, depunere de metale grele şi 
expunerea directă a ecosistemelor la concentraţiile de poluanţi.  
 
Impactul asupra schimbării climei 
 

Poluarea aerului poate influenţa, de asemenea, clima Pământului. Unii 
poluanţi atmosferici, gazele sau pulberile în suspensie (aerosoli) pot modifica 
balanţa energetică a Pământului, determinând astfel modificarea climei, fie prin 
reflexia radiaţiei solare, determinând răcirea atmosferei, fie prin absorbţia 
radiaţiilor solare, încălzind astfel atmosfera. Depunerea unor aerosoli poate 
schimba, de asemenea, reflexia suprafaţei pământului, mai ales pe gheaţă şi 
suprafeţele acoperite de zăpadă, accelerând astfel topirea.  
 
Impactul asupra materialelor  
 

Poluarea aerului poate deterioara materiale. Este recunoscut faptul că 
poluanţii atmosferici au accelerat foarte mult procesul de degradare a clădirilor şi 
patrimoniului cultural fizic, cum ar fi clădiri istorice, lucrări de artă şi comori 
arheologice. Principalele forme de degradare sunt coroziune sau eroziune (cauzate 
de acidifiere şi oxidare) şi depunerile de pulberi.  
 
Calitatea aerului 
 

Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care 
descriu fenomenul de poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale 
poluante, rezultate preponderent din activităţile antropice. Datele privind 
cantitatea poluanţilor la nivelul solului (la nivelul aerului respirat) sunt furnizate de 
sistemele de monitorizare a calităţii aerului. 

  
Evaluarea calităţii aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104 

/2011 -„Legea privind calitatea aerului înconjurător”, ce transpune Directiva 
50/2008 adoptată de Parlamentul şi Consiliul European privind calitatea aerului 
ambiental şi un aer mai curat pentru Europa, lege ce are ca scop protejarea sănătăţii 
umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii 
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calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru 
calitatea aerului şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.  

La nivelul judeţului Tulcea funcționează trei staţii automate de monitorizare 
a calităţii aerului ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii 
Aerului (RNMCA), amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de directivele 
europene privind calitatea aerului, în vederea protecţiei sănătăţii umane, a 
vegetaţiei şi ecosistemelor pentru a evalua influenţa diferitelor tipuri de surse de 
emisii poluante. Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru 
măsurarea concentraţiilor de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), 
nichel (Ni), din depuneri (PM10). 

 
Tabel 73 – Stațiile de monitorizare a calității aerului 

Tip stație 
Număr 

de 
stații 

Localizare Parametrii măsurați 

Trafic 1 

Stația este amplasată la cca 10 
m de intersecția străzilor 
Isaccei, 1848 şi Victoriei, 
intersecție cu trafic rutier 
intens 

 

Poluanții măsurați: SO2; NO/NO2?NOx; O3; 
CO; PM10. 
 
Parametrii meteorologici măsurați: 
temperatura, viteza vântului, direcția 
vântului, umiditatea relativă, presiunea 
atmosferică, radiația solară, precipitații. 

Industrial 1 

Stația este amplasata la cca 
1,5 km fata de platforma 
industriala Tulcea Vest, în 
curtea SC Transport Public SA. 

Poluanții măsurați: SO2; NO/NO2?NOx; CO; 
BTEX. 

 

Suburban 
/ trafic 1 

Stația este amplasata pe DN 22 
la ieșirea din orașul Isaccea 

 

Poluanții măsurați: SO2; NO; NO2; NOx; 
PM10. 
Parametrii meteorologici măsurați: 
temperatura, viteza vântului, direcția 
vântului, umiditatea relativă, presiunea 
atmosferică, radiația solară, precipitații. 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
Figura 78 - Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Tulcea 
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Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din 

cea europeană, valorile limită impuse prin Legea nr.104/2011 având scopul de a 
evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului 
înconjurator. De asemenea, metodele de măsurare folosite pentru determinarea 
poluanţilor specifici sunt metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011. 

Realizarea monitorizării calităţii aerului se desfăşoară în cadrul legal, stabilit 
prin transpunerea cerinţelor din directivele europene şi prin implementarea 
acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 – Protecţia mediului 
înconjurător şi particularizat la specificitatea problemelor din judeţul Tulcea. 
Acţiunile de monitorizare au la bază îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la toate 
nivelurile şi asigurarea unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a 
schimbului de date.  
 
Dioxidul de azot. Surse şi efecte ale NO2 
 

Dioxidul de azot este un gaz reactiv, care se formează, în principal, prin 
oxidarea monoxidului de azot (NO). Efectele asupra sănătăţii pot să apară ca urmare 
a expunerii pe termen scurt la NO2 (ex: modificările funcţiei pulmonare la grupele 
sensibile de populaţie) sau pe termen lung (ex: susceptibilitate crescută la infectii 
respiratorii). Sunt studii epidemiologice care arată că la nivel european simptomele 
de bronşită la copii astmatici se intensifică în urma expunerii pe termen lung la NO2. 
Trebuie menţionat faptul că NO2 este corelat cu alţi poluanţi (în special PM), fiind 
astfel dificilă diferenţierea efectelor provocate de dioxid de azot de cele ale altor 
poluanţi în studiile epidemiologice. 

Compuşii azotului au efecte acidifiante, dar sunt, de asemenea, substanţe 
nutritive importante. Depunerile excesive de azot atmosferic pot duce la un surplus 
de nutrienţi ai N în ecosisteme, provocând eutrofizarea (surplus de nutrienţi) în 
ecosistemele terestre şi acvatice. Surplusul de azot poate duce la schimbări în 
comunităţile de animale din mediul terestru, acvatic sau marin şi cele de plante, 
inclusiv pierderea biodiversităţii. Oxizi de azot joacă un rol important în formarea 
ozonului troposferic. Ei contribuie, de asemenea, la formarea de aerosoli secundari 
anorganici, prin formarea de nitraţi, determinând creşterea concentraţiei de PM10 
şi PM2,5. 
 
Obiective de calitatea aerului pentru NO2 
 

Obiectivele de calitatea aerului pentru dioxidul de azot sunt stabilite în Legea 
104/2011 privind calitatea aerului ambiental, fiind indicate valori pentru protecţia 
sănătăţii umane şi pentru protecţia vegetaţiei şi sunt prezentate în Tabel 74 - 
Obiective de calitatea aerului pentru NO2. 
Tabel 74 - Obiective de calitatea aerului pentru NO2 
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Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare Comentarii 
Protecția sănătății 

Oră 200 µg /m3 
A nu se depăși mai mult de 18 ori 
într-un an calendaristic 

Protecția sănătății An 40 µg /m3  
Prag de alertă 

Oră 400 µg /m3 
Depășirea pragului este măsurată 
3 ore consecutiv 

Protecția vegetației An 30 µg /m3  
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

Monitorizarea NO2 în Judeţul Tulcea 
 

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu dioxid de azot, s-a efectuat în 
anul 2018, prin monitorizarea continuă la staţiile automate de monitorizare a 
calităţii aerului TL1-Parc Ciuperca, TL2- Transport Public şi TL3-Isaccea. 
 
Tabel 75 - Concentrații medii orare de NO2 

Stația 
Tip 

indicator 
VL 

(µg/m3 ) 

Numărul total de 
determinări orare 
validate/captura 
de date validate 

Concentrația 
medie (µg/m3 

) 

Concentrația 
maximă 
(µg/m3 ) 

Frecvența 
depășirilor 

VL 

TL1 – Ciuperca 
– Trafic 

NO2 – 1h 

200 
(µg/m3 ) 

 

8219/93.82% 18,26 130,71 - 

TL2 – 
Transport 
Public 
Industrial 

NO2 – 1h 8273/94.45% 16,60 134,90 - 

TL3 – Isaccea 
Suburban / 
Trafic 

NO2 – 1h 7794/88.98% 7,24 42,54 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 

Figura 79 - Concentrații medii orare NO2 – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Valorile medii orare pentru NO2 s-au încadrat sub valoarea limită orară de 200 
µg/m3. În anul 2018 nu a fost depășit pragul de alertă de 400 µg/m3 pentru 
indicatorul NO2. 
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Tabel 76 - Evoluția concentrației de NO2 în perioada 2014 – 2018 

Indicator Tip stație 
Valoare limită 

anuală 
Concentrație medie anuală (µg/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 
NO2(µg/mc) TL1 – trafic 

40(µg/mc) 

- 6,82 25,29 16,26 18,26 
TL2 – industrial 4,913 - 14,09 11,16 16,60 
TL3 – trafic / 
suburban 

- 5,87 - 5,94 7,24 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Figura 80 - Valorile concentrației medii anuale de NO2 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Din analiza determinărilor de NO2, se constată că valorile medii anuale s-au încadrat 
sub VL anuale de 40 µg/m3 
 
Dioxidul de sulf. Surse și efecte ale SO2 
 

Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea 
de combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie 
electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere 
internă ale autovehiculelor rutiere. Dioxidul de sulf poate afecta atât sănătatea 
oamenilor prin efecte asupra sistemului respirator cât şi mediul în general 
(ecosisteme, materiale) prin efectul de acidifiere. Obiective de calitatea aerului 
pentru SO2 Obiectivele de calitatea aerului pentru dioxidul de sulf sunt stabilite în 
Legea 104/2011 privind calitatea aerului ambiental, fiind indicate valori pentru 
protecţia sănătăţii umane şi pentru protecţia vegetaţiei, şi sunt prezentate în 
tabelul următor. 
 
Tabel 77 - Obiective de calitatea aerului pentru SO2 

Obiectiv de 
calitate 

Perioada 
de 

mediere 
Valoare Comentarii 

Protecția sănătății Oră 350 µg /m3 
A nu se depăși mai mult de 24 ori într-un an 
calendaristic 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2014
2015
2016
2017
2018

VL Anuală

TL3 – trafic / suburban TL2 – industrial TL1 – trafic
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Protecția sănătății Zi 125 µg /m3 
A nu se depăși mai mult de 3 ori într-un an 
calendaristic 

Prag de alertă Oră 500 µg /m3 
Depășirea pragului este măsurată 3 ore 
consecutiv 

Protecția 
vegetației 

Iarnă 20 µg /m3 
Perioada 1 octombrie – 31 martie 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Monitorizarea SO2 în Judeţul Tulcea 
 

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu dioxid de sulf, s-a efectuat în 
anul 2018 prin monitorizarea continuă la cele trei staţiile automate de monitorizare 
a calităţii aerului amplasate pe raza judeţului Tulcea. Evoluţia valorilor medii 
orare/zilnice pentru SO2 este prezentată în tabelul şi graficul următor: 

 
Tabel 78 - Concentrații medii  SO2 – 2018 

Stația 
Tip 

indicator 

VL 
(µg/m3) 
cf. Lege 

nr. 
104/2011 

Numărul total de 
date orare 

validate/captura de 
date validate 

Concentraţia 
medie 

(µg/m3 ) 

Concentraţia 
maximă 
(µg/m3 ) 

Frecvenţa 
depăşirilor 

VL 

TL1 – 
Ciuperca 
– Trafic 

NO2 – 1h 

200 
(µg/m3) 

 

8368/95,52% 6,40 53,83 - 

TL2 – 
Transport 
Public 
Industrial 

NO2 – 1h 8343/95,24% 6,25 49,61 - 

TL3 – 
Isaccea 
Suburban 
/ Trafic 

NO2 – 1h 6874/78,47% 10,24 22,40 - 

TL1 – 
Ciuperca 
– Trafic 

 

200 
(µg/m3) 

 

364/99,73% 6,41 11,98 - 

TL2 – 
Transport 
Public 
Industrial 

 363/99,45% 6,25 10,26 - 

TL3 – 
Isaccea 
Suburban 
/ Trafic 

 300/82,19% 10,24 18,83 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
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Figura 81 - Concentrații medii orare și zilnice SO2 – 2018  

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Măsurătorile de dioxidul de sulf efectuate în Județul Tulcea, relevă următoarele 

aspecte: 
o nu s-au semnalat probleme deosebite, valorile orare înregistrate încadrându-

se în anul 2018 sub valoarea limită (350 µg/mc).Valorile zilnice s-au încadrat 
sub valoarea limită zilnică de 125(µg/m3 ). 

o nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 500 (µg/m3 ) la nici o 
staţie de monitorizare. 
 

Tabel 79 - Valorile concentrației medii anuale de SO2 

Indicator Tip stație 
Concentrația medie anuală 

(µg/mc) 
2014 2015 2016 2017 2018 

SO2(µg/mc) TL1 – trafic - 16,94 23,94 6,36 6,40 
TL2 – industrial 3,46 - 7,95 8,33 6,25 
TL3 – trafic / suburban 5,25 13,45 13,37 8,63 10,24 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Figura 82 - Valorile concentrației medii anuale de SO2 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 

2014 2015 2016 2017 2018 VL Anuală

0

16,94

23,94

6,36 6,4

20

3,46
0

7,95 8,33
6,255,25

13,45 13,37

8,63
10,24

TL1 – trafic TL2 – industrial TL3 – trafic / suburban
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Ozonul. Surse şi efecte ale O3 
 

Ozonul troposferic nu este emis direct în atmosferă, ci se formează în urma 
reacţiilor chimice între gazele precursoare: oxizi de azot, NOx, monoxid de carbon 
(CO) şi compuşi organici volatili, COV. NOx sunt emişi la arderea combustibilului în 
instalaţiile industriale şi din transportul rutier şi au un rol complex în chimia 
ozonului; în vecinătatea sursei de NOx vor consuma ozonul, ca urmare a reacţiei 
dintre monoxid de azot (NO) proaspăt emis şi ozon. COV sunt emişi de un număr 
mare de surse instalaţii de vopsire, curăţare chimică, curăţare uscată, transportul 
rutier, rafinării, tipografii şi alte utilizări ale solvenţilor. COV biogenici sunt emişi 
de vegetaţie, cantitatea fiind dependentă de temperatură. 

Norul de poluant din arderea pădurilor sau alte incendii de biomasă conţine 
CO şi poate contribui la formarea ozonului. Există, de asemenea, o concentrare de 
fond de ozon în aerul ambiental, în parte, rezultă din formarea fotochimică a 
ozonului la nivel global şi parţial de la de transportul de ozon stratosferic în 
troposferă. Nivelurile ridicate de ozon troposferic (la nivelul solului) sunt asociate 
cu astm şi alte probleme respiratorii, precum şi cu un risc crescut de infecţii 
respiratorii. Pe termen lung, expunerea repetată la niveluri ridicate de O3 poate 
duce la reduceri ale funcţiei pulmonare, inflamaţie a mucoasei pulmonare şi 
disconfort respirator mai frecvent şi mai sever. Poluarea cu ozon este, de asemenea, 
legată de moartea prematură. Este deosebit de periculos pentru copiii, persoanele 
în vârstă, şi persoanele cu afecţiuni pulmonare cronice şi boli de inimă, dar poate 
afecta, şi oameni sănătoşi care desfăşoară activităţi (lucrative,sportive, sau de 
recreere) în aer liber. Copiii sunt expuşi unui risc deosebit, deoarece plămânii lor 
sunt încă în creştere şi în curs de dezvoltare. Ei respiră mai rapid şi mai profund 
decât adulţii. De asemenea, copiii petrec în aer liber mai mult timp, mai ales vara 
atunci când nivelurile de O3 sunt mai mari. Nivelurile ridicate de O3 pot afecta 
funcţiile de reproducere şi de creştere a plantelor, determinând reducerea 
randamentului culturilor agricole, scădereea ritmului de creştere a pădurilor, 
reducerea biodiversităţii, dar şi reducerea capacităţii plantelor de a asimila CO2, 
influenţând astfel procesul de fotosinteză. 
 
Obiective de calitatea aerului pentru O3 
 

Obiectivele de calitatea aerului pentru dioxidul de sulf sunt stabilite în Legea 
104/2011 privind calitatea aerului ambiental, fiind indicate valori pentru protecţia 
sănătăţii umane şi pentru protecţia vegetaţiei, şi sunt prezentate în tabelul următor. 
 
Tabel 80 - Obiective de calitatea aerului pentru O3 
Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare  Comentarii 

Protecția sănătății 
Maxima zilnică a 
mediei mobile pe 8 ore 

120 µg /m3 
A nu se depăși mai mult de 25 
ori într-un an calendaristic 
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Prag de informare Oră 180 µg /m3 - 

Prag de alertă Oră 240 µg /m3 
Depășirea pragului este 
înregistrată timp de 3 ore 
consecutiv 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Monitorizarea 03 în Județul Tulcea 
 

În anul 2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a efectuat măsurători 
de ozon la staţia TL-2 Transport Public, staţie de tip industrial. Evoluţia valorilor 
medii orare pentru ozon este prezentată în tabelul şi graficul următor: 
 
Tabel 81 - Concentrații medii ozon - 2018 
Stația Tip 

poluant 
PI (µg/m3) 
cf.Lege 
nr.104/2011 

Numărul total de 
date orare 
validate/captura 
de date validate 

Concentraţia 
medie 
(µg/m3) 

Concentraţia 
maximă 
(µg/m3) 

Frecvenţa 
depăşirilor 
PI 

TL2 – 
Transport 
Public - 
Industrial 

O3 – 1h 180 (µg/m3) 8373/95,58% 54,75 145,01 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Figura 83 - Concentrații medii orare O3 – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

Se redau în tabelul şi graficul de mai jos valorile maxime zilnice a mediilor pe 8 ore 
înregistrate în decursul anului 2018 în Tulcea: 
 
Tabel 82 - Valorile maxime zilnice ale mediilor la 8 ore 

Locație 
Valoare țintă 

(µg/m3) 
Valoare maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore (µg/m3) 

Nr. depășiri 

TL2 – Industrial 180 134,27 2 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Figura 84 - Valori maxime zilnice a mediilor la 8 ore – O3 – 2018 
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Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Măsurătorile de ozon efectuate în Județul Tulcea, relevă urmatoarele aspecte: 

o nu s-au semnalat probleme deosebite, valorile orare înregistrate încadrându-
se în anul 2018 sub pragul de informare (180 µg/mc). 

o nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 240 (µg/m3 ). 
o s-au înregistrat 2 depăşiri ale valorii ţintă(120 µg/mc). 

Tabel 83 - Valorile concentrației medii anuale de O3 în perioada 2014-2018 

Poluant Tip stație 
Concentrația medie anuală 

(µg/mc) 
2014 2015 2016 2017 2018 

O3(µg/mc) TL2 – trafic 42,78 - - 58,62 54,75 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Figura 85 - Valorile concentrației medii anuale de O3 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

Monoxidul de carbon. Surse şi efecte ale CO 
 

Monoxidul de carbon provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile 
vulcanice şi descărcările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a 
combustibililor fosili, biocombustibililor, dar şi de la producerea oţelului şi a fontei, 
rafinarea petrolului şi din trafic). Introducerea convertoarelor catalitice a redus 

0
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TL2 – trafic
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semnificativ emisiile din traficul rutier. Concentraţiile de CO variază în timpul zilei 
în funcţie de intensitatea traficului rutier, cele mai ridicate concentraţii fiind în 
zonele urbane, de obicei, în timpul orelor de vârf. Monoxidul de carbon se poate 
acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul 
iernii şi primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi 
scăzute) când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. 

Monoxidul de carbon pătrunde în organism prin intermediul plămânilor, de 
unde ajunge în sânge şi se leagă puternic de hemoglobină. Expunerea la CO poate 
reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen, reducând astfel cantitatea de 
oxigen livrată organelor şi ţesuturilor corpului. Astfel, persoanele care suferă de boli 
cardiovasculare sunt cele mai sensibile, deoarece deja au o capacitate redusă de 
pompare a sângelui oxigenat la inimă şi expunerea la CO poate să provoace ischemie 
miocardică (cantitate de oxigen redusă la inimă), adesea însoţită de angină 
pectorală (dureri în piept), în condiţii de efort fizic sau stres crescut. Expunerea pe 
termen scurt la CO afectează capacitatea organismului de a răspunde la cereri 
crescute de oxigen, iar la niveluri extrem de ridicate CO poate provoca moartea. 
 
Obiective de calitatea aerului pentru CO 
 

Obiectivul de calitatea aerului pentru CO este stabilit în Legea 104/2011 
privind calitatea aerului ambiental, fiind indicată o valoare limită pentru protecţia 
sănătăţii umane, ca maxima zilnică a mediei mobile pe 8 ore. 
 
Tabel 84 - Obiective de calitatea aerului pentru CO 

Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare Comentarii 

Protecția sănătății 
Maxima zilnică a 
mediei mobile pe 8 ore 

10 µg /m3 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Monitorizarea CO în Județul Tulcea 
 

În anul 2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a efectuat măsurători 
de CO la staţia TL-1 Parc Ciuperca (trafic) şi TL-2 Transport Public(industrial). În 
tabelul şi graficul de mai jos se redau valorile maxime zilnice a mediilor pe 8 ore 
înregistrate în decursul anului 2018 în cele două staţii de aer în care s-au efectuat 
măsurători de CO: 
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Tabel 85 - Valori maxime zilnice ale mediilor la 8 ore – CO 

Stația 

Numărul total de 
date orare 

validate/captura de 
date validate 

Valoarea limită pentru 
protecţia sănătăţii 
umane (mg/m3 ), 

cf.Lege nr.104/2011 
 

Valoarea 
maximă zilnică 
a mediilor pe 8 

ore (mg/m3) 
 

Media anuală 
(mg/m3) 

 

TL1 –– 
Trafic 

8375/95,60% 
 

10 
2,55 0,19 

TL2 –
Industrial 

8067/92,09% 
 

1,75 0,10 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Figura 86 - Valori maxime zilnice a mediilor la 8 ore – CO – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Măsurătorile de monoxid de carbon efectuate în JudeȚul Tulcea, relevă faptul 

că în anul 2018, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii maxime zilnice a mediilor la 
8 ore, de 10 mg/m3., conform Legii nr.104/2011. 
 
Tabel 86 - Valori concentrației medii anuale de CO în perioada 2014-2018 

Poluant Tip stație 
Concentrația medie anuală 

(mg/mc) 
2014 2015 2016 2017 2018 

CO(mg/mc) TL1 – trafic - - 0,45 0,16 0,19 
TL2 - industrial 0,10 - 0,12 0,10 0,10 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
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Figura 87 - Valori maxime zilnice a mediilor la 8 ore – CO – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

Benzenul. Surse şi efecte ale C6H6 
Benzenul provine în special din arderea incompletă a combustibililor 

(benzină), dar şi din rafinarea petrolului, evaporarea solvenţilor organici folosiţi în 
diferite activităţi industriale şi evaporarea în timpul proceselor de producere, 
transport şi depozitare a produselor care conţin benzen. Benzenul este un aditiv 
pentru benzină şi 80-85% din emisiile de benzen, la nivel european, sunt datorate 
traficului rutier. În general, contribuţia de la încălzirea locuinţelor este mică 
(aproximativ 5%), dar arderea lemnului poate fi o sursă locală importantă de benzen. 
Datorită stabilităţii chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanenţă în 
straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul este îndepărtat 
din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor mteorologice favorabile acestui 
fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant, determinând 
formarea ozonului. Având timp de remanenţă de câteva zile în atmosferă benzenul 
poate fi transportat pe distanţe lungi. Inhalarea este principala calea pentru 
expunerea la benzen, fumatul fiind o sursă importantă de expunere personală. 
Benzenul este un poluant cancerigen, expunerea prelungită la benzen provocând 
efecte semnificative adverse (hematotoxicitate, genotoxicitatea şi 
cancerigenitate). Expunerea cronică la benzen poate deteriora măduva osoasă şi are 
efecte hematologice (scăderea numărului de celule roşii şi albe din sânge). 
 
Obiective de calitatea aerului pentru benzen 

Obiectivul de calitatea aerului pentru benzen este stabilit în Legea 104/2011 
privind calitatea aerului ambiental, fiind indicată o valoare limită pentru protecţia 
sănătăţii umane. 
 
Tabel 87 - Obiective de calitatea aerului pentru benzen 

Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare Comentarii 
Protecția sănătății 
umane 

An 5 µg /m3 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 

2014 2015 2016 2017 2018

0 0

0,45

0,16 0,19
0,1

0

0,12 0,1 0,1

TL1 – trafic TL2 - industrial
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Monitorizarea benzenului în Județul Tulcea 
În anul 2018, benzenul a fost măsurat în staţia automată de monitorizare TL-

1 Ciuperca, staţie tip trafic. 
 
Tabel 88 - Concentrații medii benzen - 2018 

Stația 
Tip 

poluant 

VL 
(µg/m3) 
cf. Lege 

nr. 
104/2011 

Numărul total de 
date orare 

validate/captura 
de date validate 

Concentraţia 
medie 

(µg/m3 ) 

Concentraţia 
maximă 
(µg/m3 ) 

Frecvenţa 
depăşirilor 

PI 

TL1 – 
Ciuperca 
– Trafic 

C6H6 
5 (µg/m3) 

 
8368/98,05% 2,07 24,01 - 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
Măsurătorile de benzen efectuate în Județul Tulcea, relevă faptul că în anul 2018, 
nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită anuală, de 5 µg/m3., conform Legii 
nr.104/2011. 
 
Figura 88 - Concentrații medii orare benzen – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Pulberi în suspensie. Surse şi efecte ale PM 

PM sunt emise direct ca particule primare sau se formează în atmosferă din 
reacţia chimică a emisiilor de gaze primare – precursori – acestea fiind numite 
particule secundare. Cei mai importanţi precursori pentru particule secundare sunt 
dioxidul de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşii organici volatili (COV). Unii 
precursori (SO2, NOx, NH3) reacţionează în atmosferă şi formează sulfat şi azotat 
de amoniu sau alţi compuşi care condensează şi formează în aer aerosoli secundari 
anorganici. COV sunt oxidaţi la produşi mai puţin volatili, care formează aerosoli 
secundari. PM pot proveni din surse naturale (sare de mare, praf suspendat, polenul, 
cenuşa vulcanică), sau din surse antropice, în special din arderea combustibililor 
pentru producerea de energie termică şi electrică, incinerare, sau pentru încălzirea 
locuinţelor din gospodăriile populaţiei şi a vehiculelor. În oraşe gazele emise de 
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vehicule, resuspensia prafului de pe carosabil şi arderea combustibililor pentru 
încalzirea locuintelor sunt surse importante locale. 

Expunerea la aerul poluat cu PM poate afecta sănătatea, atât pe termen scurt 
cât şi pe termen lung, fiind asociată cu probleme respiratorii, cum ar fi astmul, 
efecte cardiovasculare, dezvoltarea deficitară a plămânilor şi a functiei pulmonare 
la copii, greutate redusă la naştere şi deces. Studiile epidemiologice indică faptul 
că nu există nici o concentraţie prag sub care să nu existe efecte negative asupra 
sănătăţii în urma expunerii la PM, atât în caz de mortalitate cât şi de morbiditate. 
Exemple de efecte pe termen scurt ale poluării aerului cu PM includ iritaţii ale 
ochilor, nasului şi gâtului, inflamaţii şi infecţii respiratorii, bronşita şi pneumonia. 
Alte simptome pot include dureri de cap, greaţă, şi reacţii alergice. Efectele pe 
termen lung asupra sănătăţii includ boli cronice respiratorii, cancer pulmonar, boli 
de inimă şi chiar afecţiuni ale creierului, nervilor, ficatului şi rinichilor. 
 
Obiective de calitatea aerului pentru PM  

Obiectivele de calitatea aerului pentru PM sunt stabilite în Legea 104/2011 
privind calitatea aerului ambiental, fiind indicate valori pentru protecţia sănătăţii 
umane şi sunt prezentate în tabelul următor.La staţiile de aer din judeţul Tulcea 
este monitorizată decât fracţiunea PM10. 

 
Tabel 89 - Obiective de calitatea aerului pentru PM10 

Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare Comentarii 
Protecția sănătății 
umane 

Zi 40 µg /m3 
A nu se depăşi de mai mult de 
35 ori într-un an calendaristic  

Protecția sănătății An 40 µg /m3 - 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Monitorizarea PM10 în județul Tulcea 

În anul 2018, s-au efectuat măsuratori de PM10 nefelometric la cele trei staţii 
automate de monitorizare a aerului. Paralel s-au efectuat determinări gravimetrice. 
Sintetic, determinările de PM10 sunt prezentate în tabelul şi graficul de mai jos: 
 
Tabel 90 - Concentrații medii zilnice PM10 nefelometric – 2018 

Stația Tip Indicator 

VL anuală 
(µg/m3 ) 
cf.Lege 

nr.104/20
11 
 

Numărul total 
de determinari 

zilnice 
validate/captur

a de date 
zilnice validate 

Concentraţi
a medie 
anuală 
(µg/m3) 

VL zilnică 
(µg/m3 ) 
cf.Lege 

nr.104/201
1 
 

TL1-
CiupercaTrafic 

PM10nefometric 
40 

(µg/m3) 

301/80,66% 29,61 

50 (µg/m3) 
PM10nefometric 310/84,93% 30,85 

TL2 – 
Transport 

PM10nefometric 307/82,71% 22,78 
PM10nefometric 322/88,22% 27,63 
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Public - 
Industrial 
TL3- 
trafic/suburba
n 

PM10nefometric 320/87,01% 22,80 

PM10nefometric 327/89,59% 22,47 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
*VL anuală pentru protecţia sănătăţii umane = 40,00 µg/m3  
** VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane = 50,00 µg/m3 
 
Figura 89 - Concentrații medii zilnice PM10 nefelometric – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Figura 90 - TL1: Concentrații medii zilnice PM10 grav. – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
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Figura 91 - TL2: Concentrații medii zilnice PM10 grav. – 2018 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Figura 92 - TL3: Concentrații medii zilnice PM10 grav. – 2018 
 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Determinările de PM10 efectuate în Județul Tulcea, relevă urmatoarele aspecte: 

o În anul 2018 au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnică după cum 
urmează:  

- PM 10 nefelometric –16 depăşiri la staţia TL1, 7 depăşiri la staţia TL2, 8 
depăşiri la staţia TL3.  

- PM10 gravimetric –23 depăşiri la staţia TL1, 16 depăşiri la staţia TL2, 18 
depăşiri la staţia TL3. Aceste depăşiri au fost cauzate de traficul intens 
din zonă asociat cu condiţii meteo nefavorabile dispersiei (calm 
atmosferic, ceaţă), încălzirea rezidențială. 

o Valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40µg/m3 nu a fost 
depăşită în anul 2018. 
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Tabel 91 - Valorile concentrației medii anuale de PM10 

Poluant Tip stație 
Valoare 

limită anuală 

Concentrația medie anuală 
(µg/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PM10 (µg/mc) 

TL1 – trafic 40(µg/mc) 
 

- 30,12 25,72 27,70 30,85 
TL2 – industrial  - - 18,98 26,45 27,63 
TL3 – trafic / 
suburban 

9,85 21,24 - 19,29 22,47 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 

Figura 93 - Concentrații medii anuale de PM10 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40µg/m3 nu a fost 
depăşită în anul 2018. 
 
Metale grele. Surse şi efecte ale metalelor grele 

Metalele grele se găsesc în aerul ambiental sub formă de aerosoli, a căror 
dimensiune influenţează remanenţa în atmosferă şi implicit posibilitatea de a fi 
transportaţi la distanţă. Plumbul pătrunde în organism mai ales prin inhalarea 
prafului sau a altor compuşi cu plumb. Pe termen scurt, expunerea la plumb are ca 
efect degradarea funcţionării normale a celulelor roşii şi creşterea presiunii 
sanguine. Din păcate, pe termen lung, efectele plumbului pot fi extrem de nocive, 
ducând până la afecţiuni grave ale rinichilor sau diverse tipuri cancer.  

Arseniul este unul dintre cele mai toxice elemente. Expunerea la arsen poate 
cauza o serie de efecte ale sănătăţii, cum ar fi iritarea stomacului şi a intestinelor, 
scăderea generării de globule albe şi roşii din sânge, schimbări ale pielii şi iritaţii 
ale plămânilor.Principala poartă de intrare a cadmiului în mediu este prin aer. În 
aer cadmiul ajunge sub forma de particule materiale, în urma emisiilor de la 
incinerarea deşeurilor, emisiilor din metalurgie. Particulele de cadmiu pot fi 
transportate pe distanţe lungi, astfel că aria poluată se extinde foarte mult.Cadmiul 
poate avea efecte nocive asupra organismului uman atât în cazul expunerii acute 
cât şi în cazul celei de lungă durată. Este un element care are proprietatea de a se 
acumula în organismul uman odată cu vârsta şi este foarte greu eliminat de 
organism. 
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Oamenii pot fi expuşi la nichel prin respirarea aerului, băutul apei, 
alimentaţie sau fumatul ţigărilor. Contactul pielii cu solul sau apa contaminate cu 
nichel poate, de asemenea, să conducă la expunerea cu nichel. În cantităţi mici 
nichelul este esenţial, dar când asimilarea este prea mare poate produce afecţiuni 
ale sănatăţii. 
 
Obiective de calitatea aerului pentru metale 

Obiectivele de calitatea aerului pentru metale grele sunt stabilite în Legea 
104/2011 privind calitatea aerului ambiental, fiind indicate o valoare limită pentru 
plumb şi valori ţintă pentru arseniu,nichel şi cadmiu pentru protecţia sănătăţii 
umane, ca medii anuale. Aceste valori sunt prezentate în Tabel 92 - Obiective de 
calitatea aerului pentru metale grele 
 
Tabel 92 - Obiective de calitatea aerului pentru metale grele 

Poluant 
Perioada 

de 
mediere 

Valoare Comentarii 

Plumb 

An 

0,5 µg /m3 Vloarea limita anuală pentru protecţia sănătaţii. 

Cadmiu 5 ng /m3 
Valoarea ţintă pentru conţinutul total din fracţia 
PM10, mediat pentru un an calendaristic. 

Nichel 20 ng /m3 
Valoarea ţintă pentru conţinutul total din fracţia 
PM10, mediat pentru un an calendaristic. 

Arseniu 6 ng /m3 
Valoarea ţintă pentru conţinutul total din fracţia 
PM10, mediat pentru un an calendaristic. 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 

În anul 2018 s-au efectuat determinări gravimetrice la staţiile TL1 Ciuperca – 
staţie tip trafic , TL2-Transport Public - staţie tip industrial şi TL3-Isaccea-staţei tip 
suburban/trafic.Sintetic, determinările de metale grele sunt prezentate în tabelele 
şi graficele de mai jos:  
 
Tabel 93 - Valori ale concentrației de plumb din aerul ambiental 

Stația de 
monitorizare 

Valoare limită anuală 
(µg/m3) 

Valoare medie 
anuală (µg/m3) 

Numărul de determinări 
zilnice validate/captura 

de date validate 
TL1-Ciuperca 
(Trafic) 

0,5 

0,03 310/84,93% 

TL2 – Transport 
Public (Industrial) 

0,02 322/88,22% 

TL3 – Isaccea (trafic 
/ suburban) 

0,01 327/89,58% 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
În anul 2018, valorile medii anuale pentru plumb s-au situat sub valoare limită de 
0.55 µg /m3, prevazută în Legea nr. 104/2011. 
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Tabel 94 – Valori ale concentrației de arseniu din aerul ambiental 

Stația de 
monitorizare 

Valoare țintă (ng/m3) 
Valoare medie 
anuală (ng/m3) 

Numărul de determinari 
zilnice validate/captura 

de date validate 
TL1-Ciuperca 
(Trafic) 

6 

1,00 310/84,93% 

TL2 – Transport 
Public (Industrial) 

0,83 322/88,22% 

TL3 – Isaccea (trafic 
/ suburban) 

0,66 327/89,58% 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
În anul 2018, valorile medii anuale pentru arsen s-au situat sub valoarea țintă de 6 
ng/m3, prevazută în Legea nr. 104/2011. 
 
Tabel 95 - Valori ale concentrației de cadmiu din aerul ambiental 

Stația de monitorizare 
Valoare 
țintă 

(ng/m3) 

Valoare medie 
anuală (ng/m3) 

Numărul de determinări 
zilnice validate/captura 

de date validate 
TL1-Ciuperca (Trafic) 

5 

0,69 310/84,93% 
TL2 – Transport Public (Industrial) 0,40 322/88,22% 
TL3 – Isaccea (trafic / suburban) 0,17 327/89,58% 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
În anul 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă admisibile. 
 
Tabel 96 - Valori ale concentrației de nichel din aerul ambiental 

Stația de monitorizare 
Valoare 
țintă 

(ng/m3) 

Valoare medie 
anuală (ng/m3) 

Numărul de determinari 
zilnice validate/captura 

de date validate 
TL1-Ciuperca (Trafic) 

20 

5,27 310/84,93% 
TL2 – Transport Public (Industrial) 1,66 322/88,22% 
TL3 – Isaccea (trafic / suburban) 
 

1,52 327/89,58% 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 
În anul 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă admisibile. Din datele 
prezentate anterior se observă că în anul 2018 valorile înregistrate au fost mici, 
metalele grele nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populaţiei valorile 
fiind situate sub valoarea limită/valoarea țintă. 
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Tabel 97 – Valorile concentrațiilor medii anuale de plumb în perioada 2014-2018 

Tip stație 
Valoare limită 

anuală 

Concentrație medie anuală 
(µg/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 
TL1 – trafic 

0,5(µg/mc) 

0,0231 0,0188 0,0131 0,02 0,03 
TL2 – industrial - - 0.0102 0,01 0,02 
TL3 – trafic / 
suburban 

0.0076 0,0054 - 0,02 0,01 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
Tabel 98 - Valorile concentrațiilor medii anuale de arsen în perioada 2014-2018 

Tip stație 
Valoare limită 

anuală 

Concentrație medie anuală 
(ng/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 
TL1 – trafic 

6(ng/mc) 

1,6887 0,9090 0,9328 0,73 1,00 
TL2 – industrial - - 0,59 0,97 0,83 
TL3 – trafic / 
suburban 

0,9911 0,0454 - 0,26 0,66 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
Figura 94 - Concentrații medii anuale As 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Tabel 99 - Valorile concentrațiilor medii anuale de cadmiu în perioada 2014-2018 

Tip stație 
Valoare limită 

anuală 

Concentrație medie anuală 
(ng/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 
TL1 – trafic 

5(ng/mc) 

0,3988 0,9234 0,4874 0,24 0,69 
TL2 – industrial - - 0,2427 0,20 0,40 
TL3 – trafic / 
suburban 

0,2046 1,7395 - 0,23 0,17 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
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Figura 95 - Concentrații medii anuale Cd 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Tabel 100 - Valorile concentrațiilor medii anuale de nichel 

Tip stație 
Valoare limită 

anuală 

Concentrație medie anuală 
(ng/mc) 

2014 2015 2016 2017 2018 
TL1 – trafic 

20(ng/mc) 

1,5095 1,3830 2,1623 3,28 5,27 
TL2 – industrial - - 1,3319 3,76 1,66 
TL3 – trafic / 
suburban 

0,5869 1,5635 - 3,88 1,52 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
 

Figura 96 - Concentrații medii anuale Ni 

 
Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 

 
Tabel 101 - Valorile concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi  

Obiectiv de calitate Perioada de mediere Valoare Comentarii 

Protecția sănătății 
Maxima zilnică a 
mediei mobile pe 8 ore 120 µg /m3 

A nu se depăși mai 
mult de 25 ori într-un 
an calendaristic 

Prag de informare Oră 180 µg /m3 - 

Prag de alertă Oră 240 µg /m3 
Depășirea pragului 
este înregistrată timp 
de 3 ore consecutiv 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea 
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6.3.1.3. Calitatea apelor 
 
Apa de suprafață 
Din punct de vedere hidrografic, zona studiată face parte din Spaţiul 

Hidrografic Dobrogea, Delta Dunării și Apele Costiere. La nivelul Fluviului Dunărea, 
Deltei Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere există un număr total 
de 115 corpuri de apă de suprafaţă delimitate în următoarele categorii: râuri 
naturale, puternic modificate și artificiale – 1.617 km râuri cadastrade, din care 
râuri permanenete – 1.515 km (cca. 94% din totalul cursurilor de apă), râuri 
nepermanete – 102 km (cca. 6% din totalul cursurilor de apă); lacuri naturale – 75cu 
suprafaţa mai mare de 0,5 km2 , acumulări – 6 cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2 , 
ape tranzitorii -781,37 km2 (619,37 km2 ape tranzitorii marine și 162 km2 lacul 
Sinoe) și ape costiere – 571,8 km2 (116 km). Potrivit Raportului privind starea 
mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în anul 2013, suprafaţa Deltei Dunării 
cuprinde cele trei braţe: Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe care reprezintă artere 
majore prin care fluviul Dunărea asigură spaţiului deltaic debitul lichid și solid și 
cinci zone hidrografice: 

Ø Zona Chilia – Sulina între braţele Chilia, Tulcea și Sulina; 
Ø Zona Sulina – Sf. Gheorghe, intre braţele Sulina şi Sf. Gheorghe; 
Ø Zona Sf. Gheorghe – Razelm, la sud între braţul Sf. Gheorghe şi lacul Razim; 
Ø Zona Complexul lagunar Razim – Zmeica – Goloviţa – Sinoe; 
Ø Zona marină a Deltei Dunării (gurile Dunării, ţărmul mării și fundul submers 

din fata litoralului Deltei), în care sunt incluse conform Directivei cadru Ape, 
atât corpuri de apă de suprafaţa care nu sunt puternic modificate cât şi 
corpuri de apă puternic antropizate. 

Pentru determinarea stării de calitate a apelor de suprafaţă a fost analizată 
starea ecologică şi starea chimică a acestora. Astfel, la nivelul Fluviului Dunărea, 
Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au fost analizate 
toate cele 115 corpuri de apă, dintre care 112 (97%) corpuri ating starea chimică 
bună, iar 3 (3%) corpuri nu ating starea din punct de vedere chimic. În zona de 
studiu, toate corpurile de apă de suprafaţă ating starea chimică bună. 

Procentul corpurilor de apă cu stare ecologică bună și foarte bună la nivelul 
bazinului este de 100% (6 corpuri de apă sunt la stare ecologică foarte bună în 
procent de 30% și 14 corpuri de apă sunt la stare ecologică bună în procent de 70%). 
Din punct de vedere al obiectivelor de mediu atinse, situaţia lacurilor de acumulare 
(2 corpuri de apă) evaluată pe baza fitoplanctonului, fitobentosului, elementelor 
fizico-chimice şi poluanţilor specifici indică faptul ca niciun corp de apă din cele 
două analizate nu atinge potențialul ecologic bun. Pentru un număr de 9 lacuri de 
acumulare și lacuri naturale puternic modificate (piscicole) au fost înregistrate 
situaţii nerelevante privind asocierea obiectivelor de mediu exprimate prin clase ale 
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stării ecologice. În cazul corpurilor de apă tranzitorii s-a constatat că la nivelul 
corpului de apă tranzitoriu lacustru, starea ecologică s-a încadrat în clasa proastă, 
iar pentru corpul de apă tranzitoriu marin, starea ecologică a fost moderată, 
reprezentând o îmbunătăţire în ultima perioadă. 

În harta de mai jos este prezentată starea ecologică a corpurilor de apă la 
nivelul zonei de studiu pe baza prelucrării datelor din noul Plan de management al 
Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere. 
Nu există corpuri de apă naturale aflate în stare ecologică foarte bună sau corpuri 
de apă puternic modificate cu potenţial ecologic maxim. Din punct de vedere al 
stării/ potenţialului ecologic(ă), în zona de studiu Dunărea şi braţele sale ating 
starea/ potenţialul bun(ă). În zona complexului lagunar, lacurile Razelm şi Goloviţa 
au fost evaluate ca nerelevante privind asocierea obiectivelor de mediu exprimate 
prin clase ale stării ecologice, Zmeica a fost evaluat ca având stare ecologică bună, 
iar Sinoie ca având stare ecologică proastă.  
 
Figura 97 – Starea ecologică a corpurilor de apă în Județul Tulcea 

 
Sursa: Planul de management al BH Dobrogea Litoral 

 
Fluviul Dunărea reprezintă un element important din sistemul fluviu - delta – 

mare, acesta influențând direct, prin aportul de apa și de sedimente, echilibrul 
deltei cât și a zonei litorale. Lucrările de amenajare ale Dunării au început încă din 
secolul XVII, cu diverse obiective, controlul inundațiilor, îmbunătățirea condițiilor 
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de navigație, construirea de sisteme de irigație și producerea energiei. Lucrările au 
constat în construirea de baraje, lacuri de acumulare, diguri, protecții de maluri, 
canale, dragaje și rectificări de meandre. Pe teritoriul țării noastre, în special după 
1970, amenajările hidro – energetice, precum Porțile de Fier I și II cât și amenajările 
hidrotehnice realizate pe afluenții săi din teritoriul românesc, au perturbat intens 
modul de funcționare hidrologic și sedimentar al fluviului pe cursul inferior. Aceste 
lucrări au diminuat considerabil transportul de sedimente, iar în urma studiilor se 
estimează că de la o cantitate de 67.5×106 t.an-1 se va ajunge la o cantitate de 25 
– 30 ×106 t.an-1. Transportul sedimentelor se produce de obicei în timpul 
evenimentelor geologice și climatice extreme cum ar fi inundațiile. Transportul 
sedimentelor dinspre uscat spre mare are un rol important în determinarea fluxului 
sedimentar la gurile de varsare ale fluviilor precum și întelegerea morfologiei albiei 
și formării structurilor morfologice din zona de interacțiune a gurilor de varsare cu 
platformelor continentale ale mărilor. Un impact semnificativ asupra tranzitului 
sedimentar este reprezentat de activitățile antropice, dintre acestea cele mai 
importante fiind reprezentate de barajele hidrotehnice, lacurile de acumulare 
asociate acestora, precum și canalizarea cursului fluvial. 

 
Înrăutăţirea calităţii apelor Dunării a condus la apariţia în lacurile Deltei a 

unor fenomene hidrologice deosebit de grave, provocând o puternică eutrofizare a 
apelor datorită creşterii conţinutului de nutrienţi. În cadrul programelor de 
reconstrucţie ecologică derulate de către ARBD au fost luate în considerare criterii 
bazate pe creşterea potenţialului natural sau a biodiversităţii unei zone unde există 
potenţial de conservare pentru renaturarea ecosistemelor degradate antropic, sau 
cu potenţial ecologic latent pentru crearea de noi habitate de o mare valoare 
naturală. 

Renaturarea zonelor îndiguite din Delta Dunării a constituit o componenta 
principală în cadrul obiectivelor finanţate de Banca Mondială prin proiectul GEF: 
„Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării". Deteriorarea habitatelor naturale ale 
Deltei Dunării, produsă prin amenajarea incintelor agricole, stuficole, piscicole şi 
silvice a impus acţiuni concrete de redresare şi reconstrucţie ecologică care să aducă 
ecosistemele la o stare mai apropiată de cea iniţială, anterioară îndiguirii şi 
explotării acestor zone. Acţiunea de reconstrucţie ecologică a început în anul 1994 
cu incinta Babina, în suprafaţă de 2.100 de hectare, proiectele ulterioare mărind 
suprafaţa reconstruită ecologic la peste 15.000 ha. Materializarea dezideratelor 
ecologice, în ceea ce priveşte reconstrucţia ecologică a zonelor îndiguite din Delta 
Dunării, a avut loc prin refacerea regimului de inundabilitate naturală în cazul 
incintelor agricole posibil de realizat doar prin proiecte tehnice care să asigure 
legatura cu braţele Dunării. 

Cea mai economică variantă pentru obţinerea acestui scop a constituit-o 
metoda breşelor (deschiderilor în digurile de contur). În cazul incintelor piscicole 
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principalul deziderat ecologic a fost ameliorarea calităţii apelor şi stării trofice în 
habitatele acvatice. Deoarece îmbunătăţirea regimului hidrologic este premisa 
pentru funcţionarea tuturor ecosistemelor din Delta Dunării, aceasta a fost 
considerată o sarcină de primă urgenţă în abordarea tuturor lucrărilor de renaturare 
planificate. Pentru redresarea situaţiei pe teritoriul RBDD s-au executat lucrări de 
îmbunătăţire a condiţiilor naturale în următoarele zone: Matiţa-Merhei, Magearu-
Cardon, Gorgova-Uzlina, Şontea-Fortuna, Dunavăţ-Dranov, Roşu-Puiu, Somova-
Parcheş şi Babina-Cernovca. Refacerea funcţiilor ecologice atrage după sine şi 
dezvoltarea resurselor tipice zonei şi activităţilor tradiţional-economice ale 
populaţiei locale: pescuitul, vânătoarea, recoltarea stufului, păşunatul, recreerea. 
 

Apa subterană 
În Spaţiul Hidrografic Dobrogea - Litoral sunt identificate și delimitate 10 

corpuri de ape subterane. Dintre acestea 4 aparţin tipului poros permeabil 
(depozite holocene, pleistocen medii - superioare), 4 corpuri aparţin tipului fisural 
- carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică și sarmaţiană) și 2 corpuri aparţin 
tipului carstic - fisural (de vârstă jurasică). Unul dintre corpurile de apă subterană 
şi anume RODL07 a fost delimitat în zona de luncă a Dunării fiind dezvoltat în 
depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Fiind situat aproape de 
suprafaţa terenului, el prezintă nivel liber. Corpurile de apă RODL 04 (Cobadin - 
Mangalia) și RODL 06 (Platforma Valahă) sunt corpuri de apă transfrontaliere și au 
regimul de scurgere al apelor dinspre Bulgaria spre ţara noastră. Corpul de apă 
suterană RODL06 (Platforma Valahă) este sub presiune, fiind cantonat în depozite 
barremian-jurasice şi are o importanţă economică semnificativă. 

Din punct de vedere cantitativ şi calitativ toate corpurile de apă subterană 
din zona de studiu sunt considerate în stare bună, cu menţiunea că în cazul tuturor 
corpurilor de apă subterană au fost înregistrate local depăşiri faţă de standardul de 
calitate sau de valorile de prag la diferiţi indicatori (ex. NH4 (amoniu), Cl (cloruri), 
NO3 (azotaţi), NO2 (azotiţi) şi PO4 (fosfaţi)). 
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Figura 98 - Corpuri de apă subterană intersectate 

 
Sursele de poluare care contribuie la deteriorarea stării de calitate a apelor 

subterane care au cea mai mare răspândire sunt sursele de poluare difuză. Au fost 
identificate la nivelul ABA Dobrogea – Litoral surse potețiale de poluare cum sunt: 

Ø aglomerările umane prin lipsa sistemelor de colectare a apelor uzate 
menajere sau industriale; 

Ø activitățile agricole (creșterea animalelor, cultivarea excesivă a terenurilor 
agricole, ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de 
stocare a dejecțiilor, unități care utilizează pesticide etc.); 

Ø activități industriale (inclusive depozitele de deșeuri); 
Ø captări de apă semnificative care pot depăși rata natural de reîncărcare a 

acviferului. 

Situația surselor de poluare pentru fiecare corp de apă subterană din zona de 
studiu este prezentată în cele ce urmează: 

Ø RODL01 este corp de apă subterană freatică și are cea mai mare parte din 
suprafață acoperită de terenuri cultivate. În situația în care pe aceste 
terenuri se aplică îngrăşăminte chimice este posibil ca acestea să aibă un 
impact negativ asupra stării calitative a corpului de apă subterană; 

Ø Corpul de apă subterană RODL02 are suprafaţa acoperită în proporţie aproape 
egală de păduri şi suprafeţe cultivate. Impactul negativ asupra stării 
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calitative a acestui corp de apă subterană, determinat de aplicarea 
îngrăşămintelor chimice pe suprafeţele cultivate, poate determina 
modificarea stării calitative a acestui corp de apă de subterană; 

Ø Corpul de apă subterană RODL05 are ca surse de poluare din agricultură cu 
un impact redus asupra stării calitative a corpului de apă subterană. De 
asemenea, există o posibilă poluare din surse industriale (ind. chimică, 
alimentară) în localitatea Mihail Kogalniceanu. Mare parte a suprafeţei 
corpului de apă este acoperită de terenuri agricole. Aplicarea de fertilizatori 
pe aceste suprafeţe ar putea avea un impact negativ asupra stării calitative 
a corpului de apă subterană; 

Ø Pentru corpul de apă subterană RODL08 ca posibile surse de poluare sunt 
poluările difuze determinate de unitări agricole; 

Ø Corpul de apă subterană RODL09 are pe suprafața sa terenuri agricole și 
păduri. Astfel, starea calitativă a corpului de apă nu este afectată major de 
un impact negativ determinat de posibila poluare din surse agricole (zona 
nefiind prielnică practicării agriculturii intensive). Totuşi, ca posibile surse 
de poluare difuză menţionăm pe cele din agricultură (preponderent zootehnie 
Tulcea, Niculiţel) şi industrie (metalurgică Tulcea, alimentară, extractivă) din 
localităţile Tulcea, Jurilovca, Murighiol, Măcin, Sf. Gheorghe. 

Presiuni asupra corpurilor de apă 
Definind presiunile semnificative asupra corpurilor de apă ca fiind acelea 

care, fie singure sau în combinaţie cu altele pot să contribuie la neatingerea 
obiectivelor de mediu stabilite în Directiva Cadru Apă au fost considerate, la nivel 
de Spaţiu Hidrografic, următoarele tipuri de presiuni semnificative: 

Ø sursele punctiforme de poluare semnificative; 
Ø sursele difuze de poluare semnificative, inclusiv modul de utilizare a 

terenului; 
Ø presiunile hidromorfologice semnificative; 
Ø viitoare proiecte potențiale de infrastructură; 
Ø alte tipuri de presiuni antropice reprezentate de: 

- surse cu potenţial de producere a poluărilor accidentale; 
- activităţile de piscicultură și de acvacultură; 
- extragerea balastului și nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă. 

În categoria surselor de poluare semnificative intră aglomerările umane, 
identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate 
urbane, Directiva 91/271/EEC (cele care au peste 2.000 locuitori echivalenţi care 
au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care 
evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2.000 locuitori 
echivalenţi sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de 
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canalizare centralizat; aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu 
au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în 
perioadele cu ploi intense), industria reprezentată de unităţile care evacuează 
substanţe periculoase peste limitele legislaţiei în vigoare și agricultura prin unităţile 
cu evacuare punctiformă care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind 
factorul de mediu apă. 

Astfel, la nivelul Fluviului Dunărea (sector Chiciu – Isaccea), Deltei Dunării, 
Spaţiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au fost identificate un număr de 
47 presiuni semnificative punctiforme urbane. 

O altă sursă de poluare difuză este reprezentată de managementul 
necorespunzător al deșeurilor municipale la nivelul localităţilor, precum și de modul 
de colectare și eliminare al nămolului provenit de la staţiile de epurare care poate 
conduce la poluarea apelor. În Spaţiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au 
fost identificate un număr de 171 presiuni semnificative difuze urbane. Presiunile 
hidromorfologice potențial semnificative identificate la nivelul Fluviului Dunărea, 
Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere sunt cauzate de 
următoarele lucrări: 

Ø lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă de tip baraje, praguri 
de fund, lacuri de acumulare, cu efect asupra regimului hidrologic, stabilităţii 
albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei care întrerup 
conectivitatea longitudinală a corpului de apă. 

Ø lucrări în lungul râului de tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de 
regularizare și consolidare maluri etc. cu efect asupra profilului longitudinal 
al râului, asupra vegetaţiei din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere. 

Ø prelevări și restituţii/ derivaţii prize de apă, restituţii folosinţe, derivaţii cu 
efecte asupra curgerii minime stabilităţii albiei și biotei. 

Ø șenale navigabile cu efecte asupra stabilităţii albiei și biotei. 

Calitatea apei potabile este de asemenea, influenţată și de poluările 
accidentale care reprezintă alterări rapide de natură fizică, chimică, biologică sau 
bacteriologică a apei peste limitele admise. O caracteristică importantă la nivelul 
Deltei Dunării și Spaţiului Hidrografic Dobrogea o reprezintă existenţa iazurilor 
piscicole, precum și realizarea de acumulări care au folosinţă piscicolă. Practicarea 
activităţilor de piscicultură pot constitui presiuni asupra corpului de apă atunci când 
producţia de pește este crescută fără asigurarea unor măsuri de curăţare a apei, 
când pot apărea dejecţii sau scurgeri de substanţe organice și nutrienţi din hrana 
peștilor. 

Balastierele constituie o altă categorie de presiuni hidro – morfologice care 
ar putea avea efecte asupra râurilor, prin modificarea formei profilului longitudinal 
și din cauza apariţiei proceselor de degradare a albiei, în special prin eroziune. 
Astfel, la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea și 
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Apelor Costiere au fot identificate un număr total de 396 presiuni potenţial 
semnificative, cea mai mare pondere fiind reprezentată de presiunile difuze – 
aglomerările umane fără sisteme de colectare a apelor uzate, presiuni 
hidromorfologice, presiuni punctiforme – ape uzate evacuate de la sistemele de 
colectare și epurare a aglomerărilor specifice spațiului hidrografic.  

Potrivit Planului de management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, 
Spaţiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere sunt prevăzute următoarele măsuri 
principale în ceea ce privește îmbunătăţirea stării de calitate a apelor: 

Ø reabilitarea surselor de alimentare cu apă; 
Ø reabilitarea și modernizarea staţiilor de tratare a apei; 
Ø reabilitarea sistemului de distribuţie a apei; 
Ø construirea surselor de alimentare cu apă; 
Ø construirea de staţii de tratare a apei; 
Ø extinderea sistemului de distribuţie a apei; 
Ø reabilitarea reţelelor de canalizare; 
Ø modernizarea și reabilitarea staţiilor de epurare; 
Ø construirea/ extinderea reţelelor de canalizare; 
Ø reabilitarea facilităţilor de tratare, depozitare și utilizare a nămolului, 

precum și valorificarea/ eliminarea nămolului; 
Ø promovarea bunelor practici cu privire la evitarea poluării din surse 

punctiforme și difuze; 
Ø promovarea zonelor de protecţie multifuncţionale, în special pentru 

suprafeţele agricole aflate în pantă și în vecinătatea apelor de suprafaţă; 
Ø programe de informare și conștientizare. 

Calitatea apei potabile 
Sursele de alimentare cu apă în localităţile din judeţul Tulcea sunt 

reprezentate atât de apa de suprafaţă, cât şi de apa subterană. Astfel, Dunărea cu 
braţele şi canalele adiacente şi lacurile din Complexele Razim şi Babadag, reprezintă 
sursele de suprafaţă, sursele subterane fiind reprezentate de frontul de puţuri Bogza 
precum şi de foraje situate în Judeţul Tulcea. 

În ceea ce priveşte starea de calitate a apei potabile conform monitorizărilor 
efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Tulcea, s-au înregistrat depăşiri ale 
valorii parametrului nitraţi peste 50 µg/l (până la 200 µg/l) în apa distribuită în 
sistem centralizat populaţiei, valoarea concentrației maxime admisibile conform 
Legii nr. 458/2002 fiind de 50µg/l. Există de asemenea, probleme în ceea ce privește 
asigurarea apei potabile în zona de studiu, datorate lipsei sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă, precum și neconformității calitative a apei din fântâni. Un exemplu 
în acest sens poate fi reprezentat de localitatea C.A. Rosseti care nu deține un 
sistem de alimentare cu apă, iar fântânile nu pot asigura necesarul de apă deoarece 
calitatea acesteia este neconformă. 
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Măsurile propuse de către DSP Tulcea în cazul depășirii valorilor la parametrii 
analizați presupun: 

Ø curățarea, spălarea și dezinfecția rezervoarelor și a rețelei de alimentare cu 
apă potabilă; 

Ø verificarea spărturilor la conducte; 
Ø dezinfecția și curățarea/ golirea fântânilor; 
Ø pentru depășirile concentrațiilor de nitiți/ nitrați în rețeaua publică se 

comunică autorităților locale necesitatea asigurării apei potabile din surse 
autorizate pentru grupele de vârstă expuse la risc, informarea populației și 
realizarea unui Plan de Conformare care să includă un program investițional 
având un calendar și costuri realiste în ceea ce privește identificarea unor 
surse noi de apă conformă din punct de vedere calitativ. 

În vederea eliminării riscurilor care pot influența calitatea apei potabile, 
Direcția de Sănătate Publică Tulce recomandă aplicarea de către producători/ 
distribuitorii de apă a următoarelor măsuri: 

• evaluarea stării tehnice a sistemelor de apă potabilă în vederea reabilitării și 
îmbunătățirii calității acestora; 

• asigurarea perimetrelor de protecție sanitară pentru toate elementele 
sistemului de apă; 

• demersuri pentru introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă 
potabilă în toate localitățile județului în care nu există decât sisteme locale 
individuale de aprovizionare cu apă potabilă (fântâni, izvoare); 

• forarea surselor noi va fi precedată de expertiza hidrogeologică a zonei; 
• asigurarea dezinfecției apei potabile conform normelor legale; 
• furnizarea apei potabile în regim continuu evitându-se întreruperile în 

furnizarea apei potabile sau distribuția apei cu program; 
• investiţii în sistemele de tratare a apei. 

Pentru evitarea riscurilor privind deteriorarea starii de sănătate a populației 
este necesară monitorizarea regulată a calității apei potabile de către operatorii 
regionali care asigura alimentare cu apă în zoan studiată, respectiv Aquaserv SA 
Tulcea în localitățile aparținătoare județului Tulcea, precum și monitorizarea 
calității apei din fântâni. În localitățile în care nu există sistem de alimentare cu 
apă este necesară realizarea și extinderea acestuia pentru a asigura populației 
necesarul de apă potabilă. 
 
Apele uzate, sistemul de canalizare și de epurare a acestora 



 
 

Pagina 200 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

Având în vedere faptul că densitatea populaţiei în zona de studiu este scăzută 
în raport cu media naţională, asigurarea alimentării cu apă în zona de studiu este 
dificil de realizat. 

Un aspect foarte important de menţionat în zona studiată este reprezentat 
de faptul că localităţile din RBDD, nu au sisteme de canalizare centralizate care sa 
colecteze apele reziduale la nivelul întregii localităţi, iar staţiile de epurare 
existente realizează numai preepurarea mecanică a apelor menajere. Localităţile 
Maliuc, Sulina, Sf. Gheorghe și Chilia Veche au sisteme proprii de canalizare, iar 
dintre acestea doar Maliuc şi Sulina deţin staţii de preepurare mecanică a apelor 
uzate. Epurarea apelor uzate menajere şi industriale se realizează doar prin treapta 
mecanică, folosinduse grătare, desnisipatori, fose septice, separatoare de grăsimi şi 
baterii de decantare. Fosele vidanjabile amplasate pe traseul reţelelor de canalizare 
sunt greu de întreţinut, în majoritatea cazurilor acestea fiind curăţate manual din 
lipsa vidanjelor, excepţie făcând doar localităţile Chilia Veche şi Sulina care sunt 
dotate cu vidanje. 

Sursele majore de poluare a apelor sunt reprezentate de agenţii economici 
situaţi în zona limitrofă a RBDD și de activitatea de transport naval desfășurată pe 
căile navigabile, atât în ambarcaţiuni mici cât şi de navele maritime şi fluviale aflate 
în tranzit. Poluarea determinată de activitatea de transport naval se datorează 
faptului că nu toate navele sunt dotate cu separatoare de reziduuri petroliere 
eficiente, de exploatarea necorespunzătoare a acestora şi de faptul că porturile 
dunărene de pe teritoriul rezervaţiei nu sunt dotate cu instalaţii specifice pentru 
prelucrarea şi reciclarea acestor reziduuri. Pentru evitarea poluării, ARBDD a impus 
societăţilor deţinătoare de mijloace navale de transport, aplicarea recomandărilor 
POLDANUBE – 1986 la fluviu şi a Convenţiei MARPOL 73 – 78 de către navele maritime, 
ambele convenţii referindu-se la colectarea, stocarea la bordul navelor a 
reziduurilor de hidrocarburi, precum şi ţinerea evidenţei predării acestora la 
unităţile colectoare. 

Obiectivul general al Directivei Cadru în domeniul Apei este acela de a obţine 
o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă, cât şi 
pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale 
pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. Conform acestei Directive, 
Statele Membre din UE trebuie să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor de 
suprafaţă. 

Conform Raportului privind starea mediului în Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, în anul 2013, calitatea apelor de suprafaţăfiind afectatăcel mai mult de 
deversarea apelor uzate neepurate sau insuficient epurate,se impune ca principala 
măsură de protecţie a calităţii acestora creșterea gradului de epurare a apelor 
uzate, retehnologizarea și eficientizarea procesului de epurare, precum și aplicarea 
următoarelor măsuri: 
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Ø eliminarea controlată în emisari a apelor uzate; 
Ø reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea stațiilor vechi 

de epurare; 
Ø îmbunătățirea și eficientizarea procesului de epurare a apelor uzate 

industriale evacuate de către agenţii economici; 
Ø realizarea etapizată a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în 

mediul rural; 
Ø tratarea corespunzătoare a nămolurilor provenite din apele uzate. 

În anul 2008 a fost aprobat de către Comisia Europeană spre finanţare 
proiectul privind Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în judeţul 
Tulcea, proiect co-finantat din Fondului 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. Proiectul vizează 
Aglomerarea Tulcea, Sulina, Isaccea şi Măcin şi are drept obiective generale 
conformarea serviciilor de apă potabilă şi canalizare cu directivele UE şi 
transformarea în servicii eficiente şi durabile din punct de vedere economic. 

Este necesară, în continuare, realizarea, extinderea şi reabilitarea sistemului 
de canalizare şi de epurarea a apelor uzate în localităţile din zona de studiu, astfel 
încât să se elimine potenţialele surse de poluare a apei de suprafaţă, prin deversare 
directă sau necontrolată a apelor uzate neepurate, precum şi a solului şi a apei 
subterane, prin apariţia exfiltraţiilor în reţelele de canalizare. 
 

6.3.2. Biodiversitatea: protecția naturii și peisajul 
6.3.2.1. Arii naturale protejate 

 
Pe teritoriul ţării noastre se reunesc nu mai puţin de 6 regiuni biogeografice, 

dintre care regiunea stepică se regăseşte doar în ţara noastră, marcând introducerea 
a numeroase noi tipuri de habitate şi specii la nivelul Uniunii Europene. Astfel, 
România este ţara cu cel mai ridicat număr de regiuni biogeografice. Cele 6 regiuni 
biogeografice sunt3 : continentală (50,24 %), alpină (18,69 %), stepică (13,91 %), 
panonică (5,22 %), pontică (0,86 %), Marea Neagră (11,09 %).  

În zona de studiu, Județul Tulcea, se întâlnesc 3 din cele 6 regiuni 
biogeografice prezente pe teritoriul naţional: 

Ø Stepică – cuprinde relieful de şes din partea sud-estică şi parţial Delta Dunării 
şi Marea Neagră; 

Ø Pontică – se întinde pe ţărmurile vestice ale Mării Negre şi în partea estică a 
Deltei Dunării; 

Ø Marea Neagră. 
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La nivelul Județului Tulcea se regăsesc următoarele ponderi ale regiunilor 
biogeografice raportate la nivelul suprafeţelor acestora de pe întreg teritoriul 
naţional: 

Ø Pontică: 94,5 % din suprafaţa acestei regiuni biogeografice se regăseşte la 
nivelul zonei de studiu; 

Ø Stepică: 13,7 % din suprafaţa acestei regiuni stepice de la nivelul teritoriului 
naţional se regăseşte la nivelul zonei de studiu; 

Ø Marea Neagră: 0,1 % din suprafaţa Mării Negre este inclusă în zona de studiu. 

Delta Dunării este declarată monument al naturii, fiind cea mai mare și bine 
conservată dintre deltele Europei și una dintre cele mai vaste zone umede din lume, 
incluzând mlaştini de apă dulce, lacuri şi iazuri, cursuri de apă şi canale etc.. În 
1990, aceasta intră în patrimoniul UNESCO ca rezervație a bisferei, în cadrul 
programului „Omul şi biosfera” (Man and Biosphere - MAB), fiind unica deltă din 
lume ce deține acest statut. Valoarea universală a Rezervației Biosferei Delta Dunării 
este conferită de următorele elemente specifice: 

 
 

Valoarea de patrimoniu natural universal a RBDD a fost recunoscută prin 
includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 
1990.RBDD a fost recunoscută, în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă 
internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă – Convenţia RAMSAR. 
În anul 1999 RBDD a fost inclusă împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din 
Ucraina în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontieră România – 
Ucraina. 

Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic 
aplicat în teritoriul RBDD au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei 
Europene pentru arii protejate, reînnoită în 2005 şi 2010. Diploma Europeană a 
Ariilor Protejate este acordată de către Consiliul Europei acelor regiuni care prezintă 
o importanţă deosebită pentru conservarea diversităţii biologice, geologice şi 
peisagistice din Europa. 

De asemenea, Delta Dunării are şi statut de parc naţional în taxonomia 
internaţională a IUCN (categoria a II- a) şi se suprapune siturilor de importanţă 

Valoare universală - RBDD

•unica deltă din lume, declarată rezervație a bisferei
•suprafață 580.000 ha - 2% din suprafața României
•doar 9% din zonă se află permanent deasupra apei
•locul 22 între deltele lumii și locul 3 în Europa, după Volga și Kuban
•una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al păsărilor de apă
•cea mai întinsă zonă compactă de stufăriș de pe planetă
•un muzeu viu al biodoversității, 30 tipuri de ecosisteme
•o bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal



 
 

Pagina 203 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

comunitară (SCI-uri): ROSCI0065 Delta Dunării şi ROSCI0066 Delta Dunării – zona 
marină, precum şi ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării 
şi Complexul Razim – Sinoie. Pe teritoriul RBDD sunt prezente, de asemenea, 22 de 
rezervaţii naturale şi ştiinţifice. 

Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost înfiinţată în 
1990 ca fiind organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi 
managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării. 
Acest rol a fost legalizat prin legislaţia intrată în vigoare în anul 1993 (Legea nr. 
83/1993). 

Pe teritoriul zonei de studiu, Regiunea Delta Dunării, se regăsesc următoarele 
tipuri de arii naturale protejate, cu regim diferenţiat de protecţie, conservare şi 
utilizare: 

o de interes internaţional: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, sit cu valoarea 
de patrimoniu natural universal (inclus în Lista Patrimoniului Mondial Cultural 
şi Natural) şi zonă umedă de importanţă internaţională (sit RAMSAR); 

o de interes naţional: Parcul Naţional Delta Dunării (conform taxonomiei 
internaţionale a IUCN, categoria a II- a) şi 29 de rezervaţii naturale şi 
ştiinţifice: Arinişul Erenciuc, Capul Doloşman, Cetatea Histria, Complexul 
PeriteascaLeahova, Complexul Sacalin Zătoana, Complexul Vătafu Lungule, 
Corbu-Nuntaşi-Histria, Dealul Deniz tepe, Dealurile Beştepe, Grindul Chituc, 
Grindul Lupilor, Grindul şi Lacul Răducu, Insula Ceaplacea, Insula Popina, 
Insula Prundul cu Păsări, Lacul Belciug, Lacul Nebunu, Lacul Potcoava, Lacul 
Rotundu, Ostrovul Prut, Pădurea Babadag-Codru, Pădurea Caraorman, 
Pădurea Letea, Rezervaţia botanică Korum Tarla, Rezervaţia de liliac Fântâna 
Mare, Rezervaţia Geologică Agighiol, Roşca Buhaiova, Sărăturile Murighiol, 
Valea Fagilor, dintre care 6 situate în afara RBDD (Dealul Deniz Tepe, 
Dealurile Beştepe, Pădurea Babadag-Codru, Rezervația botanică Korum Tarla, 
Rezervația Geologică Agighiol și Valea Fagilor); 

o de interes comunitar (situri Natura 2000): pe zona de studiu se suprapun 
parţial sau integral opt situri de importanţă comunitară: ROSCI0012 Braţul 
Măcin, ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0066 
Delta Dunării - zona marină, ROSCI0067 Deniz Tepe, ROSCI0105 Lunca Joasă 
a Prutului, ROSCI0123 Munţii Măcinului şi ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean 
şi 12 arii de protecţie specială avifaunistică: ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia, 
ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – 
Sinoie, ROSPA0032 Deniz Tepe, ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin, 
ROSPA0052 Lacul Beibugeac, ROSPA0060 Lacul Taşaul – Corbu, ROSPA0073 
Măcin – Niculiţel, ROSPA0076 Marea Neagra, ROSPA0091 Pădurea Babadag, 
ROSPA0100 Stepa Casimcea şi ROSPA0121 Lacul Brateş. 
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Conform Planului de Mangement al RBDD, pe suprafaţa teritoriului RBDD se 
găsesc 20 de zone de protecţie integrală. Aceste zone sunt zone strict protejate, cu 
un regim strict de protecţie, unde impactul antropic direct este eliminat sau redus 
la acele activităţi ce contribuie la dezvoltarea cunoaşterii stării actuale şi a 
tendinţelor de evoluţie a sistemelor deltaice pentru definirea capacităţii productive 
şi a cerinţelor de conservare a biodiversităţii. Zonele strict protejate au regimul de 
protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice şi sunt în administrarea directă a 
Administraţiei Rezervaţiei. 

La nivelul RBDD se regăseşte o varietate mare de tipuri de habitate (acvatice, 
palustre şi terestre), precum şi o diversitate de specii de plante şi animale. La nivelul 
RBDD, în cazul mai multor specii încă sunt prezente densităţi ridicate de exemplare, 
care la momentul actual sunt considerate specii rare sau chiar lipsesc din unele 
regiuni alte continentului, în pofida presiunilor antropice exercitate în ultimele 
decenii. De altfel, este foarte probabil ca numărul de specii de plante şi animale 
care trăiesc pe teritoriul RBDD, cunoscute până în prezent, să fie mai mic decât 
numărul real de specii, ca urmare a faptului că inventarele întreprinse atât înainte, 
cât şi după înfiinţarea RBDD, nu au vizat toate zonele teritoriului (atât din punct de 
vedere sistematic cât şi teritorial). Astfel, în RBDD au fost inventariate: 

Ø 1.839 specii de floră (38 specii de macromicete, 107 specii de licheni, 678 
specii de alge planctonice, 116 specii de plante vasculare); 

Ø 3.586 specii de faună (182 specii de rotiferi, 253 specii de viermi, 91 specii 
de moluşte, 115 specii de crustacee, 168 specii de arahnide, 8 specii de 
diplopode, 2.244 specii de insecte, 135 specii de peşti, 10 specii de amfibieni, 
11 specii de reptile, 320 specii de păsări, 44 specii de mamifere). 

Conform Planului de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 2008 
– 2012, la nivelul RBDD sunt prezente: 

Ø ecosisteme (habitate şi vegetaţie): DD desemnat şi ca sit de importanţă 
comunitară adăposteşte 29 de tipuri de habitate în bioregiunea stepică (din 
care 7 prioritare) şi 3 tipuri de habitate în bioregiunea pontică; 

Ø flora: 1.839 specii din care: 
• 823 specii de plante inferioare: 678 specii de alge planctonice, 107 specii 

de licheni şi 38 specii de macromicete; 
• 1.016 specii de plante superioare, din care 285 specii noi pentru teritoriul 

RBDD, 34 specii noi pentru România şi 2 specii noi pentru ştiinţă. 

În ceea ce priveşte speciile de plante alohtone, în arealul RBDD, au fost 
identificate în aceeaşi perioadă circa 75 de specii alohtone, din care 58 de specii 
sunt plante vasculare. 
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Ø fauna: 3.541 specii (1.097 specii şi subspecii noi incluzând 260 de specii noi 
pentru România şi 37 de specii noi pentru ştiinţă) din care: 
• 3.061 specii de nevertebrate: 84 specii de moluşte, 435 specii de viermi, 

2.231 specii de insecte, 115 specii de crustacee,166 specii de arahnide şi 
8 specii de diplopode; 

• 482 specii de vertebrate: 133 specii de peşti, 9 specii de amfibieni, 11 
specii de reptile, 44 specii de mamifere şi 331 specii de păsări. 

Din care: 

 
 

Situaţia speciilor endemice prezente pe teritoriul RBDD indică faptul că 
endemitele terestre sunt destul de bine reprezentate la nivelul RBDD. Astfel, pe 
teritoriul RBDD au fost identificate ca specii endemice 60 de specii de plante 
vasculare (dintre care 4 specii sunt regionale, respectiv aparţin spaţiului deltaic 
românesc, iar 56 de specii aparţin spaţiilor pontic, ponto-caspic şi ponto-danubian, 
depăşind astfel regiunea deltaică), 11 specii de moluşte (dintre care 3 specii sunt 
specifice regiunii deltaice, iar 8 specii aparţin spaţiilor pontic şi ponto-caspic), 37 
de specii de insecte (însă numărul acestora poate fi mult mai mare) majoritatea 
fiind regăsite în zona Letea, 54 de specii de peşti (dintre care o specie aparţine 
regiunii deltaice, 8 specii sunt endemite danubiene – aparţin fluviului Dunărea, iar 
45 se regăsesc în spaţiile pontic şi ponto-caspic) şi 8 specii de reptile (dintre care o 
specie este endemit danubian, iar 7 specii aparţin spaţiilor pontic şi ponto-caspic). 

Conform Planului de Management al RBDD, specii endemice de plante în 
spaţiul deltaic sunt Centaurea pontica, Centaurea jankae (recent, acest taxon a fost 
identificat şi în Bulgaria, ceea ce îl situează acum în categoria plantelor 
subendemice – termen utilizat pentru a defini acele specii al căror areal depăşeşte 
teritoriul naţional, dar este extins numai în zonele imediat învecinate) şi Elymus 
pycnanthus subsp. deltaicus. În ceea ce priveşte speciile de faună sunt 
exemplificate: o specie endemică de moluscă – Caecum tenue din zona Periteaşca, 

Specii de faună 
endemice

•Nevertebrate: 30 de
specii de insecte şi 3
specii de crustacee

•Vertebrate

Specii de faună 
autohtone

•Nevertebrate: 5
specii de moluşte

•Vertebrate: 6 specii
de peşti

Specii de faună 
periclitate/vulnerabil

e

•Nevertebrate: 196
specii de insecte
(111 specii de
himenoptere, 51
specii de fluturi şi
32 specii de
gândaci)

•Vertebrate: 17
specii de păsări şi 7
specii de mamifere

Specii de faună 
protejate - Natura 

2000

•Nevertebrate: 8
specii (4 specii de
lepidoptere, 2 specii
de odonate, 1
specie de
coleoptere şi 1
specie de
gastropode)

•Vertebrate: 14
specii de peşti, 2
specii de amfibieni,
3 specii de reptile şi
97 specii de păsări
din Anexa 1 a
Directivei Păsări
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o specie endemică de insectă - Isophya dobrogensis (întâlnită doar pe Insula Popina), 
o specie de fluture - Diachrysia chryson cu răspândire limitată în perimetrul RBDD, 
şi trei specii endemice de crustacee - Atheyella dentata, A. trispinosa, A. crassa. În 
perimetrul rezervaţiei au fost identificate 14 specii periclitate sau vulnerabile, 
dintre care cinci specii au importanţă comunitară (Aldrovanda vesiculosa, Centaurea 
pontica, C. jankae, Echium russicum şi Marsilea quadrifolia). 

O altă arie naturală protejată  de mare importanță de la nivelul județului 
Tulcea este reprezentată de Parcul Național Munții Măcinului. Conform „Planului 
de management integrat al Parcului Naţional Munţi Măcinului”, la nivelul Munții lor 
Măcinului sunt amplasate o arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA0073 
Măcin-Niculiţel şi un sit de importanţă comunitară ROSCI0123 Munţii Măcinului”, 
aprobat prin HG 1074/11.12.2013.  

În aria Parcului Naţional Munţi Măcinului, ROSPA0073 Măcin-Niculiţel şi 
ROSCI0123 Munţii Măcinului se regăsesc: 

Ø tipuri de habitate: de stâncărie, stepice, de pădure, de silvostepă şi zone 
umede, ce se concretizează (conform Planului de management integrat) în 11 
tipuri de habitate din care 5 prioritare; 

Ø flora şi vegetaţia: peste 1.770 specii de plante reprezentând aproximativ 50% 
din flora României ce vegetează pe 0,05% din suprafața ţării; 

Ø fauna: 
• Nevertebrate: 1.436 specii de insecte; 
• Vertebrate: 7 specii de amfibieni, 10 specii de reptile, 47 specii de 

mamifere şi 181 specii de păsări (reprezentanţi a aprox. 50 % din 
avifauna României).  

Din care: 

 
În ceea ce privește reţeaua Natura 2000, la nivelul Regiunii Delta Dunării sunt 

localizate 8 SCI-uri (Sit de Importanță Comunitară) şi 12 SPA-uri (Arie de Protecție 
specială Avifaunistică), prezentate în secţiunea anterioră, care se suprapun, parţial 
sau integral, atât pe zona de studiu cât şi cu alte tipuri de arii naturale protejate 
prezente aici (RBDD, Parcul Naţional Munţii Măcinului, cele 29 de rezervaţii naturale 
şi ştiinţifice). 

Conform Formularelor Standard Natura 2000 (actualizate conform Deciziei 
2011/484/UE privind formularul-tip pentru siturile NATURA 2000 şi publicate pe site-

Specii endemice

•Plante: 27 specii
•Nevertebrate: 3 specii de insecte
•Vertebrate: 1 specie de amfibieni, 1 specie de 
reptile şi 1 specie de păsări

Specii rare sau vulnerabile

•Plante: 72 specii (18 fiind rare pentru
Dobrogea şi 5 fiind rare în Nordul Dobrogei)

•Nevertebrate: 4 specii de insecte
•Vertebrate: 2 specii de amfibieni, 4 specii de
reptile, 3 specii de mamifere şi 7 specii de
păsări
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ul MMAP în data de 17 februarie 2015), la nivelul acestor situri Natura 2000 sunt 
protejate următoarele categorii de habitate şi specii de interes comunitar: 

Ø Habitate: 38 de tipuri (din care 7 prioritare); 
Ø Plante: 11 specii (din care 7 au statut de conservare nefavorabil-inadecvat); 
Ø Nevertebrate: 19 specii (din care 1 prioritară, iar 13 au statut de conservare 

nefavorabil-inadecvat); 
Ø Peşti: 15 specii (din care 13 au statut de conservare nefavorabil-inadecvat); 
Ø Amfibieni şi reptile: 6 specii (din care 1 are statut de conservare nefavorabil-

inadecvat); 
Ø Mamifere (inclusiv chiroptere): 10 specii (din care 1 prioritară, 5 au statut de 

conservare nefavorabil-inadecvat şi 1 are statut de conservare nefavorabil 
total inadecvat - Phocoena phocoena); 

Ø Păsări: 100 de specii. 

Conform clasificării IUCN, 2 dintre speciile menţionate anterior sunt critic 
periclitate (CR), iar 7 sunt periclitate (EN).De asemenea, în cadrul Formularelor 
Standard Natura 2000 sunt identificate şi alte specii importante de floră şi faună, 
precum şi alte specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a 
Directivei Păsări, prezente la nivelul siturilor Natura 2000: 

Ø Plante: 155 de specii; 
Ø Nevertebrate: 32 de specii; 
Ø Peşti: 33 de specii; 
Ø Amfibieni şi reptile: 17 specii; 
Ø Mamifere (inclusiv chiroptere): 16 specii; 
Ø Păsări: 132 de specii. 

Distribuţia habitatelor şi a speciilor de interes comunitar pe grupe taxonomice 
(plante, nevertebrate, peşti, amfibieni şi reptile, mamifere şi păsări) în zona de 
stiudiu, în conformitate cu raportările României către Uniunea Europeană în baza 
Art. 17 din Directiva Habitate, respectiv art. Art. 12 din Directiva Păsări, ce vizează 
cartarea habitatelor şi inventarierea speciilor din siturile Natura 2000, sunt 
prezentate în următoarele figuri, după cum urmează: 

a) Habitate; 
b) Plante; 
c) Nevertebrate; 
d) Peşti; 
e) Amfibieni şi reptile; 
f) Mamifere; 

g) Păsări 
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Figura 99 - Distribuția numerică a habitatelor și a speciilor de interes comunitar din Regiunea Delta Dunării 
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Printre cele mai mari ameninţări la adresa speciilor cu importanţă 
conservativă, dar şi a habitatelor acestora, în RBDD şi zona de nord a Dobrogei, se 
numără degradarea şi pierderea habitatelor, prezenţa speciilor alohtone invazive, 
presiunile umane (industrializarea, turismul) şi animale (păşunatul, prezenţa 
speciilor domestice sălbăticite). Printre principalii factori interni care ameninţă 
starea ecologică a Deltei Dunării, conform Planului de management al RBDD, se află 
creşterea presiunii asupra ecosistemelor naturale, presiune materializată prin 
tendinţa de supraexploatare a resurselor naturale în general şi a celei piscicole, în 
special, precum şi prin tendinţa actuală de dezvoltare a turismului (dezvoltarea 
construcţiilor, dezvoltarea activităţii de transport, dezvoltarea serviciilor, creşterea 
cantităţilor de deşeuri etc.). 

În ceea ce priveşte factorii externi, sunt menţionate următoarele surse de 
afectare a echilibrului ecologic, localizate în afara RBDD:  

o lipsa staţiilor de epurare a marilor aglomerări urbane (Bucureşti, Galaţi-
Brăila, Tulcea); 

o funcţionarea marilor unităţi industriale fără soluţionarea rapidă a 
problemelor de epurare a apelor şi a aerului (Combinatul Siderurgic Galaţi, 
unităţile industriale situate pe platforma de Vest a municipiului Tulcea); 

o dezvoltarea activităţilor de agricultură cu potenţial de creştere a aportului 
de nutrienţi în apă; 

o dezvoltarea transportului naval pe Dunăre etc. 

Ameninţări antropice directe specifice arealului aferent PNMM, ROSCI0123 şi 
ROSPA0073 conform Planului de Management Integrat, sunt reprezentate de: 

o activităţile de extracţie a resurselor minerale; 
o abandonarea activităţilor de păşunat şi cosit la nivelul comunităţilor locale; 
o recoltarea ilegală a plantelor protejate; 
o tăierile ilegale de arbori; 
o braconajul animalelor sălbatice; 
o depozitarea necontrolată a deşeurilor; 
o riscul de incendii; 
o managementul forestier necorespunzător; 
o speciile invazive; 
o utilizarea unor tehnici de cercetare inadecvate; 
o extinderea turbinelor eoliene; 
o activităţi agricole nesustenabile; 
o schimbările climatice. 

Ameninţările naturale care pot duce la tulburarea proceselor biogeochimice 
includ: atacurile cauzate de insectele fitofage cu înmulţire masivă, gripa aviară, 
fenomenele de versant, tornadele şi mişcările micro-plăcilor tectonice. 
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6.3.2.2. Suprafețe din fondul forestier parcurse cu tăieri 
 
În pădurile de la nivelul Județului Tulcea regenerarea se realizează pe cale 

naturală (în suprafețele parcurse cu tăieri de regenerare: tăieri progresive, succesive, 
crâng simplu cu tăiere de jos sau căzănire, crâng în scaun) sau pe cale artificială (în 
suprafețe parcurse cu tăieri rase, substituiri și refaceri de arborete necorespunzătoare, 
terenuri degradate preluate în vederea ameliorării prin împădurire, etc.). 

Activitățile specifice compartimentului de regenerare a pădurilor sunt cele de 
ajutorarea regenerărilor naturale (lucrări pentru favorizarea instalării semințișului și 
pentru dezvoltarea acestuia), de recoltare a semințelor forestiere și confecționare a 
butașilor din culturi de plante mamă, de producere a materialului de plantare în 
pepiniere silvice și de realizare a lucrărilor de împădurire în terenurile aflate în 
evidențele de cadastru forestier ca fiind terenuri afectate împăduririi. 

6.3.3. Energii verzi, regenerabile 
6.3.3.1. Potențial eolian 

 
În România s-au identificat cinci zone eoliene, în funcţie de condiţiile de 

mediu şi topogeografice, luând în considerare nivelul potenţialului energetic al 
resurselor de acest tip la înălţimea medie de 50 de metri şi peste. Potenţialul 
energetic eolian este cel mai favorabil pe litoralul Marii Negre, în zone montane şi 
podişuri din Moldova sau Dobrogea, inclusiv în zona off-shore, cu posibilităţi de 
obţinere a unei cantităţi de energie de ordinul miilor de GWh/an. 

Dobrogea este considerată cea mai promiţătoare regiune din Europa ca 
potenţial eolian. Specialiştii afirmă că singura regiune comparabilă cu Dobrogea, din 
acest punct de vedere, este nordul Scoţiei. Zona sud-estică dintre Dunăre şi Marea 
Neagră are o intensitate medie de 7,2 metri/secundă pe parcursul întregului an, 
reprezentând un loc ideal pentru amplasarea de turbine eoliene. Pe lângă 
intensitatea permanentă şi constantă a vântului, Dobrogea are şi un relief propice 
industriei eoliene. Teritoriul este relativ plat, iar populaţia are o densitate scăzută, 
mai ales în nordul Dobrogei, în judeţul Tulcea. Densitatea scăzută a populaţiei 
permite instalarea parcurilor de turbine eoliene, care să aibă între ele distanţa 
tehnologică necesară. 
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Figura 100 - Potențialul eolian al României 

 
6.3.3.2. Potențial solar 

 
Energia solară poate substitui 50% din 

volumul de apă caldă menajeră. Potenţialul 
solar din România este reprezentat de 
densitatea medie de energie aferentă radiaţiei 
solare incidente, în plan orizontal, care 
depăşeşte 1.000 kWh/mp/an. Sistemele solar-
termale active se folosesc, de obicei pentru 
prepararea apei calde menajere în locuințele 
individuale. 

Județul Tulcea are un potential solar 
important, fiind poziționat într-o zonă cu o 
intensitate a radiației solare foarte ridicată. 
 

6.3.3.3. Eficiență energetică – costuri și beneficii 
 
În societatea modernă, energia sub diferitele ei forme constituie un element 

de bază al desfăşurării unei activităţi normale în toate sectoarele de activitate, iar 
gospodărirea eficientă a energiei constituie un important factor de dezvoltare 
durabilă. Eficienţa energetică este un termen foarte larg care se referă la 
modalităţile prin care putem obţine acelaşi beneficiu folosind mai puţină energie. 
Astfel, îmbunătăţirea eficienței energetice este un factor direct de creştere 
economică,  de reducere a poluării şi de economisire a resurselor astfel încât acestea 
să fie folosite într-un mod cât mai productiv.  

La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic 
dependent de combustibili fosili, peste jumătate din consumul de energie primară 
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fiind importat. Caracterul epuizabil în timp al combustibililor fosili, poluarea 
produsă prin arderea acestora și accentuarea efectului de seră care conduce la 
încălzirea globală a impus identificarea altor resurse de energie, regenerabile și 
inepuizabile. Astfel, la nivelul Uniunii Europene s-au formulat o serie de politici și 
măsuri privind utilizarea resurselor regenerabile de energie.  

Cele mai importante resurse energetice în zona studiată sunt reprezentate de 
energia eolianăşi energia solară. Energia eoliană este evaluată la un potenţial 
ridicat, atât pe teritoriul RBDD, cât mai ales în zonele învecinate acesteia. În 
vecinatatea RBDD există unităţi de producere a energiei electrice pe baza forţei 
vântului, cum ar fi cele de la Baia, Topolog, Corbu, Măcin. Energia solară reprezintă 
o sursă importantă de energie datorită numărului mare de ore de strălucire a 
soarelui, pe teritoriul RBDD, circa 2500 într-un an. Acest potenţial este, însă, foarte 
puţin utilizat, în unităţi hoteliere mici în special pentru asigurarea apei calde 
menajere. 
 
Promovarea activităților care contribuie la eficiența energetică 

La nivelul Județului Tulcea, activităţile care pot fi realizate în scopul 
economisirii energiei şi creşterii eficienţei energetice sunt legate de: 

• eficienţă energetică a clădirilor, inclusiv construirea de clădiri cu consum de 
energie aproape egal cu zero; 

• utilizarea stufului ca material de izolare în construcţii sau biomasă; 
• îmbunătăţirea practicilor şi tehnologiilor industriale; 
• îmbunătăţirea practicilor şi comportamentului consumatorilor (în gospodării, 

birouri, etc.). 
O importanţă deosebită pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice o au 

activităţile de conştientizare, promovare, informare la nivel local, care pun accentul 
pe valorificarea resurselor regenerabile locale de energie, promovând în acelaşi 
timp turismul bazat pe tradiţiile locale. 
 
Consumul de energie electrică 

Consumul de energie electrică în Judeţul Tulcea a avut o evoluţie variabilă în 
funcţie de dinamica economică, fiind legat de funcţionarea marilor consumatori 
(FERAL, ALUM și Șantierul Naval). Se constată o tendiță de dezvoltare a producției 
de energie neconvențională care este bazată, în principal, pe utilizarea energiei 
solare și mai puțin pe utilizarea energiei eoliene. Utilizarea energiilor 
neconvenționale în perimetrul RBDD are o amploare nesemnificativă la acest 
moment, existând totuși inițiative locale/private de folosire a panourilor solare 
pentru încălzirea apei.  
 
Alimentare cu energie electrică 
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Conform datelor ENEL Distribuţie Dobrogea alimentarea cu energie electrică 
este asigurată la nivelul Județului Tulcea în proporţie de 100%. În perimetrul RBDD 
nu exită unități producătoare de energie electrică. Pentru transportul energiei 
electrice din Ucraina în sistemul nostru, în extravilanul orașului Isaccea este 
construită stația de transformare 750/400 kV care este amplasată pe o suprafață de 
18 ha. 
 
Încălzire sisteme centralizate de energie termică 

Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică prezintă faţă de alte 
sisteme de încălzire, mai multe avantaje. Există posibilitatea utilizării unor 
tehnologii de producere a energiei din surse cu eficienţă energetică şi economică 
foarte ridicate (cogenerare), cu randament de aproximativ 100%, precum şi 
posibilitatea utilizării de combustibili diverşi, cum ar fi deşeurile municipale, 
biomasa. Se reduce numărul şi concentraţia surselor de căldură cu foc deschis şi 
poluarea prin posibilitatea instalării echipamentelor de filtrare şi neutralizare a 
gazelor de ardere. Ca urmare a problemelor cu care se confruntă acest sector 
(scăderea cererii, funcţionarea sub capacităţile instalate, costuri mari ale serviciilor 
prestate, pierderi ridicate), sistemele de termoficare trebuie adaptate la noile 
consumuri de energie termică, mai reduse, fiind necesară modernizarea şi 
dezvoltarea acestora cu încadrarea în normele de protecţie a mediului. 

În zona studiată, există doi operatori de energie termică, distribuită în două 
localităţi urbane din Judeţul Tulcea (Municipiul Tulcea şi oraşul Măcin). Societățile 
economice, industriale, agricole își asigură încălzirea tuturor spațiilor de producție 
și birouri prin insalații proprii, cu energie electrică, sobe cu acumulare de căldură 
sau în centrale termice proprii cu combustibil lichid sau gazos. Energia termică 
necesară pentru încălzirea tuturor spațiilor construite din Județul Tulcea se obține 
prin arderea combustibililor lichizi și solizi (biomasă). 

Prin HG nr.320/2006 a fost aprobat Programul Naţional pentru reducere a 
costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi 
utilizarea energiei regenerabile. În Județul Tulcea s-au realizat investiţii la 
sistemele de încălzire centralizate, astfel: 

• Municipul Tulcea: 
o Contorizarea consumului de energie termică la populaţie; 
o Reabilitare reţele termice secundare. 

• Oraş Măcin: modernizarea centralelor şi reţelelor termice. 

6.3.3.4. Potențial biomasă 

Biomasa reprezintă o resursă regenerabilă de energie care provine de la soare 
și din deșeuri urbane, materie din plante și deșeuri animale. Biomasa se poate 
regenera într-o perioadă relativ scurtă de timp. Principalele metode de folosire a 
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plantelor pentru uzul specific energetic sunt cultivarea plantelor pentru uzul 
energetic și utilizarea deșeurilor din plante care sunt folosite în alte scopuri. 
Biomasa constituie pentru Județul Tulcea, o sursă regenerabilă de energie, 
promițătoare, atât din punctul de vedere al potențialului, cât și din punctul de 
vedere al posibilităților de utilizare. Pe lângă sursele de biomasă prezente pe întreg 
teritoriul României, Județul Tulcea beneficiază și de materiile organice specifice 
Rezervației Biosferei Delta Dunării, fiind efectuate studii importante în vederea 
valorificării energetice a stufului și a resurselor algale prezente la nivelul județului. 

 
6.3.4. Inundații și riscuri climatice 

 
Riscuri climatice 

În cuprinsul Dobrogei se resimte influenţa climatului continental excesiv, a 
climatului submediteranean şi a Mării Negre, pe o fâșie a litoralului. În ceea ce 
priveşte temperatura aerului, Dobrogea, se află sub influenţa nuanţei continentale 
tipice a climatului temperat, este convenţional delimitată de izoterma de 11ºC care 
indică cele mai ridicate temperaturi medii anuale din ţară. Acestea se mai regăsesc 
doar în sudul Câmpiei Române şi în sudul Bărăganului, areale în cuprinsul cărora 
nuanţele de excesivitate termică sunt reliefate prin numărul mare de zile tropicale 
(maxima depaşeşte 30ºC) şi intervale secetoase îndelungate. Cele mai scăzute 
temperaturi medii anuale (8-9ºC), se înregistrează în podişul Dobrogei de nord şi 
Munţii Măcinului. 

În ceea ce priveşte cantităţile anuale de precipitaţii, Dobrogea de est 
(litoralul maritim, complexul lagunal Razelm-Sinoe şi jumătatea estică a Deltei 
Dunării) poate fi considerată regiunea cea mai săracă în precipitaţii de pe teritoriul 
României (< 400 mm.) În acelaşi timp, nuanţa de excesivitate a climatului temperat 
continental tipic Dobrogei, se caracterizează prin torenţialitate accentuată. În acest 
sens este necesar sa fie amintit faptul că la postul pluviometric C.A. Rosetti, în anul 
1924, pe data de 30 August s-au înregistrat 690,6 mm care reprezintă maxima 
absolută de precipitaţii căzute în România. În restul teritoriului Dobrogei, cantităţile 
anuale de precipitaţii cresc spre 450 mm evidenţiind influenţele climatului marin. 

 
Riscul la inundații în spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral. Descrierea lucrărilor 
existente de protecție împotriva inundațiilor 

Spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral deţine un sistem complex de lucrări 
hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând mai 
multe derivaţii de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul. În 
spaţiul hidrografic Dobrogea au fost raportate un număr de 57 lucrări de apărări şi 
consolidări de maluri care însumează cca. 54 km. şi un număr de 18 puncte în care 
s-au realizat şi lucrări de regularizare, care însumează cca. 170 km. 
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Lucrările mai importante din interiorul spaţiului Dobrogei (Dobrogea 
continentală) sunt următoarele: 

• Regularizare şi îndiguire v. Taiţa – 25,5 km; 
• Regularizare şi îndiguire v. Teliţa – 34,8 km; 
• Regularizare şi îndiguire p. Ciucurova - 22 km; 
• Regularizare p. Slava – 35,0 km; 
• Regularizare p. Hamangia – 19,0 km. 

Lacurile nepermanente care au rol de apărare împotriva inundaţiilor sunt în 
număr de 41, au o vechime mai mare de 30-35 ani, sunt în mare măsură colmatate 
şi sunt realizate în spatele unor baraje de pământ cu înălţimi cuprinse între 4 - 12 
m (înaltimea medie a acestor baraje este de 7,5 m). Se face precizarea că pe 
teritoriul spaţiului hidrografic Dobrogea-Litoral se află în exploatare un numar de 57 
baraje de categorie C şi D (conform REBAR 2014). 
 
Descrierea sistemelor existente de avertizare – alarmare şi de răspuns la 
inundaţii  
 
Sistemul informaţional hidrometeorologic  

Conform definiţiei din „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine 
în zona costieră”, aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Administraţiei şi 
Internelor şi Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 192 / 1422 / 2012 sistemul 
informaţional meteorologic şi hidrologic constă în observarea, măsurarea, 
înregistrarea şi prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea 
prognozelor, avertizărilor şi alarmărilor, precum şi în transmiterea acestora 
factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă, conform schemei 
fluxului informaţional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor şi 
măsurilor acestora. 

Schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul 
spaţiului hidrografic Dobrogea-Litoral, conţine următoarele date şi informaţii 
referitoare la: 

• unităţile meteorologice şi hidrologice din bazin; 
• comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale; 
• obiectivele care trebuie avertizate direct; 
• legăturile cu Centrul operativ al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, 

(A.N.A.R.) Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor 
(I.N.H.G.A.) şi cu Centrul Operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul 
Mediului Apelor şi Pădurilor (MMP), precum si cu Direcţiile Apelor vecine şi 
organele de resort din tările vecine. 
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Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de inundaţii sunt prezentate în Schema sinoptică, informaţiile 
privind evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice plecând de la nivel central 
(A.N.M. + I.N.H.G.A.) către nivelul local (C.L.S.U. + populaţie), de la aceştia din 
urmă reîntorcându-se informaţiile privind evoluţia în teren a acestor fenomene. 
 
Structura şi funcţiile sistemului informaţional 

La nivelul A.N.A.R., sistemul informaţional este bazat pe o Reţea Naţională 
de Transmisie a datelor de gospodărire a apelor (RNTDGA) structurată pe 4 niveluri, 
şi anume, de jos în sus: 

• Nivelul 4 – nivelul local care include unităţi de producere a datelor (staţii 
hidrometrice şi de calitate a datelor, etc, sub jurisdicţia unor staţii de 
colectare judeţene); 

• Nivelul 3 – nivelul de decizie teritorial şi sub-bazinal care include unităţile de 
colectare a datelor hidrologice (SGA şi staţii hidrologice), aflate în subordinea 
Direcţiilor de Ape; 

• Nivelul 2 – nivelul de decizie bazinal, care include Centrele de decizie 
bazinale din cadrul Direcţiilor de Ape; 

• Nivelul 1 – nivelul naţional care cuprinde Centrul Naţional de decizie de la 
nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Romane”, I.N.H.G.A. şi Ministerul 
Mediului Apelor și Pădurilor. 
Prin acest sistem sunt transmise atât informaţii operative - fluxul rapid (date 

hidrologice, privind poluari accidentale, accidente la construcţiile hidrotehnice, 
etc) cât şi informaţii în flux lent (prognoze, diagnoze, date informative, rezumate, 
baze de date, etc.). Concentrarea maximă de informaţii (ca substanţă) este la 
nivelul (1), nivelul de coordonare şi control, permiţând acestuia să funcţioneze ca 
un sistem integrat, capabil să realizeze şi implementeze strategii la nivel naţional. 
La nivelurile (2) şi (3) concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară 
asigurarea calităţii datelor pentru luarea de decizii rapide şi corecte în cazul 
desfăşurării unor evenimente-tip, colapsuri etc.  Ca regulă, la nivelurile 1, 2, 3, 
centrul focal pentru concentrarea informaţiilor este reprezentat de serviciile de 
dispecerat pentru gospodărirea apelor, care, în afara rolului de cunoaştere a 
evenimentelor în derulare din jurisdicţia lor, au de asemenea rolul de a coordona 
acţiunile de răspuns în concordanţă cu deciziile respectivei administraţii bazinale 
de gospodărire a apelor. Întregul sistem este imaginat ca un sistem de tip eveniment, 
având în vedere că el transmite şi procesează informaţii referitoare la fenomene 
naturale periculoase, accidente la lucrările hidrotehnice sau poluări accidentale. 
Informaţiile furnizate de acest sistem, fundamentează deciziile necesare pentru 
diminuarea efectelor unor astfel de fenomene. 

La nivel general, sistemul informaţional al Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” asigură următoarele funcţii: 
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• colectarea datelor şi informaţiilor; 
• transmiterea datelor şi informaţiilor; 
• procesarea datelor şi informaţiilor; 
• stocarea datelor şi informaţiilor; 
• diseminarea datelor şi informaţiilor; 
• structuri de intervenţie. 

Colectarea datelor se face printr-o reţea de monitorizare alcătuită din: 
• staţii hidrometrice şi posturi pluviometrice; 
• acumulări permanente şi nepermanente; 
• posturi pluvio din reţeaua proprie Administraţia Naţională „Apele Române” 
• prize de apă, aducţiuni, etc; 
• date furnizate din reţeaua A.N.M.: 

o staţii meteo şi posturi pluvio; 
o prognoze şi avertizări meteorologice; 
o hărţi sinoptice şi radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.; 

• date obţinute din activitatea de prognoză hidrologică: 
o prognoze hidrologice realizate la Centrul Naţional de Prognoză 

Hidrologică din I.N.H.G.A.; 
o detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză 

din cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă. 
Informaţiile de bază necesare sistemului informaţional hidrometeorologic al 

gospodăririi apelor pe suprafaţa spaţiului hidrografic Dobrogea-Litoral provin de la: 
• 1 radar meteorologic Medgidia; informaţiile necesare în fluxul 

hidrometeorologic referitoare la precipitaţii potenţiale se primesc de la 
sistemul naţional integrat SIMIN; 

• 38 staţii hidrometrice ale A.B.A. Dobrogea-Litoral; 
• 49 staţii pluviometrice ale A.B.A. Dobrogea-Litoral; 
• 14 staţii meteo ale CMR / A.N.M.; 
• 6 staţii pluviometrice ale CMR / A.N.M.; 

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se 
realizează prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor şi se centralizează la nivelul 
dispeceratului A.B.A. Dobrogea-Litoral şi apoi la nivelul dispeceratului central din 
A.N.A.R. Situaţia pe S.G.A.-uri se prezintă astfel: 

• S.G.A. Tulcea realizează monitorizarea prin: 
o 26 staţii hidrometrice din care 15 sunt automatizate; 
o 9 staţii pluviometrice din care 5 sunt automatizate; 
o 8 staţie meteo a CMR/ANM; 
o 3 staţii pluviometrice ale CMR/ANM; 

• pe Dunare (Cernavodă, Tulcea, Sulina): 
o 84 staţii hidrometrice din care 19 sunt automatizate. 
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De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitaţii, 
debite, niveluri) cuprinde şi informaţiile provenite de la acumulările, derivaţiile, 
nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Dobrogea-Litoral concentrarea 
informaţiilor făcându-se la nivelul 2 de decizie. 

Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei 
administraţii bazinale, reprezentată prin: 

• reţeaua de radiotelefonie; 
• reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, scanner şi fax; 
• reţeaua de calculatoare existentă şi legăturile cu sistemele de gospodărire a 

apelor de la nivelul fiecărui judeţ din bazin; 
• reţeaua V.P.N. dintre Administraţiile Bazinale de Apă şi Administraţia 

Naţională „Apele Române”. 
Procesarea datelor si informaţiilor este realizată în prima fază la Nivelul 3 de 

decizie (Staţiile hidrologice), toate informaţiile fiind transmise către Nivelul 2 de 
decizie (sediul A.B.A. Dobrogea-Litoral). La nivelul serviciilor P.B.H.H. şi Dispecerat 
se concentrează toate informaţiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la 
nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se compară înregistrările actuale 
cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depășirea 
pragurilor critice de apărare la staţiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), 
se analizează pagubele potenţiale ce se pot produce în localităţile riverane.  
Stocarea datelor şi informaţiilor –se face la nivelurile de decizie 3 (Staţii hidrologice) 
şi 2 (A.B.A. Dobrogea-Litoral), aceste informaţii constituind principala bază de date 
de lucru a serviciilor P.B.H.H. şi A.B.A. Dobrogea-Litoral. Trebuie menţionat faptul 
că pe perioada producerii situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, informaţiile 
primite sunt considerate informaţii primare, după terminarea fenomenului 
realizându-se măsurători suplimentare privind reconstituirea undelor de viitură, 
aceste informaţii fiind cele validate, oficiale, care vor intra în baza de date a A.B.A. 
Dobrogea-Litoral. 
 
Diseminarea datelor şi informaţiilor  

În prima fază, toate informaţiile privind datele de gospodărire a apelor 
înregistrate la staţiile de măsură ale A.B.A. Dobrogea-Litoral sunt transmise pentru 
informare conform fluxului informaţional operativ decizional către Comitetele 
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă direct interesate. Pe baza 
analizelor efectuate la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul A.B.A. 
Dobrogea-Litoral (Serviciul P.B.H.H. + Dispecerat), avându-se în vedere 
precipitaţiile înregistrate şi cele prognozate, situaţia hidologică actuală, 
informaţiile sunt diseminate și în final sunt realizate prognozele/avertizările 
hidrologice care sunt transmise tuturor instituţiilor judeţene şi locale implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 
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Structurile de intervenţie, sunt compuse din: 
• Sistemele de Gospodărire a Apelor, care au fost constituite, la nivel de 

judeţe, formaţii de intervenţie operativă (utilaje şi personal); 
• Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă cu personal specializat în 

intervenţii pe perioada situaţiilor de urgenţă generate de inundatii; 
• Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă care au fost constituite la nivel 

local Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (personal şi utilaje 
minime de intervenţie). 
În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Administraţiei 

şi Internelor şi Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 192 / 1422 / 2012 - „Regulamentul 
privind gestionarea situaƫiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
metorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, activitatea de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii la nivel judeţean este 
coordonată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţiile 
Bazinale de Apă coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. 

6.3.5. Schimbări climatice 

Schimbările climatice sunt recunoscute de către Naţiunile Unite ca fiind una 
dintre provocările majore ale secolului XXI. Modul în care vor fi afectate regiunile 
este diferit, unele vor fi expuse la consecinţe dramatice, altele vor fi afectate mai 
puţin. Comunităţile din regiunea Deltei Dunării observă deja efecte ale schimbărilor 
climatice – unindații frecvente, pereioade prelungite de secetă, deteriorarea 
calității apelor, diminuarea resurselor piscicole, etc.34 (Sursa: Raportul de 
vulnerabilitate la schimbările climatice, realizat de WWF România35). 

În zona Deltei Dunării, principalele modificări vor fi determinate de creşterea 
temperaturii medii anuale şi schimbarea în distribuţia sezonieră a precipitaţiilor. 
Alte modificări, în termeni de parametri hidrometeorologici, vor fi consecinţa 
interacţiunii dintre aceştia, precum şi impactul creşterii nivelului Mării Negre. 

Analizele recente de date, rezultate în urma observaţiilor hidrometeorologice 
pe termen lung, demonstrează o tendinţă către următoarele modificări: 
temperatura medie anuală a aerului va creşte cu 1-1.5 °С, vara – cu 1.8°С şi iarna – 
cu 1.3°С pînă în 2050, ceea ce va determina o mai scurtă perioadă de îngheţ, o 
perioadă de încălzire mai îndelungată şi o perioadă extinsă de ariditate. Acestea vor 
duce la un grad de evaporare mai ridicat, creşterea numărului de zile toride (valuri 
de căldură) şi scăderea semnificativă a perioadei de acoperire de zăpadă. 

 
34 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/factsheet_va_ro.pdf  
35 https://wwf.ro/ce-facem/ape-dulci/delta-dunarii/adaptarea-deltei-dunarii-la-schimbarile-
climatice/  
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Conform datelor WWF, cele mai vulnerabile sectoare includ resursele de apă, 
agricultura şi sănătatea umană. 

A) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra resurselor de 
apă: 

Ø temperatura medie a corpurilor de apă va creşte semnificativ, cu 2 °С 
pînă în 2050 – consecinţă: scăderea calităţii apei; 

Ø 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. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

Ø desemnarea de zone de protecţie a apei şi a malurilor râurilor prin 
împăduriri de-a lungul malurilor râurilor şi lacurilor; 

Ø îmbunătăţirea proceselor de schimb natural de apă în lacuri cu reţeaua 
hidrografică activă. 

B) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra ecosistemelor: 
Ø 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. 

Ø 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. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

Ø monitorizarea pe termen lung, studii privind impactul schimbărilor 
climatice asupra speciilor şi lanţurilor trofice cheie; 

Ø identificarea refugiilor climatice. 
C) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra aşezărilor şi 

infrastructurii: 
Ø ploi torenţiale mai frecvente – consecinţă: deteriorarea infrastructurii 

şi importante pierderi economice. 
Ø temperatura mai ridicată a apei va determina înflorire algală, în 

special în lacurile de mică adâncime, punând în pericol alimentarea cu 
apă potabilă. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

Ø Identificarea infrastructurii cu risc de inundare şi prevenirea construirii în 
zone potenţial inundabile; 

Ø Construirea de sisteme de colectare şi drenaj al apelor; 
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Ø Reducerea scurgerilor de nutrienţi în corpurile de apă din localităţi prin 
construirea de sisteme de epurare. 

D) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra agriculturii: 
Ø limitarea resurselor de apă pot conduce la o creştere a preţului de 

producţieşi scăderea competitivităţii produselor locale pe pieţele 
internaţionale; 

Ø 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. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

Ø rotaţia culturilor, plantarea de copaci pentru umbrire. 
E) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra pescuitului: 

Ø perioada de zile de pescuit poate să se prelungească, ceea ce va creşte 
presiunea asupra speciilor industriale; 

Ø vara poate creşte mortalitatea peştilor din cauza înfloririlor algale. 
Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

63) armonizarea calendarul de interdicţii cu cotele şi normele de pescuit. 
F) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra pădurilor: 
64) incendiile vor juca un rol important în modificarea compoziţiei speciilor. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

65) restaurarea şi protecţia pădurilor din lunci. 
G) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra sectorului 

energetic: 
66) la fiecare creştere a temperaturii cu 1°С, va rezulta o scădere a eficienţei cu 

0.1% pentru centralele termice care funcţionează cu gaze naturale şi petrol. 
Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

67) diversificarea surselor de energie, în special utilizarea celor locale. 
H) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra turismului: 
68) în condiţiile unui sezon de vară mai îndelungat, poate fi aşteptat un număr 

mai mare de vizitatori. Însă, aceasta va determina o mai mare presiune 
asupra mediului, în lipsa unei gestionări eficiente. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

69) menţinerea turismuluiîn limitele capacităţii ecologice şi socio-culturale de 
suport a regiunii. Formele de turism prietenoase cu mediul includ eco-
turismul, agroturismul, activităţi în aer liber, canoe, ciclism. 

I) Scenarii de schimbare a regimului climatic cu impact asupra sănătăţii: 
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70) temperaturi mai ridicate pot extinde limitele nordice ale bolilor tropicale 
(malaria, febra galbenă, etc.). Valurile de căldură frecvente vor avea impact 
asupra pesoanelor care suferă de boli cardio-vasculare. 

Măsuri pentru reducerea concentraţiilor de carbon din atmosferă şi adaptarea la 
schimbările climatice: 

71) creşterea conştientizării privind riscurile schimbărilor climatice şi 
dezvoltarea sistemelor de avertizare rapidă privind riscurile asupra sănătăţii 
umane. 
Problematica schimbărilor climatice este tratată la nivel național în cadrul 

Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice, 2013 – 2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2013, în două moduri distincte, 
respectiv procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seară în vederea 
atingerii obiectivelor naționale asumate și adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, având la bază politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor 
climatice. 

Principalele schimbări climatice care influențează zona de studiu sunt 
reprezentate de fenomenele de secetă/ deșertificare și de apariția inundațiilor. 

În cadrul Strategiei naționale privind reducerea efectelor secetei, prevenirea 
și combaterea degradării terenurilor și deșertificării, pe termen scurt, mediu și lung 
sunt menționate măsuri care să permită gestionarea situațiilor de urgență generate 
de seceta hidrologică. De asemenea, în vederea conservării resurselor de apă în 
perioade de secetă, fiecare spațiu hidrografic întocmește Planuri de restricții și 
folosire a apei în perioade deficitare care stabilesc restricțiile temporare în folosirea 
apelor în situațiile de secetă și calamități naturale în situația în care nu se poate 
asigura necesarul de apă tuturor folosințelor. 

Ordinul Comun nr. 634/420/31.05.2005 aprobă Regulamentul privind 
gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, 
accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale care prevede întocmirea 
unor Rapoarte operative ce cuprind zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, 
situația hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri 
întreprinse pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, 
programul de restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de 
rapoarte operative zilnice până la revenirea la situația normală. 

În vederea stabilirii acțiunilor concrete de protejare a populației împotriva 
inundațiilor s-a elaborat Strategia națională de management al riscului la inundații 
pe termen mediu și lung, aprobată prin HG nr. 804/2010. La nivel bazinului Dunării 
a fost elaborată în anul 2012 Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 
Bazinul Dunării. Aceasta are la bază studii și proiecte de schimbare climatică și care 
fac referire la scenarii ale schimbărilor climatice, impactul legat de apă, 
vulnerabilitatea de schimbările climatice și posibile măsuri de adaptare. Impactul 
schimbărilor climatice asupra corpurilor de apă este reprezentat de modificări 
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sezoniere ale scurgerii, apariția situațiilor de debit scăzut și a deficitului de apă, 
producerea de precipitații mai abundente și mai frecvente. 

Dezvoltarea obiectivelor din domeniul schimbărilor climatice (apă, 
biodiversitate, agricultură, pescuit, transport, dezvoltare regională, energie etc.) 
sunt vizate și în cadrul proiectului Programul privind schimbările climatice și o 
creștere economică verde, cu emisii reduse de carbon, pe care Guvernul României 
îl derulează cu Banca Mondială. 
 

6.4. Sănătate, educație și servicii sociale 
6.4.1. Infrastructura de sănătate 

 
În societatea actuală, alături de sistemul de învățământ, sistemul public de 

servicii medicale are o importanță extraordinară, datorită caracterului indispensabil 
pe care acest sistem îl are, cracater ce derivă din investițiile mari în capitalul uman, 
numărul ridicat al persoanelor deservite și din implicațiile majore ale funcționării 
serviciilor medicale în toate domeniile vieții sociale. Datorită importanței 
deosebite, serviciile de sănătate, serviciile medicale și cele sanitare sunt servicii 
publice.  

Sănătatea este un domeniu cheie, reprezentativ pentru dezvoltarea durabilă 
a societății, motiv pentru care investițiile în acest sector sunt cuprinse în fiecare 
document strategic elaborat. Ultimele documente strategice elaborate la nivel 
național sunt Strategia națională de Sănătate 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru 
perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale, documente care 
plasează pacientul în mijlocul sistemului, aceasta având dreptul de a fi reprezentat 
în mecanismele decizionale și de a fi tratat cu respectul demnității și drepturilor 
sale.  
 

6.4.1.1. Structura sistemului județean de sănătate 
 

Infrastructura sanitară din România se caracterizează printr-o variație 
importantă a numărului de unități sanitare între regiunile de dezvoltare și între 
mediile rural și urban. Potrivit datelor de la INS, în anul 2019 în Regiunea Sud-Est, 
din care face parte și Județul Tulcea, funcționau un număr de 7.483 unități sanitare, 
din care 717 aflate în proprietate publică și 6.766 în proprietate privată. 

Situația la nivel de țară a numărului de unități sanitare este prezentată în 
Figura 104. Din această situație se observă faptul că Regiunea Sud Est se situează pe 
locul trei (în ceea ce privește numărul de unități sanitare înregistrate în anul 2019), 
după Regiunea București Ilfov și Regiunea Nord Est. 
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Figura 101 - Numărul de unități sanitare din regiunile de dezvoltare (2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dacă raportăm numărul de unități sanitare existente la nivelul fiecărei regiuni 
la 100.000 locuitori, observăm că în Regiunea Sud Est sunt înregistrate aproximativ 
312 unități sanitare la 100.000 locuitori, fiind astfel sub media înregistrată la nivel 
național de aproximativ 323 unități sanitare la 100.000 locuitori, situându-se pe 
locul trei, după Regiunea București Ilfov și Regiunea Sud Vest Oltenia. 
 
Figura 102 - Numărul de unități existente la nivelul regiunilor raportat la 100.000 locuitori 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

În ceea ce privește repartiția celor 7.483 unități sanitare pe județele din 
cadrul Regiunii Sud Est, situația lor este redată în tabelul următor: 

 
Tabel 102 - Evoluția numărului de unități sanitare în cadrul județelor din Regiunea Sud-Est 
(2015-2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Regiunea Sud-Est 7316 7124 7330 7396 7483 
Braila 988 1027 1010 992 1062 
Buzău 922 930 943 1008 1033 
Constanța 2496 2366 2535 2527 2547 
Galați 1777 1655 1685 1713 1711 
Tulcea 511 525 536 555 557 
Vrancea 622 621 621 601 573 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În anul 2019, Tulcea deținea doar 7% din totalul unităților sanitare existente 
la nivel de regiune, situându-se astfel pe ultimul loc, fiind de 5 ori mai mică decât 
liderul regiunii, Constanța. 
Figura 103 - Situația unităților sanitare existente în cadrul județelor din Regiunea Sud-Est 
(2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dacă raportăm numărul de unități sanitare existente la nivelul fiecărui Județ 
la 100.000 locuitori, observăm că Județul Tulcea se află mult sub media înregistrată 
la nivelul Regiunii Sud Est (312,29), înregistrând în anul 2019 o medie de 286,49. De 
altfel, această cifră ne arată că în Județul Tulcea există un deficit al unităților 
sanitare existente, prin raportarea numărului de unități sanitare la populația 
rezidentă. 
 
Figura 104 - Numărul de unități sanitare existente la nivelul județelor din Regiunea Sud-
Est raportat la 100.000 locuitori (2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

Această subdimensionare a numărului de unități sanitare care 
funcționează la nivelul Județului Tulcea obligă populația să caute soluții în 
localitățile învecinate, precum Brăila sau Constanța. 

Având în vedere această subdimensionare a unităților sanitare prin 
raportare la numărul persoanelor rezidente este important ca în perioadă 2021-
2027 să fie realizate și investiții în acest sector, prin înființarea de noi unități 
sanitare care să poată răspundă cerințelor populației rezidente. 
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În ceea ce privește categoriile de unități sanitare care funcționează în Județul 
Tulcea, facem precizarea că, infrastructura de sănătate din Județul Tulcea este 
formată din următoarele unități sanitare publice (aflate în proprietate publică): 
 
Unități sanitare publice în Județul Tulcea 

 
Tabel 103 – Unități sanitare publice în Județul Tulcea 

Categorii de unitati sanitare 2015 2016 2017 2018 2019 
Spitale 3 3 3 3 3 
Ambulatorii integrate spitalului 2 2 2 2 2 
Dispensare medicale 5 5 5 5 4 
Centre de sanatate mintala 1 1 1 1 1 
Centre medicale de specialitate 1 1 1 1 1 
Cabinete medicale scolare 30 30 30 30 30 
Cabinete stomatologice 1 1 1 1 1 
Cabinete stomatologice scolare 1 1 1 1 3 
Farmacii 2 2 2 2 2 
Puncte farmaceutice 1 0 0 1 1 
Depozite farmaceutice 0 1 1 0 0 
Laboratoare medicale 12 12 12 14 12 
Laboratoare de tehnica dentara 2 1 0 0 0 
Centre de transfuzie 1 1 1 1 1 
Alte tipuri de cabinete medicale 1 1 1 1 1 

TOTAL 63 62 61 63 62 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Evoluția numărului de unități sanitare publice care își desfășoară activitatea 

în Județul Tulcea a înregistrat fluctuații de-a lungul ultimilor patru ani analizați. Se 
remarcă faptul că în anul 2019 numărul de unități sanitare a scăzut față de 2015 și 
de 2018, când a fost înregistrat maximul istoric, însă acesta nu se situează la limita 
inferioară, înregistrată în anul 2017. 
 
Figura 105 - Evoluția numărului de unități sanitare publice din Județul Tulcea (2015-2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește situația unităților sanitare private din Județul Tulcea, 
situația este următoarea: 
 
Unități sanitare private în Județul Tulcea 

 
Tabel 104 - Unități sanitare private în Județul Tulcea 

Categorii de unitati sanitare 2015 2016 2017 2018 2019 
Spitale 1 1 2 1 1 
Centre de diagnostic și 
tratament cu paturi de spital 

0 0 0 1 1 

Puncte de lucru ale centrelor 
de dializă 

0 0 0 1 1 

Cabinete medicale de familie 102 100 103 101 95 
Cabinete stomatologice 107 107 115 122 128 
Farmacii 78 84 82 86 81 
Puncte farmaceutice 18 21 20 17 17 
Laboratoare medicale 15 13 13 14 11 
Laboratoare de tehnica dentara 9 9 9 16 20 

 330 335 344 359 355 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește numărul de unități sanitare private se remarcă că acesta 

a avut o evoluție pozitivă, în perioada analizată 2015-2019, însă această evoluție 
pozitivă nu este suficientă dacă raportăm acest număr la populația rezidentă din 
Județul Tulcea. 

 
Figura 106 - Evoluția numărului de unități sanitare private din Județul Tulcea (2015-2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește numărul de spitale existente la nivel național se remarcă 

faptul că numărul acestora a înregistrat o evoluție pozitivă la nivelul Regiunii Sud 
Muntenia (creștere de 5% în 2019 față de 2015), Sud Vest Oltenia si Vest (creștere 
de 21% în 2019 față de 2015) și Vest (creștere de 9% în 2019 față de 2015). 

Cele mai mari scăderi în ceea ce privește numărul de spitale s-au înregistrat 
la nivelul Regiunii București Ilfov (scădere de 20% în 2019 față de 2015), Sud Est 
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(scădere de 10% în 2019 față de 2015), Centru (scădere de 3% în 2019 față de 
2015), Nord Vest (scădere de 2% în 2019 față de 2015). La nivelul țării s-a înregistrat 
o scădere de 6% în 2019 față de 2015. 
 
Figura 107 - Evoluția numărului de spitale existente la nivelul regiunilor de dezvoltare 
(2019 față de 2015) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Dacă privim la nivelul regiunii, numărul spitalelor și evoluția lor în perioada 

2015-2019 se regăsește în tabelul de mai jos. 
 
Tabel 105 – Evoluția numărului de spitale în județele din cadrul Regiunii Sud-Est (2015-
2019) 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Regiunea Sud- Est 61 63 66 55 55 
Brăila 5 5 5 5 5 
Buzău 7 7 7 8 8 
Constanța 28 30 32 21 21 
Galați 10 10 10 10 10 
Tulcea 4 4 5 4 4 
Vrancea 7 7 7 7 7 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Figura 108 - Repartizarea procentuală a numărului de spitale existente în anul 2019 în 
cadrul Regiunii Sud-Est în județele din cadrul acesteia 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 
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Județul Tulcea ocupă așadar ultimul loc la nivelul Regiunii Sud-Est, motiv 
pentru care populația Județului Tulcea caută soluții pentru acest deficit al 
sistemului sanitar la nivelul altor județe din cadrul regiunii. 

Organizarea instituțională a spitalelor publice, la nivel teritorial, se prezintă 
după cum urmează: 

• Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
• Spitalul Orășenesc Măcin 
• Spitalul Leprozerie Tichlești, Isaccea 

Având în vedere că Spitalul Leprozerie Tichlești, Isaccea este un spital de 
specialitate (dermatologie) pentru tratarea și îngrijirea bolnavilor de lepră din 
România, rezultă că de fapt la nivelul Județului Tulcea, pentru afecțiuni generale, 
populația poate beneficia de servicii medicale doar la două unități sanitare publice, 
respectiv: Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Spitalul Orășenesc Măcin. 

Cele două spitale existente deservesc o populație rezidentă la 2019 de 
aproximativ 194.421.36 Spitalul Orășenesc Măcin se află situat în Orașul Măcin, oraș 
care se află mai aproape de Brăila (17km) și de Galați (33km) decât de Municipiul 
Tulcea (75km). Spitalul Județean de Urgență Tulcea este localizat în Municipiul 
Tulcea, fiind spitalul care acoperă cele mai multe specialități. Dată fiind aria mai 
largă de specializări pe care le acoperă secțiile existente în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Tulcea, putem afirma că acesta deservește în fapt întreaga 
populație a județului. 

Media la nivel național pentru numărul de paturi la 100.000 locuitori este de 
645 paturi. La nivel de regiune, Regiunea Sud-Est se situează pe locul 7, cu un număr 
de 559 paturi la 100.000 locuitori. 
 
Tabel 106 - Numărul de paturi de la nivel național raportat la 100.000 locuitori (2019) 

 Număr paturi 
2019 

Populație 2019 
Număr 

paturi/populație*100.000 
Total 124.945,00 19.370.448,00 645,03 

Regiunea Nord-Vest 17.131,00 2.549.976,00 671,81 
Regiunea Centru 15.286,00 2.316.825,00 659,78 
Regiunea Nord-Est 19.037,00 3.190.301,00 596,71 
Regiunea Sud-Est 13.344,00 2.386.654,00 559,11 
Regiunea Sud-Muntenia 14.170,00 2.915.746,00 485,98 
Regiunea București-Ilfov 21.510,00 2.317.504,00 928,15 
Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

12.289,00 1.918.818,00 640,45 

Regiunea Vest 12178 1.774.624,00 686,23 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 

 
36 Conform informațiilor raportate de către Institutul Național de Statistică 
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La nivel de regiune, situația cu privire la numărul de paturi este reflectată în 
Figura 109 - Numărul de paturi existente la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est 
raportat la 100.000 locuitori (2019) figură. 

 
Figura 109 - Numărul de paturi existente la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est raportat 
la 100.000 locuitori (2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

În anul 2019, Tulcea deținea doar 6% din numărul de paturi existente la nivel 
de regiune, situându-se astfel pe ultimul loc. Deși față de anul luat drept referință 
(2015) a existat o scădere a numărului de paturi, în ultimii 3 ani numărul de paturi 
a rămas constant. 
 
Figura 110 – Evoluția numărului de paturi 2015-2019 Județul Tulcea (număr) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Cele 809 paturi existente la nivelul Județului Tulcea deservesc o populație de 
aproximativ 194.421 persoane. Astfel, numărul de paturi raportat la 100.000 
locuitori este de 416,11, sub media de 556,89 paturi, existentă la nivelul Regiunii 
Sud Muntenia, Județul Tulcea aflându-se astfel la coada clasamentului. 
 
Tabel 107 - Numărul de paturi existente la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est raportat 
la 100.000 locuitori (2019) 

  Număr paturi 2019 Populație 2019 
Număr 

paturi/populație*100.000 

Regiunea Sud-Est           13.344,00    2.396.171,00                   556,89   
Brăila             1.854,00       289.537,00                   640,33   
Buzău             2.395,00       413.723,00                   578,89   
Constanța             3.994,00       673.709,00                   592,84   
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Galați             2.977,00       504.058,00                   590,61   
Tulcea                809,00       194.421,00                   416,11   
Vrancea             1.315,00       320.723,00                   410,01   

Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 
Având în vedere faptul că în Județul Brăila sau în Județul Constanța situația 

este diametral opusă față de cea din Județul Tulcea, dar și luând în considerare 
apropierea acestora față de Județul Tulcea, se poate constata faptul că această 
insuficiență a numărului de paturi raportat la populația județului conduce la 
supraaglomerare a sistemului sanitar, aglomerare care generează nemulțumiri în 
rândul oamenilor cu privire la serviciile oferite și care în final ajung să migreze către 
alte județe pentru a-și rezolva problemele de sănătate.  
 
Figura 111 - Numărul de paturi existente la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est raportat 
la 100.000 locuitori (2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

Din punct de vedere al împărțirii zonale, cele 809 paturi sunt repartizate 
astfel: 90% din numărul de paturi sunt localizate la Spitalul Județean de Urgență 
Tulcea, 2% din numărul de paturi sunt localizate la Spitalul Orășenesc Măcin și 8% 
din numărul de paturi sunt localizate la Spitalul Leprozerie Tichlești, Isaccea. 

 
Figura 112 - Repartiția numărului de paturi pe cele 3 spitale din Județul Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Această concentrare strategică a numărului de paturi la nivelul Municipiului 
Tulcea, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, conduce pe de o parte la o 
inegalitate la serviciile de sănătate pentru persoanele care nu locuiesc în Municipiul 
Tulcea. În ceea ce privește performanța spitalelor, clasificată conform OMS nr. 
323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru 
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clasificarea spitalelor în funcție de competență, la nivelul Regiunii Sud-Est situația 
se prezintă astfel: 
 
Tabel 108 – Clasificarea spitalelor de la nivelul Regiunii Sud-Est, în funcție de competență 

 Număr spitale 2019 Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V 
Regiunea Sud-Est 39 1 4 5 13 16 

Brăila 4   1  3 

Buzău 5   1 2 2 
Constanța 11 1 2 1 4 3 

Galați 10  2  3 5 

Tulcea 3   1 1 1 
Vrancea 6   1 3 2 

Sursa: Ministerul Sănătății, http://www.ms.ro/upload/CLASIFICAREA%20SPITALELOR-1.pdf  
 
Potrivit acestor clarificări: 

- Spitale de categoria V: nivel de competență limitat, spitale care asigură, după 
caz, următoarele servicii medicale: servicii medicale pentru îngrijirea 
bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitate sau servicii 
paleative. 

- Spitale de categoria IV: nivel de competență bazal, spitale care deservesc 
populația pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecțiuni cu grad 
mic de complexitate. 

- Spitale de categoria III: nivel de competență mediu, spitale care deservesc 
populația județului din aria administrativ-teritorială unde își are sediul și, 
doar prin excepție, din județele limitrofe, pentru afecțiuni cu grad mediu de 
complexitate. 

- Spital de categoria II: nivel de competență înalt, spitale care deservesc 
populația județului din aria sa administrativ-teritorială, precum și din 
județele limitrofe, cu nivel înalt de dotare și încadrare al resurselor umane, 
și care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate. 

- Spital de categoria I: nivel de competență foarte înalt, spitale care asigură 
asistență medicală la nivel regional, deservind populația județului din aria sa 
administrativ-teritorială, precum și din alte județe, cu cel mai înalt nivel de 
dotare și încadrare cu resurse umane și care asigură furnizarea serviciilor 
medicale cu grad de complexitate foarte înalt. 

 
Faptul că la nivelul Județului Tulcea există un singur spital încadrat în 

categoria III de competență, conduce la o migrare a cetățenilor din județ către 
alte spitale cu mai multe specializări și cu un nivel de competență mai ridicat, 
cum ar fi cele existente de la nivelul Județului Constanța sau Galați. Din acest 
considerent, în perioada 2021-2027 sunt necesare fi realizate investiții majore 
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în dezvoltarea infrastructurii sanitare și în specializarea capitalului uman, astfel 
încât nevoile medicale ale cetățenilor să fie acoperite. 
 
Spitalul Județean De Urgență Tulcea 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea este unitate sanitară, cu paturi de 
utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează conform Legii 95/2006 
cu modificările și completările ulterioare. Activitatea organizatorică și funcțională 
este reglementată și supusă, la nivel teritorial, controlului Consiliului Județean 
Tulcea și Direcției de Sănătate Publică. 

Direcția de Sănătate Publică Tulcea supraveghează respectarea politicii 
sanitare, în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea – organ administrativ teritorial 
în subordinea căruia funcționează S.J.U Tulcea, proprietar al bunurilor imobile 
(clădiri, terenuri) aflate în administrarea spitalului și care participă la finanțarea 
unor cheltuieli de întreținere și gospodărire, extindere, modernizare și finalizare a 
construcțiilor spitalului. 

Spitalul Județean Tulcea (S.J.U. Tulcea) asigură, prin secțiile clinice și 
serviciile din structură, asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, 
preventivă și de recuperare a pacienților din întreg județul Tulcea. 
În cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, funcționează: 

• 8 linii de gardă în specialitățile: pediatrie (suspendată), medicină internă, 
cardiologie, neurologie, neonatologie, obstetrică ginecologie, AT, chirurgie 
generală, oftalmologie (suspendată), ortopedie traumatologie 

• Boli infecțioase, pneumologie, ORL, psihiatrie, urologie, gărzi la domiciliu 
• 2 linii de gardă în specialități paraclinice: medicina de laborator și radiologie 

imagistică medicală 
• UPU-SMURD din S.J.U. Tulcea și Punctul de lucru UPU Sulina 

Pentru pacienții internați, spitalul asigură și răspunde de calitatea actului 
medical, condițiile de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. 
Structurile funcționale ale spitalului și componența acestora sunt următoarele: 
 
Tabel 109 - Structura secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea și 
componența acesteia 

Denumire secție Locație 
Număr 
paturi 

Echipa medicală 

Secția Medicină 
Internă I  

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
IV 

60 
3 medici primari 
3 medici specialiști 

Secția Medicină 
Internă II 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
IV 

60 
2 medici primari 
5 medici specialiști 

Secția Cardiologie  
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
III 

32 
2 medici primari 
3 medici specialiști 

Secția Neurologie 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
III 

35 
1 medic primar 
2 medici specialiști 
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Denumire secție Locație 
Număr 
paturi 

Echipa medicală 

Secția Psihiatrie I 
cronici 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Pavilionul II 

25 1 medic primar 

Secția Psihiatrie II 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Pavilionul II 

65 2 medici specialiști 

Secția Boli 
Infecțioase 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Pavilionul I 

35 2 medici primari 

Secția Pneumologie 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Pavilionul III 

55 
1 medic primar 
1 medic specialist 

Compartiment 
Dermato 
Venerologie 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Pavilionul I 10 

1 medic primar 
1 medic specialist 

Secția Pediatrie 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
V 

45 
2 medici primari 
 

Secția Neonatologie 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
II 

35 
3 medici primari 
1 medic specialist 

Secția Obstetrică 
Ginecologie 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
III 
Compartiment Ginecologie, etajul III 

60 
3 medici primari 
2 medici specialiști 

Secția Chirurgie 
Generală 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
I 

75 
6 medici primari 
5 medici specialiști 

Secția de Ortopedie 
și Traumatologie 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
I 

30 
4 medici primari 
2 medici specialiști 

Secția A.T.I. 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
II 

23 
1 medic primar 
2 medici specialiști 

Secția Oftalmologie 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
I 

25 
3 medici primari 
2 medici specialiști 

Compartiment 
O.R.L. 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
I 

14 
1 medic primar 
3 medici specialiști 

Compartiment 
Oncologie Medicală 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
I 

20 1 medic specialist 

Secția recuperare, 
med. Fizică și 
balneologie 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
V 25 

1 medic primar 
1 medic specialist 

Centru de 
Hemodializă 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 
Ambulatoriu – parter 

15 1 medic primar 

A.T.I. 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea, etaj 
II 

23 
1 medic primar 
2 medici specialiști 

TOTAL 757 
39 medici primari 
38 medici 
specialiști 

 Sursa: site oficial Spital Județean de Urgență Tulcea 
 
Din analiza secțiilor existente la nivelul Spitalului Județean Tulcea se remarcă 

așadar inexistența în cadrul spitalului a următoarelor secții: Neurochirurgie, 
Chirurgie toracică și Hematologie. Aceste servicii sunt acoperite, în acest moment, 
de clinicile private. Spre exemplu, singurul cabinet cu specializarea Hematologie se 
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regăsește la nivelul Județului Tulcea la Centrul Medical Routine Med. Această lipsă 
a unor secții importante în cadrul Spitalului Județean Tulcea conduce la o migrare 
a oamenilor spre orașe mai dezvoltate și învecinate, unde aceste servicii pot fi 
asigurate în sistemul public de sănătate (Constanța, Brăila, Galați). 

De asemenea, un alt motiv pentru care oamenii din Județul Tulcea aleg să 
migreze spre alte orașe în vederea rezolvării unor aspecte ce țin de sănătate este 
reprezentat de insuficienta reprezentare de către personalul medical. Astfel, se 
remarcă că la nivelul Județului Tulcea Compartimentul de Oncologie Medicală este 
deservit de către un singur medic, lucru care cauzează o întârziere în realizarea 
programărilor/analizelor/investigațiilor, conform necesităților pacienților. 

În cadrul secțiilor de mai sus, din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Tulcea, activează următorul personal: 
 
Figura 113 - Repartiția personalului ce activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Tulcea în funcție de specializare (număr personal în funcție de specializare) 

 
Sursa: site oficial Spital Județean de Urgență Tulcea 

În ceea ce privește numărul de medici se remarcă că acesta reprezintă un 
procent de doar 12% din totalul personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Un procent mult mai reprezentativ (46% din 
totalul personalului) este reprezentat de personal mediu sanitar. Această repartiție 
neechilibrată conduce la unele specialități să nu fie reprezentate de personal 
specializat, motiv pentru care oamenii trebuie să apeleze serviciile medicale oferite 
de unități private sau de alte județe. 

Repartiția medicilor în funcție de specialitate se regăsește în tabelul de mai 
jos: 

 
Tabel 110 - Repartiția medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea (2019) 

Specialitatea 

Număr 
posturi de 

medici 
ocupate 

Număr posturi 
de medici 
rezidenți 
ocupate 

Număr 
posturi de 

medici 
normate 

Anestezie și terapie intensivă 5 2 19 

4
Medici; 155

Personal mediu 
sanitar; 587

Alt personal cu studii 
superioare; 29

Infirmiere; 221

Îngrijitori; 83

Brancardieri; 36
12

Șoferi autosanitare; 
7

Muncitori; 88
Tesa; 42

Comitet director

Medici

Personal mediu sanitar

Alt personal cu studii superioare

Infirmiere

Îngrijitori

Brancardieri

Spălătorese

Șoferi autosanitare
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Specialitatea 

Număr 
posturi de 

medici 
ocupate 

Număr posturi 
de medici 
rezidenți 
ocupate 

Număr 
posturi de 

medici 
normate 

Boli infecțioase 2 0 9 
Cardiologie 5 1 13 
Dermatovenerologie 2 0 4 
Endocrinologie 1 0 2 
Gastroenterologie 2 0 3 
Medicină de familie 8 0 10 
Medicină de urgență 3 3 20 
Medicină internă 11 3 20 
Medicina muncii 1 0 2 
Medicină sportivă 1 0 1 
Nefrologie 3 0 7 
Neonatologie 2 0 8 
Neurologie 3 0 5 
Oncologie medicală 3 2 9 
Pediatrie 8 3 23 
Pneumologie 5 0 10 
Psihiatrie 5 0 16 
Psihiatrie pediatrică 1 0 1 
Recuperare, medicină fizică şi balneologie 2 0 6 
Reumatologie 1 0 1 
Chirurgie generală 7 1 11 
Chirurgie cardiovasculara 0 0 2 
Chirurgie pediatrică 2 0 3 
Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă 1 0 1 
Obstetrică-ginecologie 9 2 15 
Oftalmologie 5 0 7 
Ortopedie și traumatologie 4 0 5 
Otorinolaringologie 3 0 4 
Urologie 3 0 3 
Anatomie patologică 4 0 5 
Medicină de laborator 7 1 10 
Medicină legală 3 0 3 
Radiologie - imagistică medicală 6 1 12 
Ortodonție și ortopedie dento-facială 2 0 4 
Medicina generală 1 0 2 
TOTAL 131 19 276 

Sursa: http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=20 
Potrivit Raportului de activitate publicat de către Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Tulcea pentru anul 2019, în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Tulcea au fost angajate în anul 2019 21 de medici în specialitățile: 

- Medicină de urgență – 4 
- Obstetrică ginecologie – 5 
- Medicină de familie – 2 
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- Pneumologie – 1 
- Oncologie medicală – 1 
- Neonatologie – 1 
- Pediatrie – 2 
- Psihiatrie – 1 
- Anestezie terapie intensivă – 2 
- Anatomie patologică – 1 
- Boli infecțioase – 1 

Chiar și cu aceste noi angajări, Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
funcționează puțin peste 50% față de capacitatea normată. 

În cadrul Spitalului Județean de Urgențe Tulcea funcționează și Unitatea de 
Primire Urgențe (UPU), având personal propriu, ce-și desfășoară activitate în 
domeniul triajului, evaluării și tratamentului de urgență al pacienților cu afecțiuni 
acute, care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportați de ambulanțe. 
În cadrul UPU Tulcea activează 114 angajați, astfel: 
 
Figura 114 - Repartiția personalului ce activează în cadrul UPU din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Tulcea în funcție de specializare (număr personal în funcție de 
specializare) 

 
Sursa: site oficial Spital Județean de Urgență Tulcea 

 
Și la nivelul Unității de Primiri Urgențe se constată existența unui număr 

extrem de redus de medici care trebuie să deservească populația unui întreg județ.  
 
Spitalul Orășenesc Măcin 

Spitalul Orășenesc Măcin este unitatea sanitară, cu personalitate juridică, 
care furnizează servicii spitalicești din gama serviciilor de spitalizare continuă și 
spitalizare de zi, asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, 
alimentație și prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate de 
Ministerul Sănătății. Spitalul Orășenesc Măcin deservește majoritatea pacienților cu 
probleme medicale din zona orașului Măcin pe o rază de 37 kilometri, respectiv un 
număr de 14 comune (25 de localități). Conform informațiilor publicate pe 

Medici; 14

Asistenți 
medicali; 53

Infirmieri
; 22

Registratori 
medicali; 7

Îngrijitoare; 8

Brancardieri; 8 Tesa; 2
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https://www.spitalulmacin.ro/despre.html, Spitalul Orășenesc Măcin deservește o 
populație de aproximativ 44.083 locuitori. 

Conform informațiilor de la Institutul Național de Statistică, precum și a celor 
publicate pe pagina oficială a spitalului37, în anul 2019, Spitalul Orășenesc Măcin 
dispunea de un număr de 65 paturi. Repartiția acestora este astfel: 
 
Figura 115 - Repartiția paturilor în cadrul Spitalului Orășenesc Măcin 

 
Sursa: site oficial Spital Orășenesc Măcin 

 
Repartiția medicilor în funcție de specialitate se regăsește în tabelul de mai 

jos: 
Tabel 111 - Repartiția medicilor din cadrul Orășenesc Măcin (2019) 

Specialitatea 
Număr posturi 

de medici 
ocupate 

Număr posturi 
de medici 
rezidenți 
ocupate 

Număr posturi 
de medici 
normate 

Anestezie și terapie intensivă 1 1 2 
Cardiologie 1 0 1 
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 1 0 1 
Medicină internă 2 1 3 
Neonatologie 0 1 1 
Neurologie 0 0 1 
Pediatrie 1 0 2 
Pneumologie 1 0 2 
Psihiatrie 0 1 1 
Chirurgie generală 1 2 3 
Obstetrică-ginecologie 2 1 3 
Oftalmologie 0 1 1 
Ortopedie şi traumatologie 0 1 1 
Otorinolaringologie 0 1 1 
Igienă 0 1 1 
Medicină de laborator 1 1 2 
Radiologie - imagistică medicală 1 1 2 
Dermatovenerologie 0 1 1 
Planning familial 0,5 0 0,5 

 
37 https://www.spitalulmacin.ro/despre.html  
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Anatomie patologica 0 1 1 
Recuperare, medicina fizica si balneologie 0 1 1 
TOTAL 12,5 16 31,5 

Sursa: http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=20 
 
Se remarcă faptul că, Spitalul Orășenesc Măcin activează la 90% din 

capacitatea normată. Însă, deși numărul de posturi ocupate este mai mare se 
observă că o pondere importantă este deținută de medicii rezidenți (86% din totalul 
posturilor ocupate este deținut de medicii rezidenți și doar 15% din totalul posturilor 
ocupate este deținut de medici). Potrivit Raportului de activitate publicat de către 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea pentru anul 2019 medicii angajați 
sunt în majoritate veniți din județele limitrofe, Brăila și Galați. 

Din punct de vedere al numărului de pacienți internați în perioada 2015-2019 
nu se remarcă o creștere a acestuia, așa cum de altfel nu se remarcă o creștere nici 
a numărului de zile de spitalizare, situația rămânând astfel lineară. 
 
Tabel 112 - Număr pacienți internați în Spitalul Orășenesc Măcin, precum și numărul de 
zile de spitalizare în perioada 2015-2019 

An Număr pacienți internați Număr zile de spitalizare 
2015 2.315 13.522 
2016 2.346 13.969 
2017 2.384 14.362 
2018 2.286 14.282 
2019 2.158 12.910 
Total 11.489 69.045 

Sursa: Spitalul Orășenesc Măcin 
 

Figura 116 - Evoluția numărului de pacienți internați în Spitalul Orășenesc Măcin, precum 
și numărul de zile de spitalizare în perioada 2015-2019 

 
Sursa: Spitalul Orășenesc Măcin 

 
Situația privind numărul de externări și distribuția lor în funcție de domiciliu 

este reflectată în Tabel 113 - Număr pacienți externați din Spitalul Orășenesc Măcin, 
precum și repartiția lor în funcție de domiciliu în perioada 2015-2019. 
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Tabel 113 - Număr pacienți externați din Spitalul Orășenesc Măcin, precum și repartiția lor 
în funcție de domiciliu în perioada 2015-2019 

An 
Număr pacienți 

internați 
Urban Rural 

2015 2.309 947 1.362 
2016 2.352 859 1.493 
2017 2.380 891 1.489 
2018 2.290 908 1.382 
2019 2.156 791 1.365 
 Total 11.487 4.396 7.091 

Sursa: Spitalul Orășenesc Măcin 
 

Astfel, remarcăm faptul că cei mai mulți pacienți externați de la Spitalul 
Orășenesc Măcin provin din mediul rural, în proporție de 62%, ceea ce înseamnă că 
locuitorii din comunele și satele din apropiere apelează la serviciile spitalului într-
un procent destul de mare. 

 
Figura 117 - Împărțirea persoanelor externate în perioada 2015-2019 în funcție de 
domiciliul lor 

 
Sursa: Spitalul Orășenesc Măcin 

În ceea ce privește situația pacienților externați după codul de diagnostic în 
perioada 2015-2019, remarcăm faptul că, o creștere spectaculoasă a numărului de 
cazuri din categoriile Boli infecțioase și parazitare (146%), Bolile aparatului 
circulator (104%) și Bolile sistemului nervos (120%). 
 
Tabel 114 - Situația pacienților externați în perioada 2015-2019 în funcție de diagnostic 

Nr 
crt 

Diagnostic 
Cod de 

diagnostic 
Număr pacienți externați 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Boli infecțioase și parazitare A00-B99 35 59 103 98 86 

2 Tumori C00-D89 42 29 27 35 31 

3 
Boli endocrine de nutriție și 
metabolism 

E00-E89 12 5 0 4 5 

4 
Tulburări mentale și de 
comportament 

F00-F99 1 1 1 0 0 

5 Bolile sistemului nervos G00-G98 5 7 5 17 11 

Urban; 5.187; 
38%

Rural; 8.456; 62%

Urban

Rural
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6 
Bolile ochiului și a urechii cu anexele 
sale 

H00-H95 12 9 15 7 2 

7 Bolile aparatului circulator I00-I99 168 180 200 241 343 

8 Bolile aparatului respirator J00-J98 492 386 418 437 358 

9 Bolile aparatului digestiv K00-K92 380 395 432 434 375 

10 
Bolile pielii și țesutului ceular 
subcutanat 

L00-L98 142 160 157 141 140 

11 
Bolile sistemului osteo-articular ale 
mușchilor și țesutului 

M00-M99 545 586 551 455 363 

12 Bolile aparatului genito-urinar N00-N99 195 219 183 145 151 

13 Sarcina, nașterea, lehuzia O00-O99 144 160 159 167 181 

14 
Afecțiuni a căror origine se situează 
în perioada perinatală 

P00-P96 72 89 87 74 63 

15 
Malformații congenitale și anomalii 
cromozomiale 

Q00-Q99 0 0 0 0 0 

16 
Simptome și rezultate anormale ale 
investigațiilor 

R00-R94 18 23 23 11 25 

17 
Leziuni traumatice, și ale consecințe 
ale cauzelor externe 

S00-T88 24 17 15 16 13 

18 
Factorii influențând starea de 
sănătate recurgerii la serviciile din 
sănătate 

Z00-Z99 21 27 4 8 9 

 
6.4.1.2. Personalul medico-sanitar 

 
Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de 

specialitate care activează în unități de ocrotire a sănătății, de învățământ medico-
farmaceutic și în unități de cercetare științifică în domeniul medical, atât în sectorul 
public cât și în cel privat. Personalul sanitar este format din: 

- personal sanitar cu pregătire medicală superioară; 
- personal sanitar mediu - asistenți medicali, asistenți de farmacie, surori 

medicale, tehnicieni sanitari, oficianți medicali, moașe, laboranți și alte 
categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate; 

- personal sanitar auxiliar - infirmiere, agenți de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare, brancardieri, baiesi, gipsari, nămolari, ambulanțieri și alte 
categorii de personal sanitar asimilate personalului sanitar auxiliar. 
Din analiza datelor de la Institutul Național de Statistică se remarcă faptul că 

numărul personalului medical a crescut în perioada 2015-2019. Astfel, 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 Sud-Est a înregistrat o creștere de 15% a numărului 
de personal medical, depășind astfel media înregistrată la nivel național. 
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Figura 118 - Evoluția numărului de personal medico-sanitar la nivel național (2019 față de 
2015) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Deși la nivel Regiunii Sud-Est creșterea numărului de personal medico-sanitar 

depășește media înregistrată la nivel național, în ceea ce privește situația 
înregistrată în Județul Tulcea constatăm că acest procentul de creștere este mult 
mai mic față de cel înregistrat la nivelul regiunii, fiind de altfel cel mai mic procent 
de creștere de la nivelul regiunii. 
 
Figura 119 - Evoluția numărului de personal medico-sanitar la nivelul județelor din cadrul 
Regiunii Sud-Est (2019 față de 2015) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Dacă raportăm numărul de personal medico-sanitar la numărul de locuitori, 

înregistrați în anul 2019, observăm că regiunea Sud-Est se află sub media înregistrată 
la nivel național, dispunând de un număr de aproximativ 2.392 cadre medico-
sanitare la 100.000 locuitori (locul 7 din 8), față de 2.624 cadre medico-sanitare la 
100.000 locuitori înregistrate la nivel național. 
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Figura 120 - Situația personalului medico-sanitar la nivel național și la nivelul regiunilor, 
raportată la 100.000 locuitori 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Nici la nivelul Județului Tulcea situația nu este îmbucurătoare, 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, după Brăila și Constanța, cu 
o medie de 2.370 personal medico-sanitar la 100.000 locuitori. 
 
Figura 121 - Situația personalului medico-sanitar la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est, 
raportată la 100.000 locuitori 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

În ceea ce privește categoriile de personal sanitar, situația la nivelul Județului 
Tulcea se prezintă astfel: 
 
Tabel 115 - Categoriile de personal sanitar și evoluția lor, Județul Tulcea, perioada 2015-
2019 

Categorii de personal sanitar 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici (exclusiv stomatologi) 375 361 340 338 332 
- din care: medici de familie 98 97 89 100 86 
Stomatologi 109 112 105 109 117 
Farmaciști 98 101 98 157 146 
Alte tipuri de personal sanitar cu studii 
superioare 

137 136 134 130 106 

Din care: asistenți medicali cu studii 
superioare 

71 70 72 67 67 
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Personal sanitar mediu 1337 1371 1349 1418 1485 
din care: asistenți medicali 1252 1270 1231 1319 1362 
Asistenți medicali obstetrică - ginecologie 
(Moașe) 

41 40 38 42 40 

Personal sanitar auxiliar 777 785 809 873 868 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Astfel, deși numărul personalului medico-sanitar a crescut cu 7% în 2019 față 

de 2015, remarcăm că această creștere este înregistrată la nivelul stomatologilor 
(creștere de 7%), farmaciștilor (creștere de 49%), personalului sanitar mediu 
(creștere de 11%), asistenților medicali (creștere de 9%) și personalului sanitar 
auxiliar (creștere de 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%. Lipsa personalului medical calificat, cu studii superioare, face ca de multe 
ori, pentru o opinie de specialitate locuitorii Județului Tulcea să se deplaseze în alte 
județe. 

În ceea ce privește concentrarea medicilor, din punct de vedere al așezării 
geografice, remarcăm că cei mai mulți se regăsesc la nivelul Municipiului Tulcea 
(71%), Măcin (9%), Babadag (3%), Sulina (1%). Restul localităților din Județul Tulcea 
însumează un număr de 14%, însă acest număr nu este suficient dacă ne raportăm la 
numărul de locuitori din aceste localități.  
 
Figura 122 - Situația medicilor în localitățile din Județul Tulcea (2018) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Astfel, dacă raportăm numărul de medici la numărul de locuitori înregistrați 

în anul 2018 în localitățile din Județul Tulcea, remarcăm faptul că la nivelul 
Județului Tulcea se înregistrează dezechilibre majore. Astfel, dacă în Municipiul 
Tulcea sau în Orașul Măcin avem un număr de 274, respectiv 295 medici care 
corespund unui număr de 100.000 locuitori, în restul localităților din Județul Tulcea 
acest număr abia atinge puțin peste 40 medici. Astfel, locuitorii din restul 
localităților din Județul Tulcea trebuie să se deplaseze fie în Orașul Măcin, fie în 
Municipiul Tulcea pentru a putea beneficia de serviciile medicale. 
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Tabel 116 - Situația medicilor în localitățile din județul Tulcea (2018), raportată la 100.000 
locuitori 

 2018 Populație 2018 
Număr medici la 
100.000 locuitori 

Județul Tulcea        338,00     239.981,00          140,84   
Municipiul Tulcea        241,00       87.735,00          274,69   
Babadag          10,00       10.618,00            94,18   
Isaccea            1,00         5.264,00            19,00   
Măcin          32,00       10.842,00          295,15   
Sulina            5,00         3.988,00          125,38   
Restul localităților          49,00     121.534,00            40,32   

Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 
 
În ceea ce privește medicii de familie remarcăm faptul că aceștia sunt împărțiți 
aproape egal între Municipiul Tulcea și restul localităților din Județul Tulcea. 
 
Figura 123 - Situația medicilor de familie în localitățile din Județul Tulcea (2018) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Deficitul de medici în anumite localități din Județul Tulcea îl întâlnim și în 

rândul medicilor de familie (spre exemplu în Isaccea există un singur medic de 
familie la o populație de aproximativ 5.264 locuitori, pe când în Sulina există trei 
medici de familie la o populație de aproximativ 3.988 locuitori, adică unui medic de 
familie îi corespund aproximativ 1.300 locuitori). 
 
Tabel 117 - Situația medicilor de familie în localitățile din județul Tulcea (2018), raportată 
la 100.000 locuitori 

 2018 Populație 2018 
Număr medici la 
100.000 locuitori 

Județul Tulcea        100,00     239.981,00             41,67   
Municipiul Tulcea          44,00       87.735,00             50,15   
Babadag            4,00       10.618,00             37,67   
Isaccea            1,00         5.264,00             19,00   
Măcin            5,00       10.842,00             46,12   
Sulina            3,00         3.988,00             75,23   
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Restul localităților          43,00     121.534,00             35,38   
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
În ceea ce privește serviciile stomatologice, remarcăm faptul că aproximativ 

76% din medicii stomatologi sunt concentrați în Municipiul Tulcea, 7% în celelalte 
orașe din județ (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina), diferența de 17% fiind regăsită 
în restul localităților din județ, aceeași situație se regăsește și în rândul farmaciștilor 
și personalului sanitar mediu.  

 
Figura 124 - Situația stomatologilor, farmaciștilor și personalului sanitar mediu în 
localitățile din Județul Tulcea (2018) 
 

  

 
 

Menținerea unei populații sănătoase și active mai mult timp are un impact 
pozitiv asupra productivității și competitivității. Din acest motiv, și coroborat cu 
analiza datelor statistice, Consiliul Județean Tulcea trebuie să aibă în vedere 
preocuparea permanentă de a identifica noi surse de finanțare, pentru a realiza 
servicii de înaltă calitate cu tehnologii moderne, astfel încât asigurații să 
beneficieze în mod egal la actul medical, urmărindu-se astfel eliminarea 
discrepanțelor între accesul la serviciile medicale în funcție de zona geografică în 
care persoana locuiește. 
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Accesul la serviciile medicale este împiedicat și de lipsa de cadre medicale. Numărul 
de medici pe cap de locuitori este foarte scăzut, atât în comparație cu media de la 
nivelul Regiunii Sud-Est, cât și în comparație cu media de la nivel național. Din acest 
motiv, Consiliul Județean Tulcea, trebuie să aibă în vedere politici publice/facilități 
care să încurajeze venirea medicilor în Județul Tulcea. 
Distribuția neuniformă a unităților de îngrijire medicală este un alt aspect care 
trebuie avut în vedere, aceeași tendință, manifestându-se și în distribuția inegală a 
medicilor, problemele legate de acces fiind amplificate de infrastructura de 
transport defectuoasă. 

 
6.4.1.3. Starea de sănătate a populației 

 
 Cu privire la starea de sănătate, în cadrul Raportului de activitate emis de 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea pentru anul 2019, se prezintă  
situația numărului de cazuri confirmate de boli infecțioase la 100.000 locuitori, după 
cum urmează: 
 
Tabel 118 - Incidența cazurilor confirmate de boli infecțioase la 100.000 locuitori (2015-
2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.351.062,80 1.449.860,15 2.255.212,35 1.355.434,11 785.556,61 

Se observă faptul că numărul de boli infecțioase a scăzut în anul 2019 cu aproximativ 
50%, lucru care arată faptul că instituțiile abilitate monitorizează atent toate 
cazurile de boli infecțioase și întreprinde toate demersurile necesare în vederea 
îmbunătățirii stării de sănătate a populației. 
 

6.4.2. Infrastructura socială, incluziune socială și comunități defavorizate 
 

6.4.2.1. Structura sistemului de asistență socială 
 

Sistemul de asistență socială este susținut la nivelul Județului Tulcea de 
serviciile publice deconcentrate în teritoriu ale Ministerului Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale, respectiv: Agenția Județeană de Prestații Sociale Tulcea, Casa 
Județeană de Pensii Tulcea, precum și de Direcția de Asistență și Protecție Socială 
Tulcea – instituție înființată prin hotărârea Consiliului Local Tulcea, dar și de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea – instituție aflată 
în subordinea Consiliului Județean Tulcea, coordonată metodologic de către 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

Direcția de Asistență și Protecție Socială asigură: 
- servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie oferite în cadrul 

creșelor 
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- servicii sociale conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare 

- servicii sociale pentru persoanele vârstnice, potrivit Legii nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările 
ulterioare 

- servicii sociale în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 
- servicii sociale pentru persoanele fără adăpost 
- asistență medico-socială pentru cabinetele medicale școlare, conform OUG 

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 
exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 
publice locale și a Ordinului nr. 653/2001 privind asistența medicală a 
preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei 

- servicii de asistență medicală comunitară, conform prevederilor OUG nr. 
162/2008 

- servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor încadrate în gradul grav de 
handicap 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului asigură: 

- servicii de asistență socială în domeniul protecției copilului 
- servicii de asistență socială în domeniul protecției familiei 
- servicii de asistență socială în domeniul protecției persoanelor singure 
- servicii de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice 
- servicii de asistență socială în domeniul protecției persoanelor cu handicap și 

a oricăror persoane aflate în dificultate 
 

Infrastructura socială cuprinde următoarele: 
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Tabel 119 – Infrastructura socială la nivelul Județului Tulcea 

Denumire centru 
Instituția în 

subordinea căreia 
funcționează 

Activitățile desfășurate Cui se adresează? 

C.I.S.E.T. Sibell 
(Centrul de îngrijire 
supraveghere și 
educație timpurie 
Sibell) 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Îngrijirea, supravegherea și educația timpurie, teatrul 
social de păpuși, educație spirituală a copiilor 

70 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani din 
Municipiul Tulcea 

Centrul 
Multifuncțional Sofia 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Îngrijirea, supravegherea și educația timpurie în vederea 
combaterii riscului de exclusiune socială a copiilor 

150 de copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani 
aflați în situații de risc 

Centrul Social de 
Urgență Phoenix 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Servicii sociale specializate, individualizate, potrivit 
nevoilor specifice și reale ale fiecărui beneficiar, menite 
să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare sau permanente ale situațiilor de risc care au 
generat marginalizarea sau excluderea socială a 
persoanelor în cauză 

50 de locuri 

Centrul de zi pentru 
copii Pași spre lumină 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Îngrijirea, supravegherea și educația timpurie în vederea 
reducerii abandonului școlar 

16 copii din clasele I-IV, aflați în abandon sau 
risc de abandon școlar, proveniți din familii 
aflate în dificultate 

Centrul de zi pentru 
persoane vârstnice 
Vezina 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Crearea cadrului de manifestare și de organizare a 
petrecerii timpului liber pentru menținerea sau 
ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale 
persoanelor vârstnice 

 

Centrul de colectare și 
distribuire a donațiilor 

Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

  

Cantina municipală Direcția de Asistență și 
Protecție Socială 

Servicii de asigurare a meselor zilnice Pensionarii 
Bolnavii cronici și invalizii 
Persoanele care au împlinit vârsta de 
pensionare, și se află într-una din următoarele 
situații: sunt izolate social, nu au susținători 
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Denumire centru 
Instituția în 

subordinea căreia 
funcționează 

Activitățile desfășurate Cui se adresează? 

legali, sunt lipsite de venituri, copiii preșcolari 
și școlarizați din familiile beneficiare de ajutor 
social, orice persoană aptă de muncă, care, 
temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă 
de cel mult 90 de zile pe an, copiii incluși în 
programul Centrului de zi pentru copii Pași spre 
lumină 

Centrul de Plasament 
pentru Recuperarea și 
Reabilitarea Copilului 
cu Handicap Sever 
Tulcea 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Creșterea calității vieții beneficiarilor, de a preveni și 
combate riscul excluziunii școlare 

70 de locuri 
 

Centrul de Primire 
Minori în Regim de 
Urgență 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Servicii de protecție a copilului, pe o perioadă 
determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol 
iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia 
substituită 

 

Centrul de Plasament 
Mahmudia 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Creșterea calității vieții beneficiarilor, de a preveni și 
combate riscul excluziunii școlare 

20 de locuri, pentru copii cu vârste cuprinse 
între 11 și 18 ani (băieți) 

Centrul de Plasament 
Somova 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Creșterea calității vieții beneficiarilor, de a preveni și 
combate riscul excluziunii școlare 

 

Centrul de Plasament 
Sâmbăta Nouă 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Îngrijirea copiilor ce au fost separați temporar sau 
definitiv de părinți 

21 de locuri 

Centrul de Plasament 
Sulina 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Îngrijirea copiilor ce au fost separați temporar sau 
definitiv de părinți 

20 de locuri 
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Denumire centru 
Instituția în 

subordinea căreia 
funcționează 

Activitățile desfășurate Cui se adresează? 

Centrul de Plasament 
Speranța 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Îngrijirea copiilor ce au fost separați temporar sau 
definitiv de părinți 

 

Centrul de Recuperare 
și Reabilitare pentru 
Copilul cu Handicap 
Tulcea 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

Asigurarea de activități de educație, abilitare/reabilitare, 
consiliere, dezvoltarea unor deprinderi de viață 
independentă, asistență și recuperare medicală pentru 
copii, astfel încât întregul lor potențial să fie valorificat la 
maxim.  
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6.4.2.2. Protecția copilului și ajutoarele sociale acordate 
 
În domeniul protecției copilului și a familiei, serviciile sociale asigurate de 

instituțiile specializate urmăresc să asigure respectarea drepturilor copilului prin 
servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică 
măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.  

Astfel, serviciile sociale asigurate în domeniul protecției copilului sunt: 
- măsuri de prevenire a abandonului și a instituționalizării 
- asistență maternală 
- măsuri de reintegrare în familia naturală a copilului ocrotit în centrele de 

plasament sau în familii substitutive 
- măsuri de protecție în familia lărgită, sistem rezidențial, prin adopție 
- măsuri de protecție a copilului abuzat și/sau fără adăpost 
- consiliere psihologice și juridică 
- sprijinirea și orientarea școlară și profesională a copilului cu dizabilități 
- măsuri de protecție de tip alternativ: centre de zi pentru copii școlari și copiii 

străzii 
- măsuri de protecție de tip rezidențial: centre de plasament, centru maternal, 

centre pentru copii cu nevoi speciale 
În ceea ce privește numărul beneficiarilor de alocația de stat și a altor tipuri 

de ajutoare acordate populației se remarcă o scădere a acestui număr cu 
aproximativ 10%, scădere care se întâlnește la nivelul întregii regiuni de dezvoltare, 
conform informațiilor de la Institutul Național de Statistică. 
 
Tabel 120 - Număr beneficiari ai alocației de stat/altor ajutoare la nivelul Regiunii Sud-Est 
(2015-2019) 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Regiunea Sud-Est 464.531 457.554 449.984 442.588 436.457 
Brăila 53.760 52.641 51.520 50.485 49.446 
Buzău 78.997 77.426 75.696 73.745 72.793 
Constanța 129.922 129.537 128.822 128.015 127.266 
Galați 98.938 96.649 94.345 92.403 90.862 
Tulcea 38.843 38.345 37.646 36.912 35.975 
Vrancea 64.071 62.956 61.955 61.028 60.115 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Prin politicile de asistență socială, statul oferă beneficii de asistență socială 

privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului sub forma unor indemnizații 
pentru creșterea copilului și acordarea de stimulente lunare. Deși nu impactează 
bugetul județului, este important să cunoaștem evoluția beneficiarilor întrucât 
aceștia au un impact direct în piața muncii (părinții care beneficiază de aceste 
stimulente ies din câmpul muncii, de regulă, pentru o perioadă de 2 ani). 
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Din analiza datelor statistice pentru perioada 2015-2020, observăm că 
numărul beneficiarilor de indemnizații pentru creșterea copilului a avut un trend 
pozitiv, de creștere, în perioada 2015-2019. Astfel, la nivelul Regiunii Sud-Est se 
înregistrează o creștere (2019 față de 2015) de 22% a numărului de beneficiari, 
creștere care este susținută de toate județele din regiune. În județul Tulcea 
procentul de creștere al numărului de beneficiari este mai mic decât media regăsită 
la nivelul regiunii, respectiv 15%. 
Tabel 121 – Numărul beneficiarilor de indemnizații, la nivelul Regiunii Sud-Est, în perioada 
2015-2019 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Regiunea Sud-Est 13.227 13.351 15.041 16.261 16.217 
Brăila 1.355 1.429 1.598 1.716 1.774 
Buzău 2.156 2.053 2.294 2.466 2.500 
Constanța 4.491 4.651 5.332 5.778 5.745 
Galați 2.601 2.586 2.953 3.207 3.129 
Tulcea 970 979 1.040 1.136 1.118 
Vrancea 1.654 1.653 1.824 1.958 1.951 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Figura 125 - Evoluția beneficiarilor de indemnizații, la nivelul Regiunii Sud-Est, în perioada 
2015-2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
6.4.2.3. Servici și prestații sociale privind protecția 
adulților 

 
Prin intermediul serviciilor sociale pentru protecția adulților se urmărește: 

72) protejarea persoanelor victime ale violenței în familie 
73) asigurarea de servicii de recuperare, îngrijire specializată, pentru persoanele 

adulte cu dizabilități 
74) asigurarea serviciilor de găzduire, îngrijire personală, supraveghere 

specializată, asistență socială, asistență medicală de specialitate pentru 
persoanele vârstnici 
La nivelul județului Tulcea, în perioada analizată (2015-2019) numărului de 

însoțitori ai persoanelor cu handicap vizual grav a scăzut cu aproximativ 17%, fiind 
înregistrate în anul 2019 aproximativ 307 persoane. 
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Figura 126 - Evoluția numărului de însoțitori ai persoanelor cu handicap vizual grav, județul 
Tulcea (2015-2019), beneficiari ai indemnizației lunare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Situația privind numărul mediu lunar de persoane beneficiare de indemnizația 
lunară pentru adulții cu handicap grav și accentuat și evoluția acestui număr în 
perioada 2015-2019 este reflectată în Tabel 122 - Numărul persoanelor beneficiare 
de indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav și accentuat (2015-2019). Din 
analiza acestor date se remarcă așadar că numărul mediu de lunar de persoane 
beneficiare de indemnizația lunară pentru adulții cu handicap grav și accentuat a 
scăzut cu 2% la nivelul Județului Tulcea (2019 față de anul de referință 2015).  
 
Tabel 122 - Numărul persoanelor beneficiare de indemnizația lunară pentru adulții cu 
handicap grav și accentuat (2015-2019) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 
Sud-Est 

71.485 73.618 75.184 75.899 76.723 

Brăila 9.860 10.145 10.653 11.273 11.853 
Buzău 13.900 14.381 14.465 14.436 14.412 
Constanța 15.009 15.710 16.427 16.242 15.807 
Galați 10.384 11.044 11.477 11.948 12.606 
Tulcea 7.309 7.273 7.267 7.228 7.195 
Vrancea 15.023 15.065 14.895 14.772 14.850 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
În ceea ce privește situația persoanelor care beneficiază de ajutor/alocația 

pentru susținerea familiei se remarcă o scădere a acestui număr de la an la an, 
scădere înregistrată la nivelul fiecărui județ din Regiunea Sud-Est.  
 
Tabel 123 – Numărul persoanelor beneficiare de alocația pentru susținerea familiei 

Număr beneficiari 2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea Sud-Est 37.504 36.802 34.390 29.678 24.391 
Brăila 4.829 4.665 4.141 3.519 2.918 
Buzău 10.481 10.306 9.430 8.227 6.764 
Constanța 4.771 4.573 4.326 3.747 2.966 
Galați 9.745 9.619 9.018 7.585 6.054 
Tulcea 1.776 1.843 1.839 1.718 1.496 
Vrancea 5.902 5.796 5.636 4.882 4.193 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Totuși, din analiza datelor statistice, observăm că la nivelul Județului Tulcea 
este înregistrat cel mai mic procent de scădere al acestui număr, respectiv 16%, la 
aproximativ jumătate față de media regiunii. 
 
Figura 127 - Procentul de scădere al numărului persoanelor beneficiare de alocația pentru 
susținerea familiei (2019 față de 2015) la nivelul Regiunii Sud-Est 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
6.4.2.4. Pensionarii 

 
O categorie diferită de persoane care beneficiază de diferite tipuri de 

ajutoare speciale este reprezentată de pensionari. Din analiza datelor statistice, 
publicate pe INS, remarcăm faptul că numărul de pensionari a crescut de la an la 
an, în Județul Tulcea înregistrându-se o creștere de 3% în anul 2019 față de numărul 
de pensionari existenți în anul 2015. 
 
Tabel 124 - Numărul de pensionari din județele din Regiunea Sud-Est în perioada 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 
Sud-Est 

570.089 573.816 577.144 580.128 580.442 

Brăila 79.865 79.204 79.231 79.065 78.628 
Buzău 108.675 109.197 109.414 109.434 108.772 
Constanța 142.357 144.316 146.090 147.777 148.740 
Galați 125.837 126.796 127.358 127.819 127.707 
Tulcea 44.513 44.781 45.197 45.477 45.646 
Vrancea 68.842 69.522 69.854 70.556 70.949 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
În ceea ce privește raportul dintre numărul de pensionari și numărul de 

salariați (situație din 2015 și 2019), observăm că, în Județul Tulcea în anul 2015 
aveam un raport de 104 pensionari la 100 salariați, în vreme ce, în anul 2019 sunt  
98 pensionari la 100 salariați, salariații depășind așadar numărul pensionarilor - 
Figura 128 - Raportul dintre numărul de pensionari și numărul de salariați 
(2015;2019). 
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Tabel 125 - Numărul de pensionari vs numărul de salariați (2015;2019) 

  
Pensionari Salariați Pensionari Salariați 

2015 2015 2019 2019 

Regiunea Sud-
Est 

570.089 509.582 580.442 554.174 

Brăila 79.865 61.332 78.628 68.647 
Buzău 108.675 80.470 108.772 82.863 
Constanța 142.357 166.819 148.740 181.817 
Galați 125.837 105.375 127.707 116.449 
Tulcea 44.513 42.812 45.646 46.786 
Vrancea 68.842 52.774 70.949 57.612 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Figura 128 - Raportul dintre numărul de pensionari și numărul de salariați (2015;2019) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

6.4.3. Infrastructura de învățământ 
 

6.4.3.1. Nivelul de educație al populației 
 
Calitatea forței de muncă din cadrul unui județ depinde foarte mult de 

ponderea populației cu nivel de școlarizare medie și superioară. Conform datelor de 
la ultimul recensământ privind populația stabilă de peste 10 ani după nivelul de 
educație, un procent de 8,31% din populație dețineau studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, 2,50% din populație avea ca ultimă instituție de învățământ 
absolvită o școală profesională sau de maiștri, 21% din populație dețineau studii 
liceale, iar 16,27% din populație erau absolvenți ai învățământului profesional și de 
ucenici. 

 
6.4.3.2. Structura sistemului județean de învățământ 

 
Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământ de stat şi private de diverse tipuri, niveluri şi forme de 
organizare a activităţii de instruire şi educare. 
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Sistemul naţional de învăţământ este structurat în niveluri educaţionale, 
astfel încât să fie asigurată coerenţa instrucţiei şi educaţiei conform 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi studenţilor. 

Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:  

Ø Educația timpurie (0—6 ani), formată din: 
• nivelul antepreșcolar (0—3 ani) 
• învățământul preșcolar (3—6 ani), care cuprinde: grupa mică, grupa 

mijlocie și grupa mare. 
Ø Învățământul primar (ISCED 1) cuprinde: clasa pregătitoare și clasele I—IV.  

Trecerea de la învăţământul primar la cel secundar inferior (gimnaziu) este 
condiţionată numai de promovarea învăţământului primar. 

Ø Învățământul secundar inferior (ISCED 2)  sau gimnazial cuprinde clasele V—
VIII. Accesul la nivelul superior se realizează prin examen de evaluare 
națională și de repartizare în unități de învățământ secundar superior.  

Ø Învățământul secundar superior (ISCED 3) poate fi: 

• învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu 
următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică, 

• învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Absolvenţii învăţământului 
profesional care promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale pot urma cursurile învăţământului liceal. 

Învățământul profesional și tehnic este format din: 

• învățământ profesional 
• învățământ tehnic 
• învățământ postliceal. 
Ø învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4) cuprinde învățământul 

postliceal.  
Ø învățământul superior  (ISCED 5-8), este organizat în universități, academii 

de studii, institute, școli de studii superioare, denumite instituții de 
învățământ superior sau universități, autorizate provizorii sau acreditate. 
Pot să se înscrie în învățământul superior absolvenții de liceu cu diplomă de 

bacalaureat. Condițiile de admitere sunt diferite de la o instituție la alta. Structura 
învățământului superior reflectă principiile procesului Bologna: studii de licență, 
studii de masterat și studii de doctorat.  

La nivelul Județului Tulcea populația școlară a urmat un trend descendent, 
scăzând de la un număr total de elevi de 33.243 înregistrați în anul școlar 2014–2015 
la un număr de 30.519 de elevi în anul școlar 2018-2019. Diferența de 2.754 de elevi 
înregistrată între cele două extremități ale intervalului de timp supus analizei se 
transpune într-un procent de 8,28%. Acest procent este mai mult decât dublu față 
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de procentul de 3,46% aferent scăderii populației la nivelul județului în anul 2018 
raportat la 2014. Acest lucru subliniază o populație tânără redusă la nivelul Județului 
Tulcea și implicit expune problema îmbătrânirii populației cu care județul se 
confruntă, aspect menționat și la capitolul „Structura socio-demografică a 
populației”. 

Analizând datele furnizate de INS, observăm ca în aceeași perioadă, pe lângă 
numărul de elevi a scăzut și numărul cadrelor didactice de la nivelul județului, de 
la 2.330 de cadre didactice în anul școlar 2014-2015 la 2046 în anul școlar 2018–
2019. 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. 

 
Figura 129 - Învățământul de toate gradele 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În anul școlar 2018–2019 la nivelul Județului Tulcea erau disponibile un număr 

de 81 de instituții de învățământ, dintre care 5 grădinițe, 55 școli pirmare și 
gimnaziale, 18 licee, 2 școli profesionale și 1 școală postliceală și de maiștri. 
Rapartiția instituțiilor de învățământ pe localități este prezentată în Anexa 1. 

Din cele 30.519 de persoane care formau populația școlară în anul școlar 2018–
2019, cea mai mare pondere era atribuită elevilor din învățământul primar și 
gimnazial, cu un procent de 56,63%, urmată de ponderea elevilor din învățământul 
liceal de 20,05% și de ponderea elevilor înscriși în grădinițe de 16,87%, elevii din 
învățământul profesional și cel postliceal cumulând un procent de doar 3,17%, 
respectiv 2,40%. În ceea ce privește numărul copiilor înscriși în creșe, în anul școlar 
2018–2019 aceștia au cumulat un procent de doar 0,88%. 
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Figura 130 - Situația elevilor în anul școlar 2018 – 2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește situația cadrelor didactice, în anul școlar 2018–2019 

ponderea cea mai mare a aparținut profesorilor din învățământul primar și 
gimnazial, cu un număr de 1.228 de cadre didactice, număr transpus într-un procent 
de 60,02% din numărul total de cadre didactice, unui profesor din învățământul 
primar și gimnazial revenindu-i un număr de 14,07 elevi. Cu un număr de 444 cadre 
didactice, profesorii din învățământul liceal au deținut o pondere de 21,70% din 
numărul total de profesori, raportul dintre cadrele didactice și elevi fiind de 1 la 
13,78. Totalizând un număr de 339, la nivelul anului școlar 2018–2019 cadrele 
didactice din învățământul antrepreșcolar și preșcolar dețineau o pondere de 
16,57%, fiecărui cadru didactic fiindu-i atribuit un număr de 15,98 de elevi. Fiecăruia 
dintre cei 35 de profesori (1,71% din numărul total) din învățământul postliceal și de 
maiștri le reveneau un număr de 20,88 de elevi. 
 
Figura 131 - Situația profesorilor în anul școlar 2018 – 2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește copiii din învățământul antrepreșcolar și preșcolar, față 
de perioada 2014 – 2015 numărul copiilor înscriși în creșe a crescut cu 25% în perioada 
2018 – 2019, de la 216 la 270 de copii, în timp ce 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. În aceeași perioadă de referință, 
numărul cadrelor didactice a scăzut cu un procent de 9,35%, de la 374 la un număr 
de 339 de cadre educatori. Față de anul școlar 2014 – 2015, în anul școlar 2018 - 
2019 numărul de creșe și grădinițe era cu 28,57% mai mic. 
 
Figura 132 - Învățământul antepreșcolar și preșcolar 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
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 față de primul interval al perioadei de 
referință. Pentru aceleași interval de referință s-a înregistrat și o scădere cu 12,96% 
a numărului cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, numărul 
profesorilor din anul școlar 2018–2019 fiind cu 183 mai mic față de anul școlar 2014–
2015. 
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Figura 133 - Învățământ primar și gimnazial 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Cu scăderi ale numărului de profesori și elevi s-a confruntat și 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. 

 
Figura 134 - Învățământ liceal 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
O creștere semnificativă a numărului de elevi a avut loc în cadrul 

învățământului profesional, procentul de creștere fiind de 91,28%, numărul total de 
elevi ajungând în anul școlar 2018–2019 la 966, aproape dublu față de anul școlar 
2014–2015 când în cadrul învățământului profesional erau incluși doar 505 elevi. 
Această creștere poate fi pusă pe seama acțiunilor de revitalizare a învățământului 
profesional în vederea obținerii de personal calificat pentru sectoarele economiei în 
care lipsa forței de muncă cu aptitudini specifice este o problemă majoră. 
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Figura 135 - Învățământ profesional 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește învățământul postliceal și de maiștri, analizând datele 

furnizate de INS se observă faptul că spre deosebire de restul nivelelor de 
învățământ din cadrul Județului Tulcea la care trendul evoluției numărului de elevi 
era liniar în sens negativ sau pozitiv, graficul învățământului postliceal și de maiștri 
arată un trend descendent al numărului de elevi în prima perioadă a intervalului 
analizat, mai exact în anii școlari din intervalul 2014 – 2017, în intervalul 2017 – 2019 
panta graficului devenind pozitivă, fără însă a ajunge la valoarea inițială a perioadei 
analizate. Astfel, la nivelul anului școlar 2018 – 2019, în cadrul învățământului 
postliceal și de maiștri numărul elevilor era cu 20,54% mai mic decât numărul de 
elevi din anul școlar 2014 – 2015. 

Analizând graficul se observă că în cadrul învățământului postliceal și de 
maiștri de la nivelul Județului Tulcea ajustarea numărului de profesori în funcție de 
numărul de elevi înscriși se face cu o oarecare întârziere. 

 
Figura 136 - Învățământ postliceal și de maiștri 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
La nivelul Județului Tulcea numărul instituțiilor de educație care deservesc 

învățământului liceal a fost relativ liniar la nivelul perioadei de referință, în anii 
școlari din perioada 2014–2018 fiind disponibile 19 licee, numărul acestora scăzând 
la 18 în anul școlar 2018–2019 prin închiderea unuia dintre cele două licee cu profil 
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servicii. Pe toată perioada de analiză la nivelul Județului Tulcea au fost prezente 5 
licee teoretice, 5 licee cu profil tehnic, 4 cu profil resurse, un liceu pedagogic, un 
liceu cu profil artistic și un seminar teologic. 

 
Figura 137 - Învățământ liceal pe tipuri 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Analizând datele puse la dispoziție de INS se observă faptul că la nivelul anului 

școlar 2018-2019 ponderea cea mai mare din numărul total de elevi înscriși la liceu 
a fost atribuită liceelor teoretice, acestea atrăgând un procent de 42,84% din 
numărul de elevi. Pe locul doi ca și număr de elevi atrași s-au situat liceele tehnice, 
cu un procent de 28,54%, urmate de liceele economice la care s-au înscris un procent 
de 14,40% din numărul total al elevilor de liceu. Un procent de 14,22% din numărul 
elevilor de liceu este repartizat celorlalte tipuri de licee disponibile la nivelul 
județului. 
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Figura 138 - Elevi înscriși în licee 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În funcție de modul de frecventare a cursurilor, în anul școlar 2014–2015, din 

totalul de 6911 de elevi înscriși, un număr de 5.996 de elevi, reprezentând un 
procent de 86,76%, erau încadrați la forma de învățământ de zi, restul de 13,24% 
fiind încadrați la forma de studii cu frecvență redusă. În anul școlar 2018–2019 
procentul elevilor de liceu încadrați la formele de învățământ cu frecvență redusă 
a crescut la 17,13%, numărul acestora fiind de 1048. 
 
Figura 139 - Elevi în învățământul liceal în funcție de frecvență 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește repartizarea cadrelor didactice în învățământul liceal de 
la nivelul Județului Tulcea în perioada analizată, se observă faptul că cel mai mare 
număr de profesori se găsește în cadrul liceelor tehnice. În anul școlar 2014–2015 
liceele tehnice dispuneau de un colectiv didactic de 232 de profesori, reprezentând 
44,87% din totalul cadrelor didactice din județ, fiecărui profesor revenindu-i în 
medie un număr de 8,96 de elevi.  

În anul școlar 2018–2019 ponderea profesorilor din învățământul de liceu cu 
profil tehnic era de 46,62%, procent ce îngloba 207 cadre didactice din numărul 
total, raportul dintre numărul de profesori și numărul de elevi fiind de 1 la 8,45. În 
cadrul liceelor teoretice, cei 148 de profesori care alcătuiau colectivul cadrelor 
didactice la nivelul anului școlar 2014–2020 cumulau un procent de 28,62% din total, 
fiecărui profesor fiindu-i atribuit un număr de 19,32 de elevi. În anul școlar 2018–
2019 ponderea cadrelor didactice din învățământul liceal teoretic a fost de 28,60%, 
incluzând un număr de 127 de profesori, raportul dintre aceștia și elevii înscriși fiind 
de 1 la 28,48. În cadrul liceelor economice, în anul școlar 2014–2015 colectivul de 
profesori a fost format din 49 de cadre didactice, reprezentând un procent de 9,47%, 
în anul școlar 2018–2019 numărul acestora scăzând la 46, totalizând un procent de 
10,36 din numărul total de profesori din învățământul liceal.  

Raportul dintre profesori și elevi a fost de 1 la 22,97 în anul școlar 2014 – 2015 
și de 1 la 17,5. În anul școlar 2014 – 2015 liceele pedagogice dispuneau de un număr 
de 33 de cadre didactice (6,38% din numărul total), unui profesor revenindu-i un 
număr de 2,36 de elevi, în anul școlar 2018–2019 numărul cadrelor didactice 
ajungând la 26 (5,85%), raportul fiind de 1 profesor la 4,23 de elevi. Liceele cu profil 
artistic au beneficiat în anul școlar 2014–2015 de un colectiv de cadre didactice 
format din 38 de profesori, cumulând un procent de 7,35% din total, în anul școlar 
2018–2019 procentul scăzând la 6,98% din total, numărul profesorilor fiind de 31. În 
ceea ce privește seminariile teologice, numărul de 17 cadre didactice de care 
acestea au dispus în anul școlar 2014–2015 a reprezentat un procent de 3,28% din 
numărul total de profesori de liceu, fiecărui cadru didactic revenindu-i un număr de 
5,17 elevi. În anul școlar 2018–2019 numărul profesorilor din cadrul seminariilor 
teologice a scăzut la 7 (1,57% din total), raportul dintre cadrele didactice și numărul 
de elevi fiind de 1 la 12,28. 
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Figura 140 - Repartizarea personalului didactic din licee 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Situația absolvenților la nivelul Județului Tulcea în anul 2018–1019 urmează 
în general un trend descendent raportat la anul școlar 2014–2015, singurul tip de 
învățământ care prezintă valori mai ridicate în anul școlar 2018–2019 față de 2014– 
2015 fiind cel profesional. Analizând datele publicate de INS se observă faptul că 
numărul absolvenților de învățământ gimnazial a scăzut cu 9,12 puncte procentuale 
în cele două perioade menționate, ajungând în anul școlar 2018–2019 la un număr 
de 1.783 de absolvenți de la 1.962 în anul școlar 2014–2019.  

Tot cu un trend descendent al numărului de absolvenți se confruntă și 
învățământul liceal, numărul de absolvenți fiind de 1.342 în anul școlar 2018–2019, 
scăderea fiind de 17,51% față de anul școlar 2014–2015 când numărul absolvenților 
a fost de 1.627. Învățământul  postliceal și de maiștri s-a confruntat cu o scădere 
majoră între anii școlari 2014 – 2015 și 2018–2019 în ceea ce privește numărul de 
absolvenți, numărul acestora scăzând cu mai mult de jumătate între aceste doua 
perioade (52,61%) și ajungând la 145 de absolvenți de la 306. Creșterea numărului 
de absolvenți din învățământul profesional a fost de 65,54%, de la un număr de 148 
de absolvenți în anul școlar 2014 – 2015 la un număr de 245 în anul școlar 2018–2019. 
 
Figura 141 - Absolvenți din învățământul de toate gradele 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește numărul de săli de clasă disponibile la nivelul județului, 
din datele furnizate de INS se observă că între anii școlari 2014–2015 și 2018–2019 
numărul acestora a scăzut cu 5,65%, ajungând la 1.302 de săli de clasă de la 1.380. 
În intervalul menționat numărul de clase s-a micșorat cu 75 în învățământul 
gimnazial (scădere cu 10,04%) ajungând la 672 de clase de la 747 și cu 8 în 
învățământul liceal (scădere cu 10,04%) ajungând la un număr de 307 clase de la 
315. În învățământul postliceal și de maiștri numărul de clase a rămas constant pe 
toată perioada analizată, numărul acestora fiind de 8. 

 
Figura 142 - Baza materială a învățământului de toate gradele – Săli de clasă 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
La capitolul bază materială, o scădere ușoară a fost înregistrată și în ceea ce 

privește numărul de laboratoare, în anul școlar 2018–2019 numărul acestora fiind de 
236, cu 3 laboratoare mai puțin față de anul școlar 2014–2015 când în dotarea 
sistemului de învățământ de la nivelul Județului Tulcea intrau un număr de 239 de 
laboratoare, scăderea fiind de 1,25%. Raportat la gradele de învățământ, numărul 
de laboratoare a scăzut cu 6 în învățământul gimnazial, ajungând la 111 laboratoare 
de la 117 și cu 2 în învățământul liceal, de la 118 laboratoare în anul școlar 2014 – 
2015 la 116 în 2018–2019. În învățământul postliceal și de maiștri numărul de 
laboratoare a fost constant pe toată perioada analizată, numărul de laboratoare 
care deservesc acest tip de învățământ fiind de 4.  
 
Figura 143 - Baza materială a învățământului de toate gradele – Laboratoare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Între anii școlari 2014–2015 și 2018–2019 numărul de ateliere ce intră în 
componența bazei materiale a învățământului de la nivelul Județului Tulcea a 
crescut cu 12,82%, numărul acestora ajungând la 44 de la 39. Cele 5 ateliere 
adăugate la baza materială a sistemului educațional de la nivelul județului deservesc 
învățământul liceal. 

 
Figura 144 - Baza materială a învățământului de toate gradele – Ateliere 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește numărul de săli de gimnastică disponibile la nivelul 

unităților de învățământ din Județul Tulcea, în anul școlar 2018–2019 s-a înregistrat 
o scădere de 2,04% față de anul școlar 2014–2015, numărul acestora ajungând la 48 
de la 29. 

 
Figura 145 - Baza materială a învățământului de toate gradele – Săli de gimnastică  

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
La capitolul terenuri de sport, între anii școlari 2014–2015 și 2018–2019, 

numărul acestora a crescut cu 7,14%, ajungând de la 70 la 75. Din datele disponibile 
pe INS rezultă faptul că în perioada analizată la baza materială a învățământului 
gimnazial au fost adăugate 5 terenuri de sport, în timp ce în învățământul liceal 
numărul acestora a scăzut de la 18 la 17. 
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Figura 146 - Baza materială a învățământului de toate gradele – Terenuri de sport 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Din punctul de vedere al dotării cu echipamente de calcul, baza materială a 

sistemului educațional disponibilă la nivelul Județului Tulcea a fost în anul școlar 
2018–2019 cu 7,85% mai mare decât în anul școlar 2014–2015, numărul computerelor 
disponibile ajungând la 3.475 de la 3.222. În cadrul învățământului gimnazial și 
postliceal numărul calculatoarelor din gestiune a înregistrat creșteri de 6,77% în 
cazul școlilor din gimnaziu, numărul calculatoarelor ajungând la 1.765 de la 1.653, 
respectiv 23,52% în cazul școlilor postliceale și de maiștri unde numărul 
computerelor a crescut la 21 de la 17. În învățământul liceal numărul de calculatoare 
a scăzut cu 2,98%, ajungând în anul școlar 2018–2019 la un număr de 1.397 de unități 
de calcul, cu 43 mai puține față de anul școlar 2014–2015 când numărul acestora a 
fost de 1.440. 
 
Figura 147 - Baza materială a învățământului de toate gradele – PC 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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profesională. În anul 2018, numărul de furnizori de formare profesională a scăzut cu 
42,85%, ajungând la o valoare absolută de 12 agenți economici. La nivelul aceluiași 
an, numărul de programe de formare profesională ajunsese la o valoare cu 65,62% 
mai mică față de anul 2014, numărul de cursuri unice disponibile la nivelul județului 
ajungând la 11. 

 
Figura 148 - Furnizori de formare profesională continua și cursuri disponibile la nivelul 
Județului Tulcea 

 
Sursa: Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților și calcule 

consultant 

 
În total, la nivelul perioadei analizate s-au derulat 132 de cursuri de formare 

profesională. Dintre acestea, ponderea cea mai mare au avut-o cursurile de 
calificare, cu un procent de 62% reprezentând o valoare absolută de 82 de cursuri, 
urmate de cursurile de specializare care au cumulat un procent de 18%. Cu un număr 
de 18 cursuri organizate, cursurile de perfecționare au cumulat un procent de 14% 
din total. Cursurile de inițiere au fost în număr de 8 și au reprezentat 6% din numărul 
total de cursuri derulate la nivelul județului. 

 
Figura 149 - Structura tipurilor de cursuri oferite 

 
Sursa: Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților și calcule 

consultant 

2014 2015 2016 2017 2018

21
18

12
9

12

32 32

23

13 11

Număr firme Număr calificări

Cursuri 
calificare

62%
Cursuri inițiere

6%

Cursuri 
perfecționare

14%

Cursuri 
specializare

18%



 
 

Pagina 272 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

 
În total, la nivelul perioadei 2014–2018 în Județul Tulcea au fost derulate un 

număr de 88 de cursuri unice de formare profesională după cum urmează în 
următorul tabel: 
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Manager in activitatea de turism 143908 Tehnician maseur 3226.3.1 Lucrător finisor pentru construcții 7132.1.1 
Expert achiziții publice 

241946 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date 

4113.2.1 
Instalator instalații tehnico sanitare 
şi de gaze 

7136.2.2 

Manager proiect 242101 Agent de turism - Ghid 5113.3.1 Electrician constructor 7137.2.1 
Expert accesare fonduri structurale  și de 
coeziune europene 

242213 
Lucrător hotelier 

5121.2.2 
Vopsitor industrial 

7141.1.1 

Formator 242401 Administrator pensiune turistică 5121.2.4 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 7141.2.1 
Evaluator în sistemul formării 
profesionale continue 

242411 
Bucătar 

5122.2.1 
Sudor electric 

7212.1.1 

Specialist în activitatea de coaching 
242412 

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

5123.2.1 
Sudor 

7212.2.1 

Administrator de rețea de calculatoare 252301 Infirmieră 5132.2.1 Tubulator naval 7214.2.2 
Inspector în domeniul securității și 
sănătății în muncă 

325723 
Baby Sitter 

5133.1.1 
Lăcătuș construcții metalice și 
navale 

7214.2.5 

Contabil 331302 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 5133.1.2 Mecanic auto 7231.2.2 
Agent de vânzări 

332203 
Asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 

5133.2.2 
Lucrător în mecanica agricolă 

7233.1.2 

Inspector/referent resurse umane 
333304 

Frizer-Coafor-Manichiurist-
Pedichiurist 

5141.2.1 
Mecanic agricol 

7233.2.2 

Operator introducere, validare și 
prelucrare date 

411301 
Cameristă 

5142.1.1 
Mecanic utilaje și instalații în 
industrie 

7233.2.5 

Operator introducere, validare și 
prelucrare date 

413201 
Agent de curățenie clădiri și 
mijloace de transport 

5149.1.2 
Electrician în instalații energetice 

7241.2.2. 

Recepționer  de  hotel 422401 Agent de securitate 5169.1.3 Cofetar Patiser 7412.2.1 
Machior 

514205 
Lucrător în comerț 

5220.1.1 
Operator în prelucrarea legumelor 
și fructelor 

7414.2.1 

Administrator imobile 515303 Lucrător în cultura plantelor 6111.1.1 Împletitor papură 7424.1.6 
Lucrător comercial 

522303 
Lucrător în gospodăria agroturistică 

6111.1.3 
Operator industria chimică 
anorganică 

8152.2.1 
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Asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 

532203 
Legumicultor 

6111.1.4 
Confecționer asamblor articole din 
textile 

8286.1.2 

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor 

541902 
Lucrător în creșterea animalelor 

6121.1.1 
Mașinist utilaje cale și terasamente 

8332.2.1 

Apicultor 612301 Apicultor 6123.1.1 Comunicare în lb. engleză - 
Pescar în ape interioare și de coastă 622201 Cioplitor în piatră și marmură 7113.1.1 Competențe antreprenoriale - 
Electrician exploatare centrale și stații 
electrice 

741301 
Constructor pietrar 

7122.1.2 
Competențe informatice 

- 

Fochist pentru cazane de apă caldă și 
cazane de abur de joasă presiune 

818207 
Zidar, Pietrar, Tencuitor 

7122.2.1 
Competențe sociale și civice 

- 

Stivuitorist 
834403 

Fierar betonist, montator 
prefabricate 

7123.2.1 
 

 

Conducător ambarcațiuni de agrement pe 
ape interioare 

835004 
Pavator 

7129.1.1 
 

 

Sursa: Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților 
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Dintre cursurile menționate în tabelul de mai sus, frecvența cea mai mare a 
cursurilor oferite de către furnizorii înregistrați în Registrul Național al Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților la nivelul Județului Tulcea au fost cursurile de 
competențe antreprenoriale, cursurile de agent de securitate, cursuri inspector / 
referent resurse umane, cursuri de formator, cursuri de bucătar, cursuri de 
cameristă, cursuri lucrător în cultura plantelor, cursuri lucrător în creșterea 
animalelor, cursuri lăcătuș construcții metalice și navale, cursuri administrare 
pensiune turistică, cursuri de apicultor și cursuri de sudor electric. 

În ceea ce privește implicarea instituțiilor statului în formarea profesională, 
în Județul Tulcea ponderea cheltuielilor pentru formare profesională în totalul 
cheltuielilor cu protecția socială a șomerilor a cunoscut o continuă scădere, de la 
3,20% în anul 2014, reprezentând o valoare de 672437 de lei, la 0,39% în anul 2018, 
reprezentând o valoare de 49910, fiind cea mai mică valoare alocată cursurilor de 
formare profesională la nivelul Regiunii Sud-Est. 
 
Tabel 126 - Ponderea cheltuielilor pentru formare profesională în totalul cheltuielilor cu 
protecția socială a șomerilor în Regiunea Sud-Est 

 

6.5. Infrastructură și viață culturală 
 
Județul Tulcea se bucură de o viață culturală în continuă dezvoltare, susținută 

atât de instituțiile publice de cultură, cât și de entități non-guvernamentale de 
profil. Tulcea este una dintre cele mai vechi așezări urbane din țară în cadrul căreia 
se regăsește un adevărat model de conviețuire armonioasă a 18 minorități naționale 
precum: rușii-lipoveni, ucraineni, turci, tătari, italieni, armeni, unguri, germani, 
rromi, evrei, greci, bulgari, etc. Cultura acestui loc a fost marcată de elemente 
specifice fiecărui segment etnic al populației, îmbinând particularități ale fiecăreia 
dintre ele. 

În ultimii ani, Județul Tulcea a arătat un adevărat interes în dezvoltarea vieții 
culturale, la nivel local fiind organizate tot mai multe evenimente culturale, ce 
oferă locuitorilor  și potențialilor turiști noi perspective de participare la actul 
cultural. 

Regiune / 
Județ  

Cheltuieli pentru formarea profesională 

2014 2015 2016 2017 2018 
Sud-Est 0,79 0,78 1,04 0,93 1,42 
Brăila 0,82 1,53 1,55 1,52 1,31 
Buzău 1,04 0,89 1,91 1,51 1,51 
Constanța 0,63 0,65 0,25 0,39 0,56 
Galați 0,54 0,37 0,47 0,37 1,99 
Tulcea 3,20 2,67 0,78 0,49 0,39 
Vrancea 1,25 1,41 2,19 1,88 3,06 
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Alături de instituții precum: 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, locuitorii 
județului Tulcea beneficiază de 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, 
care transformă orașul în locul de întâlnire al culturilor folclorice internaționale, 
având peste 1.000 de participanți, din diferite țări, de pe toate continentele lumii. 

Vara, la Tulcea, se sărbătorește Dunărea și natura prin Festivalul Internațional 
al Dunării care se organizează în anii pari în Germania la Ulm, iar în anii impari la 
Tulcea, prin Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle ROWMANIA, ce promovează 
ecoturismul în România, la nivel național și internațional și prin Festivalul 
Internațional al Filmului de Mediu PELICAM care aduce publicului cele mai multe 
filme bazate pe mediul înconjurător. 

 
6.5.1. Biblioteci 
 
Județul Tulcea deține, conform informațiilor publicate la Institutul Național 

de Statistică pentru anul 2019, un număr de 119 biblioteci, număr aflat în continuă 
scădere față de anul de referință, 2015, cât la nivelul județului Tulcea se regăseau 
un număr de 131 biblioteci. Această scădere a numărului de biblioteci este întâlnită 
atât la nivelul Regiunii Sud-Est, cât și la nivelul celorlalte județe din cadrul regiunii. 
 
Figura 150  - Evoluția numărului de biblioteci la nivelul județelor din cadrul Regiunii Sud-
Est, în perioada 2015-2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Cele mai multe biblioteci sunt cele Școlare (53%), urmate de Bibliotecile Publice 
(23%) și Comunale (20%).  
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Figura 151 - Tipuri de biblioteci în Județul Tulcea, în anul 2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Biblioteca județeană „Panait Cernea” funcționează din anul 1984 pe strada 
Isaccei, nr. 20, lângă Aleea personalităților, având un spațiu generos pentru o 
bibliotecă de interes județean, respectiv 3.500 mp. În cadrul bibliotecii au loc în 
fiecare an o serie de evenimente culturale, destinate tuturor locuitorilor, indiferent 
de categoria de vârstă din care fac parte. Pagina oficială a bibliotecii este 
https://tulcealibrary.ro.  

În ceea ce privește numărul de volume existente la nivelul fiecărui tip de 
bibliotecă și evoluția lor în perioada 2015-2019, se remarcă o scădere a numărului 
de volume existente de aproximativ 3%, una dintre explicații putând fi pusă pe 
seama scăderii numărului de biblioteci. Cea mai mare scădere a numărului de 
volume existente este înregistrată la nivelul bibliotecii specializate, unde, numărul 
de volume a scăzut cu aproximativ 57% în anul 2019 față de anul 2015. 
  
Tabel 127 - Numărul volumelor existente în biblioteci, pe categorii de biblioteci, în 
perioada 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 1.632.616 1.635.292 1.588.638 1.597.857 1.582.460 
Specializate 20.646 21.462 9.141 9.181 8.806 
Școlare 837.662 844.111 827.914 833.051 811.277 
Publice 774.308 769.719 751.583 755.625 762.377 
Județene 272.146 273.433 275.423 279.426 267.317 
Municipale și orășenești 144.702 145.389 147.867 147.267 147.856 
Comunale 357.460 350.897 328.293 328.932 347.204 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
Și în ceea ce privește numărul de cititori activi, respectiv persoane fizice care 

au împrumut pentru acasă sau au consultat în sediul bibliotecii cel puțin o dată într-
un an calendaristic o carte, broșură sau altă publicație aparținând bibliotecii, se 
remarcă o scădere de la an la an. Din analiza datelor furnizate de Institutul Național 
de Statistică, numărul de cititori activi a scăzut în anul 2019 cu aproximativ 12% față 
de anul 2015, cea mai mare scădere fiind înregistrată la nivelul bibliotecilor 
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comunale (20%). Se remarcă totuși că la nivelul Bibliotecii județene „Panait Cernea” 
numărul cititorilor activi a crescut cu aproximativ 4% în perioada 2015-2019. 
 
Figura 152 - Evoluția numărului de cititori activi, pe categorii de biblioteci (anul 2019 
raportat la anul 2015) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

Referitor la numărul de volume eliberate, și aici se remarcă o scădere, ceva 
mai mare față de cea a numărului de cititori activi (de aproximativ 27%). Acest lucru 
arată interesul din ce în ce mai mic al elevilor față de activitatea de citit.  
 
Figura 153 - Evoluția numărului de volume eliberate, pe categorii de biblioteci (anul 2019 
raportat la anul 2015) 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 
Dacă raportăm numărul de volume citite la numărul de cititori activi și 

comparăm situația înregistrată în anul 2019 față de cea înregistrată în anul 2015, 
remarcă că elevii citesc din ce în ce mai puțin, fiind nevoie astfel de politici 
susținute la nivel educațional prin intermediul cărora cititorii să fie încurajați spre 
o astfel de activitate. În acest sens, este nevoie încă din primul ciclu educațional ca 
elevii să fie susținuți să-și dezvolte aceste deprinderi spre activitatea de lectură. 
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Figura 154 - Numărul de volume citite de fiecare cititor, pe categorie de bibliotecă (2019 
față de 2015) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică și calcule consultant 

 

6.5.2. Cetăți și situri arheologice 
 

Cetatea Medievală Enisala  este situată la 2 km de localitatea Enisala, pe un deal 
calcaros care domină zona lacurilor Razim și Babadag, a fost construită în a doua 
jumătate a sec. XIV, cu scop militar. Integrată, în timpul domniei lui Mircea cel 
Bătrân sistemului defensiv al Țării Românești, cetatea a fost abandonată în 
contextul înaintării stăpânirii turcești la nord de Gurile Dunării (sfârșitul secolului 
XV) și ca urmare a formării cordoanelor de nisip ce separă lacul Razim de Marea 
Neagră. 
Cetatea Argamum-Orgame (Argamon) este situată în partea de est a județului 
Tulcea, pe teritoriul comunei Jurilovca, localizat la contactul dintre Podișul 
Babadagului și Limanul Razim. Este cea mai veche așezare de pe teritoriul românesc, 
datând de la începutul secolului al VI-lea î.e.n (conform izvoarelor lui Hecateu din 
Millet). 
Cetatea Aegyssus este situată pe Dealul Monumentului, în partea de nord-est a 
orașului Tulcea, cetatea a fost construită la sfârșitul sec. IV î.Chr. 
Cetatea Noviodunum este situată pe malul drept al Dunării, în apropierea orașului 
Isaccea, la aproximativ 2 km. 
Fortificația Romană de la Babadag este situată la 5 km nord de Babadag, unde 
șoseaua traversează lacul cu același nume ca al orașului, în punctul numit 
Topraichioi. Cele 2.000 de monede precum și ceramica descoperită aici datează 
vestigiile aparținând epocii romano-bizantine (sec. IV-V). 
Cetatea Garvan-Dinogetia - numele cetății este pomenit de către Ptolomeu, apoi în 
Itinerarium Antonini și Notitia Dignitatum, având origine getică. 
Cetatea  Halmyris – Murighiol - Situat la aproximativ 2,5 km est de comuna Murighiol 
și aproximativ 3 km de Dunăvățul de Jos. 
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Cetatea Troesmis – Turcoaia se află în nord-vestul Dobrogei, situată pe malul 
brațului Măcin al Dunării, în dreptul localității Turcoaia, la o distanță de 3 km de 
aceasta. 
Cetatea Arrubium –Macin  este localizată în orașul Macin în partea de nord-vest. 
Cetatea Aegyssus – Tulcea este situată pe Dealul Monumentului, în partea estică a 
orașului Tulcea. 
Cetatea Salsovia – Mahmudia este amplasată pe un promontoriu la baza căruia se 
află brațul Sfantul Gheorghe. 
Cetatea Beroe – Ostrov  este situată pe malul Dunării, la 3 km sud de comuna 
Ostrov. 
Cetatea Ibida – Slava Rusa este situată la marginea de vest a satului Slava Rusa, pe 
valea pârâului Slava. 
Cetatea Proslavita – Nufarui este situată pe malul drept al brațului Sfântu 
Gheorghe, în comuna Nufăru. 
Punctul Cetățuia – Luncăvița este situată la 4 km de Luncăvița. 
Babadag Cetățuie este situată la aproximativ 2,5 km NE de orașul Babadag, pe malul 
lacului cu același nume, la circa 30 m stânga de varsarea pârâului Tabana. 
Situl arheologic de la Maliuc – Taraschina este amplasat pe teritoriul Rezervației 
Biosferei Delta Dunării, între Canalele Sontea și Olguța, în apropierea lacului 
Taraschina, în Delta Dunării. 

 
6.5.3. Muzee, monumente și alte obiective culturale 

 
Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării formează alături de alte două muzee, 
moscheea musulmană și alte clădiri de patrimoniu aflate în vecinătatea sa, centrul 
cultural al Județului Tulcea. Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării este conceput 
la o instituție complexă, fiind muzeu și acvariu public, fiind realizat în cadrul unui 
proiect derulat prin Programul de Vecinătate România Ucraina 2004-2006, printr-un 
parteneriat între Consiliul Județean Tulcea și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavril Simion” Tulcea. A fost inaugurat oficial la 14 aprilie 2009, pentru vizitare 
fiind deschis din 25 februarie 2009. 

Centrul cuprinde o expoziție permanentă ce prezintă în principal elemente 
caracteristice patrimoniului natural existent în Rezervația Biosferei Delta Dunării, 
un acvariu public și diverse expoziții temporare. În cadrul expoziției permanente 
sunt expuse 46 de specii de plante, 3 specii de reptile, 44 specii de păsări și 12 specii 
de mamifere. Acvariul prezintă o colecție formată din 24 specii de pești indigeni 
întâlniți în Delta Dunării și Marea Neagră, 23 specii de pești în recif, opt specii de 
nevertebrate marine și șase specii de corali aduse din Indonezia. 
Muzeul de Istorie și Arheologie reprezintă o componentă principală a Institutului 
de Cercetări Eco-muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. Muzeul de Istorie și Arheologie 
a fost înfințat în 1975, în Parcul Monumentului Independenței, în ambianța unui 



 
 

Pagina 281 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

complex arheologic și istoric, alături de ruinele vechiului Aegyssus( dava getica, oraș 
roman și veche așezare românească) și de monumentul ridicat în 1899 de către 
locuitorii din Tulcea eroilor războiului de Independență (1877-1878). 

Muzeul este organizat în două pavilioane, respectiv: 
• primul păstrat în forma din 1975, adăpostește vestigii din epocile greco-

romană, romano-bizantină, medievală timpurie și evul mediu dezvoltat;  
• al doilea , reorganizat radical in 1995, este rezervat preistoriei și protoistoriei 

Nordului Dobrogei (parter) și expozițiilor temporare (etaj). 
Muzeul oferă vizitatorilor imaginea succesivă a trecutului istoric al teritoriului 

de la Gurile Dunării, din cele mai vechi timpuri și până în perioada evului mediu 
dezvoltat. În expoziția permanentă și în depozite se conservă un bogat patrimoniu 
arheologic, de aproape 90.000 de piese arheologie, numismatice și epigrafice, 
rezultat în principal, din cercetările arheologice efectuate în a doua parte a 
secolului al XX-lea în Nordul Dobrogei. Unele dintre piesele din colecțiile muzeului 
sunt de importanță națională și chiar europeană. 
Muzeul de Etnografie și Artă Populară  are sediul într-o clădire emblematică pentru 
Tulcea, construcția având la bază un proiect elaborat în 1924 și ridicat în perioada 
interbelică (1924-1927), la finele epocii de manifestare a curentului național în 
arhitectura României. 

Patrimoniul Muzeului de Etnografie și Artă Populară reflectă, prin diversitatea 
colecțiilor, un model cultural unic generat de conviețuirea etnică dintre români și 
celelalte populații. Cele aproximativ 8.000 de piese alcătuiesc un fond etnografic 
inestimabil decodificabil în cadrul colecțiilor de artă populată și port popular, 
etnografie și foto-document. Începând cu data de 1 martie 2019 Muzeul de 
Etnografie și Artă Populară și-a închis spațiile expoziționale din motive impuse de 
derularea proiectului „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin 
restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară”, finanțat în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 din alocarea financiară ITI. 
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean  din cadrul Institutului 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavril Simion” Tulcea este alcătuit din Muzeul de Artă și 
Casa Avramide – Casa Colecțiilor, două edificii emblematice în primul rând pentru 
patrimoniul arhitectural al municipiului și județului Tulcea. Acest complex este 
rezultatul proiectului „Restaurarea și reabilitarea a două clădiri de patrimoniul din 
Municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale”, proiect derulat de 
Consiliul Județean Tulcea și finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-
2013. 

Muzeul de Arta Tulcea se mândrește cu ocrotirea unui patrimoniu important 
care a crescut constant, mai cu seamă în ultimii zece ani, de la 4.365 la finele anului 
1991, la 7.015 lucrări la ora actuală, astfel încât deține șapte colecții, după cum 
urmează: 

1. colecția de pictură modernă și contemporană (932 lucrări) 
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2. colecția de sculptură modernă și contemporană (420 lucrări) 
3. colecția de icoane din secolele XVIII, XIX și XX (797 lucrări) 
4. colecția de grafică modernă și contemporană (4.016 lucrări) 
5. colecția de plăci de gravură, unică în țară (400 lucrări) 
6. colecția de artă orientală din sec. XVIII și XIX (311 piese) 
7. colecția de artă decorativă din secolele XVIII, XIX și XX (139 piese) 

Muzeul de Artă Orientală Babadag – Casa Panaghia  este situată în vecinătatea 
imediată a Geamiei Ali-Gazi-Pasa și este construită în stilul arhitectonic al 
Babadagului de altădată. Expoziția de artă orientală organizată în Casa Panaghia, 
prezintă piese ce aparțin artei populare tradiționale a turcilor și tătarilor din 
Dobrogea, dar și piese ce aparțin artei orientale realizată în manufacturi și, ulterior, 
industrial. 
Gospodăria țărănească conservată „in situ” Enisala este amplasată în centrul 
localității și reprezintă o sinteză a gospodăriei tradiționale din nordul Dobrogei, zona 
lacului Razim, de la începutul secolului al XX-lea. 
 

6.5.4. Mănăstirile din Dobrogea 
 

Mănăstirile Cocos, Saon și Celic-Dere sunt cele mai mari, dezvoltare, vechi și 
mediatizate mănăstiri din Județul Tulcea, constituind triunghiul mănăstirilor din 
Dobrogea, embleme ale pelerinajului monahal din județ, fiind vizitate în 
permanență. Pe lângă aceste trei așezăminte monahale există și altele ce merită să 
fie vizitate și ajutate prin contribuțiile noastre să se dezvolte. În total sunt 15 
mănăstiri în judetul Tulcea, respectiv: 
Manastirea Celic Dere  este situată la 30 km de Municipiul Tulcea, între 
satele Posta si Telita, pe valea Cilicului, a fost construită către mijlocul secolului al 
XIX-lea ca mănăstire de maici. 
Manastirea Cocos este este situată în Județul Tulcea, la o depărtare de 6 km de 
comuna Niculitel. Complexul arhitectural de la Cocos este declarat monument de 
arhitectură, aici fiind adăpostite într-un muzeu de artă medievală și modernă 
colecții de carte veche, icoane, textile, precum și argintările din secolele XVIII-XIX. 
Manastirea Saon  a luat ființă sub stăpanirea otomană în anul 1846, prin plecarea 
unor calugari de la Mănăstirea Celic-Dere. Cei veniți la Saon au ridicat aici din 
chirpici câteva chilii și un Paraclis ca metoc al Mănăstirii Celic-Dere. 
Manastirea Valea Teilor este situată la 4 km de comuna Valea 
Teilor, înspre Niculitel într-un peisaj absolut fantastic, acest așezământ de călugări 
începe să se contureze din anul 2006. 
Manastirea Vovidenia, mănăstire de maici de rit vechi, se află în comuna Slava 
Cercheza, Județul Tulcea. 
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Manastirea Uspenia , mănăstire ortodoxă de rit vechi, cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului, se află în localitatea Slava Rusa, Județul Tulcea. 
Manastirea Stipoc (Schitul Sfantul Atanasie) este singura mănăstire situată în Delta 
Dunării, amplasată pe grindul Stipoc, în apropiere de Chilia. 
Manastirea Cerbu este situată între Ciucurova și Topolog, o mănăstire în 
construcție, cu un proiect uimitor. 
Manastirea Macin se află la intrarea în oraș, pe drumul dinspre Isaccea. 
Manastirea Izvorul Tamaduirii – Macin se afla situată la aproximativ 1 km de ieșirea 
din orașul Macin mergând pe drumul către Cerna. 
Manastirea Dinogetia este situată în satul Garvan, comuna Jijila, Județul Tulcea. 
Se ajunge pe drumul județean 251 Tulcea – Galați. 
Manastirea Nasterea Sf. Ioan Botezatorul este situată în localitatea Caslita, 
Județul Tulcea. 
Manastirea Codru  este situată în localitatea Codru, lângă Babadag, la aproximativ 
100 m de drumul E87. 
Manastirea Halmyris este situată la aproximativ 2 km de la ieșirea din localitatea 
Murighiol, Județul Tulcea 
Manastirea Buna Vestire Delta Dunarii este situată în apropierea pădurii Letea, la 
3 km de Cardon și 7 km de satul C.A.Rosetti. 
 

6.5.5. Alte instituții de cultură 
 

Teatrul „Jean Bart” din Tulcea a fost inaugurat în anul 2008, într-o clădire 
modernă, albastră, cu oglinzi ce amintesc de luciul Dunării.38 Teatrul dispune de un 
spațiu generos, de 324 de locuri, oferind o gamă variată de spectacole pentru toate 
vârstele.  

Centrul Cultural Jean Bart, din octombrie 2010, a devenit membru asociat al 
Convenței Teatrale Europene, fiind a treia instituție din țară, după Teatrul Național 
Marin Sorescu din Craiova și Teatrul Național Timișoara, ce are acest privilegiu. 

 

6.6. Activitatea sportivă 
 

Activitatea sportivă este un pilon principal în dezvoltarea socială, economică 
și bunăstarea comunității locale. Aceasta generează valori importante, mai ales la 
nivelul copiilor și tinerilor, precum spiritul de echipă, solidaritate, toleranță, fair-
play, valori ce contribuie semnificativ la dezvoltarea personală. 

De-a lungul timpului, Județului Tulcea s-a făcut remarcat prin conferirea unor 
sportivi recunoscuți la nivel național și internațional/mondial, precum: Ivan 
Patzaichin, Elena Fidatov Moruzov, Toma Simionov, Vasile Dîba, etc., sporturile 

 
38 http://www.teatruljeanbart.ro/istoric/10/istoricul-teatrului-jean-bart-tulcea.html 
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reprezentative pentru județ fiind cele facilitate de cadrul natural, respectiv sporturi 
de apă. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, activitatea 
sportivă este una fluctuantă prin prisma numărul de secții sportive existente atât la 
nivelul regiunii Sud-Est, cât și la nivelul județului Tulcea, numărul acestora crescând 
cu 1,30%, respectiv 3,23% în 2019 față de 2015. 
 
Figura 155 - Evoluția numărului de secții sportive 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Ușoara creștere înregistrată la nivelul numărului secțiilor sportive are un 
impact direct asupra numărul de sportivi legitimați la nivel regional și județean. 
Astfel, în județul Tulcea în anul 2019 erau legitimați 3.179 sportivi, cu 3,15% mai 
mulți decât în anul 2015 (3082). Creșterea este sub cea înregistrată la nivel regional, 
numărul sportivilor legitimați din regiunea Sud-Est crescând cu 5,88% în 2019 față 
de 2015, ajungând de la 34.885 persoane la 36.935 persoane. 

 
Tabel 128 - Sportivi legitimați pe regiuni și județe (persoane) 

Municipii și orașe 2015 2016 2017 2018 2019 % 2019 față de 2015 

Regiune Sud-Est 34885 31606 33641 34718 36935 5,88 

Județul Tulcea 3082 2801 2821 3028 3179 3,15 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Referitor la personalul sportiv, numărul acestora este unul fluctuant în 
perioada analizată (2015-2019), fiind înregistrate creșteri la nivelul numărului de 
antrenori sportivi și instructori sportivi, fapt ce se poate datora și dezvoltării 
mediului privat în materie de activități sportive. 

 
Tabel 129 - Personal sportiv pe categorii (persoane)  

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față 

de 2015 
Antrenori sportivi 70 53 48 71 71 1,43 
Instructori sportivi 38 54 73 25 55 44,74 
Arbitri sportivi 91 57 59 66 58 -36,26 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
Tulcea 62 69 70 66 64
Regiunea SUD-EST 920 870 879 842 932
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Conform paginii web a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea39, la 
nivelul județului activează următoarele structuri publice sportive: 

 
Cluburi sportive 
 

Ø Clubul Sportiv Școlar Tulcea (C.S.S. Tulcea) cu următoarele secții pe ramura 
de sport: Kaiac-Canoe, Lupte Greco-Romane, Atletism, Volei, Baschet, 
Handbal, Fotbal; 

Ø Club Sportiv Danubiu Tulcea (C.S.M. Tulcea) cu următoarele secții pe ramura 
de sport: Atletism, Kaiac-Canoe, Box, Lupte, Volei. 
 
Asociați sportive: Asociația Județeană de Atletism; Asociația Județeană de 

Handbal; Asociația Județeană de Volei; Asociația Județeană de Baschet; Asociația 
Județeană ”Sportul pentru toți”; Asociația Județeană de Șah Tulcea; Asociația 
Județeană de Fotbal Tulcea; Asociația Județeană de Box Tulcea. 

Pe lângă acestea, la nivel județeană, îți desfășoară activitatea și următoarele 
cluburi și asociații sportive: Club Sportiv Deceneu Tulcea; Club Sportiv Danubiana 
Tulcea; Club Sportiv Pescărușul Sarichioi; Club Tenis de masă Iberom Tulcea; Club 
Sportiv ACS Aqua Vita Delta Tulcea; Asociația Club Bărci Motoare CBMRRL-DD Nufăru; 
Club Sportiv Municipal ”Delta Tulcea”; Club Sportiv ”Box Team”; Club Sportiv FERAL 
Tulcea; Clubul Sportiv de drept Public ”Granitul” Babadag; Clubul Sportiv Delta Class 
Tulcea; Clubul Sportiv NIPPON DOJO; Club Sportiv ”Delta Pol” Tulcea; Clubul 
Filatelic Delta Dunări; Clubul Sportiv Granitul Turcoaia; Clubul Spotiv RAZIM 
Jurilovca; Club Sportiv Karate WADO-RYU FUDO-SHIN Tulcea; Clubul Sportiv al 
Șahului Esperantist; Club Sportiv Magic Delta; Asociația Club Sportiv Natantibus 
Tulcea; Asociația Club Sportiv Zimbru Tulcea; Asociația Club Sportiv Victoria Delta 
Tulcea; Asociația Club Sportiv FC Delta Dobrogea; Asociația Club Sportiv Flacăra – 
Mihail Kogălniceanu; Asociația Club Sportiv Junior Hamangia Baia; Asociația Club 
Sportiv Viitorul Horia; Asociația Sportivă Dăeni; Asociația Sportivă Arrubium Măcin; 
Asociația Sportivă Beroe Ostrov; Asociația Sportivă Dunărea; Asociația Sportivă FC 
Ceres Min Ceamurlia de Jos; Asociația Sportivă Luceafărul Slava Cercheză; Asociația 
Sportivă Național Somova; Asociația Sportivă Progresul Isaccea; Asociația Sportivă 
Sarica Niculițel; Asociația Sportivă Șoimii Topolog; Asociația Sportivă Viitorul 
Murighiol; Asociația Sportivă Voința Beștepe. 

Referitor la infrastructura pentru activități sportive, conform Asociației 
Județene de Fotbal Tulcea40, la nivel județean sunt amenajate următoarele 
terenuri și baze sportive: Stadion Delta din Tulcea – 6.600 locuri în tribună; Cozma 
Zaiț Tulcea – 1000 locuri în tribună; Progresul din Isaccea; Orășenesc Măcin din Măcin 
– 200 locuri în tribună; Sală de Sport Isaccea din Isaccea – 200 locuri în tribună; 

 
39 http://www.djsttulcea.ro/  
40 https://www.frf-ajf.ro/tulcea/terenuri  
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Sintetic Viitorul din Tulcea – 100 locuri în tribune; Sala Polivalentă din Tulcea; Baza 
Sportivă ”Gheorghe Popescu” din Luncavița – 512 locuiri în tribună; Bididia Tulcea 
din Tulcea – 500 locuri în tribună; CEREA din Ceamurlia de Jos; Cetate din Enisala – 
100 locuri în tribună; Comunal Murighiol din Murighiol – 150 locuri în tribună; 
Comunal Baia din Baia; Comunal Casimcea din Casimcea – 200 locuri în tribună; 
Comunal Beștepe din Beștepe; Dunărea Zaclău din I.C. Brătianu – 100 locuri în 
tribună; Comunal Turda, Comuna Mihai Bravu – 100 locuri în tribună; Dunărea din 
Ostrov; Golden Goal din Tulcea; Nelu Stănescu Babadag din Babadag – 500 locuri în 
tribună; Hagilarea Lăstuni din Lăstuni – 100 locuri în tribună; Luceafărul Slava 
Cercheză din Slava Cercheză – 200 locuri în tribună; Național Somova din Somova – 
200 locuri în tribună; Pescărușul Sarichioi din Sarichioi; Orizontul din Zebil – 100 
locuri în tribună; Racheta Dăeni din Dăeni – 500 locuri în tribună; Razim Jurilovca 
din Jurilovca – 200 locuri în tribună; Sala de Sport Baia din Baia – 200 locuri în 
tribună; Sala de Sport T.C. Cozma din Luncavița – 200 locuri în tribune; Sarica 
Niculițel din Niculițel – 200 locuri în tribună; Tractorul Horia din Horia – 200 locuri 
în tribună; Săgeata Stejaru din V. Alecsandri – Stejaru; Teren Sintetic din Jijila; 
Șoimii din Topolog – 500 locuri în tribună; Triumf Cerna din Cerna – 200 locuri în 
tribună; Viitorul Frecăței di frecăței – 200 locuri în tribună; Troesmis Turcoaia din 
Turcoaia – 200 locuri în tribună. 

Având în vedere cadrul natural de care se bucură Județul Tulcea, la nivel 
județean se resimte nevoia dezvoltării unor baze sportive mari, în cadrul cărora să 
se poată antrena sportivi de performanță din țară și străinătate. O bază sportivă 
complexă coroborată cu amenajarea luciului de apă pentru activități sportive 
nautice, precum canotaj reprezintă investiții ce ar putea readuce Județul Tulcea pe 
harta europeană/internațională a locațiilor favorabile desfășurării de concursuri 
internaționale, desfășurare antrenamente și cantonamente. 

 

6.7. Turism 
 
Turismul reprezintă o activitate economică generatoare de valoare adăugată 

şi de locuri de muncă, care contribuie la dezvoltarea economică şi socială a județului 
Tulcea. Dezvoltarea în domeniul turistic este legată de dezvoltarea durabilă prin 
următoarele aspecte: impactul pozitiv pe care îl generează asupra bunăstării 
populaţiei prin generarea locurilor de muncă şi creşterea veniturilor economiei 
locale, utilizarea responsabilă a resurselor naturale şi păstrarea integrităţii 
naturale, protecţia patrimoniului şi a destinaţiilor culturale. 

6.7.1. Resurse turistice naturale 
 
Datorită poziției sale geografice, Județul Tulcea are aproape toate formele 

de relief din România, plecând de la Munții Măcin – cei mai vechi munți din țară și 
printre cei mai vechi din Europe și până la Delta Dunării – teren încă în formare, cel 
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mai nou pământ al țării, aspect ce face din județ o zonă turistică prin excelență. 
Prin diversitatea și frumusețea peisajului conferite de formele de relief, bogăția și 
varietatea obiectivelor arheologice și a monumentelor istorice, județul de bucură 
de un grad sporit al potențialului turistic. 

Atractivitatea turistică este însă conferită, în mod special, de cadrul natural 
al județului, cadrul reprezentativ și unic al județului. 

La nivelul județului Tulcea există un număr de 49 de arii naturale protejate 
de interes național, care includ 34 rezervații naturale și un parc național, o 
rezervație a biosferei și 17 situri Natura 2000, Tulcea fiind primul județ din România 
în ceea ce privește întinderea zonelor protejate.41 Acestea se remarcă prin peisaje 
cu o estetică diversă și de o frumusețe deosebită, prin floră și faună, fiind 
identificate specii de plate și animale rare. Principalele arii protejate recunoscute 
sunt: Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul Național Munții Măcin, Lacul Plopu-
Belbugeac, 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.42 

Caracteristicile principalelor resurse turistice naturale ale județului Tulcea 
se prezintă după cum urmează: 

 
Rezervația Biosferei Delta Dunării 
Fiind unica deltă din lume declarată rezervația a biosferei, Delta Dunării 

reprezintă un ”muzeu viu”, o rezervație completă, deținând o foarte mare 
diversitate de plante și animale, specii dintre cele mai rare, unice chiar, declarate 
monumente ale naturii.43 Este inclusă de UNESCO în rezervațiile mondiale ale 
biosferei. 

 
41 http://www.adrse.ro/Regiunea/Arii_protejate.aspx 
42 Anuarul Statistic al Județului Tulcea 2019 
43 http://www.adrse.ro/Regiunea/Arii_protejate.aspx  
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Este un ținut exotic, luxuriant, cu 1.830 de specii de copaci și plante, peste 

2.400 de specii de insecte, 11 specii de reptile, 91 specii de moluște, 133 specii de 
pești, 320 de specii de păsări (berze, rațe, gâște sălbatice, cormorani, egrete, 
pelicani, etc.), 44 de specii de mamifere (vulpi, mistreți, câine enot, nurci, bizami, 
hermine, etc.). Vegetația este și ea foarte bogată, fiind formată preponderent din 
stufăriș, rogozuri și plante acvatice, în special nuferi.44 

Delta Dunării are în jur de 4.340 de km pătrați, cu tot cu zonele inundabile, 
ostroavele, grindurile, japșele și complexul lagunar Razim-Sinoe, pe teritoriul 
României și 710 km pătrați pe teritoriul Ucrainei, fiind pe locul 3 în Europa, ca 
întindere, după Delta Volgăi și delta Kuban. Este, de asemenea, cea mia umedă și 
mai joasă zonă din Europa, având o altitudine medie de 31 cm față de nivelul Mării 
Negre și 21% suprafață sub nivelul mării. 

Teritoriul rezervației, de aproximativ 580.000 ha, cuprinde câteva unități 
fizico-geografice deosebite atât din punct de vedere morfologic, cât și genetic: 

- Delta Dunării propriu-zisă; 
- Complexul lagunar Razim-Sinoe; 
- Litoralul Mării Negre, până la izobata de 20 m; 
- Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii cu zona inundabilă Isaccea – Tulcea; 
- Sărăturile Murighiol-Plopu. 

În cadrul deltei Dunării se regăsesc câteva zone deosebite cu atractivitate 
turistică cum ar fi: 

- Roșca-Buhaiova-Hrencisca – rezervație faunistică în depresiunea Matița unde 
cuibărește în fiecare primăvară cea mai mare colonie de pelicani din Europa. 
Vegetația luxuriantă mai găzduiește și colonii de egrete, lopătari și stârci 
galbeni; 

- Perișor – Zătoane – rezervația faunistică în estul depresiunii Dranov. Pe o 
suprafață de 14.200 ha se cuibăresc cele mai numeroase lebede precum și 
pelicanul creț, cormoranul. Nucleul rezervației este format din lacurile 
Zătonul Mare și Zătonul Mic; 

- Periteasca-Leahova – rezervație faunistică în complexul lagunar Razim-Sinoe 
unde se întâlnește cea mai populată regiune cu păsări de coastă. Cuprinde o 
serie de grinduri nisipoase și lacurile Leahova Mare și Mică, Periteasca, 
Pahane și Cosna; 

 
44 http://www.skytrip.ro/rezervatia-biosferei-delta-dunarii-din-judetul-tulcea-ob-2526.html  
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- Pădurea Letea – rezervație forestieră pe grindul cu același nume. Este 
caracterizată prin abundența plantelor agățătoare care se încolăcesc de 
arbori, dând aspectul unei păduri tropicale; 

- Pădurea Caraorman – rezervație forestieră, se aseamănă cu Letea, adăpostind 
numeroase elemente tropicale, rarități pe glob. 
 
Concret, valoarea universală a Deltei Dunării se rezumă prin următoarele 

aspecte: 
• unica deltă din lume, declarată rezervație a biosferei 
• an de constituire: 1990 
• suprafața 580.000 ha – 2,5% din suprafața României (Locul 22 în lume și locul 

3 în Europa, după Volga și Kuban); 
• una dintre cele mai mari zone umede din lume – ca habitat al păsărilor de 

apă; 
• cea mai întinsă zonă de stufăriș de pe planetă; 
• un muzeu viu al biodiversității, 30 tipuri de ecosisteme; 
• o bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural 

universal. 
Valoarea universală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută 

prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în 
cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO. 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca 
Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- 
Convenţia RAMSAR.   

Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 
a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi 
Natural, în decembrie 1990. 

Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic 
aplicat în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin 
acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005 
şi 2010). 

Includerea RBDD împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din Ucraina în 
reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontieră România – Ucraina 
1999. 

 
 
 
Parcul Național Munții Măcinului 
Parcul Național Munții Măcinului se situează pe cei mai bătrâni munți din 

România, Munții Măcinului, caracterizați printr-un peisaj și relief deosebit și 
interesant prin microrelieful bizar rezultat în urma dezagregării naturale a 
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granitului, martori geologici ai străvechilor munți hercinici. Teritorial, Parcul este 
situat pe teritoriul administrativ al localităților Măcin, Greci, comuna Cerna, 
Hamcearca, Luncavița și Jijila. 

 
Parcul Național ocupă zona centrală cea mai înaltă a Munților Măcin și se 

întinde pe o suprafață de 11.321 ha, din care 3.651 ha reprezintă zonele strict 
protejate, zonele tampon totalizând 7.670 ha. Reprezintă una dintre cele mai 
interesante rezervații din țară și din Europa, deținând 6 dintre cele 8 grupe de 
ecosisteme de pe continent. În total, rezervația adăpostește 24 de habitate 
prioritare, dintre care unul – pădurea de fag dobrogeană, este singular în lume, pe 
aria sa crescând o specie unică de fag, cu trăsături intermediare între fagul european 
și cel oriental. 

În ceea ce privește flora, în rezervație există 1.770 de specii de plate, dintre 
care 72 sunt protejate ca fiind rare sau pe cale de dispariție. Fauna este și ea extrem 
de specială, incluzând elemente unice atât în țară, cât și în lume, precum: fluturii 
endenici, reptilele-țestoasă, balaurul dobrogean, vipera cu corn, pisica sălbatică, 
popândăul, jderul de piatră, cerbul, etc., păsări deosebite ca acvila țipătoare mică, 
mierla de piatră, pițigoiul de livadă. 

Rezervația de Liliac Valea Oilor 
Rezervația de Liliac Valea Oilor este situată în partea central-nordică a 

Podișului Babadag, la 10 km distanță de localitatea N. Bălcescu și la 2 km spre vest 
de șoseaua DN Tulcea-București, între localitățile Ciucurova și N. Bălcescu. 
Rezervația are o suprafață de 0,35ha și își propune să ocrotească și să conserve o 
pădure de liliac de 0,15 ha. 

 
Rezervația naturală Vârfu Secaru  
Rezervația se află în vestul podișului Babadag și se întinde pe o suprafață de 

34,5 ha, reprezentând una dintre puținele zone granitice din podișul calcaros 
Babadag, având cea mai mare înălțime – 401 m. Este o zonă sălbatică, de o rară 
frumusețe, nemarcată cu trasee turistice, lucru care însă nu împiedică vizitarea. 
Rezervația adăpostește specii rare de plante (bujorul dobrogean), pe lângă tei, 
stejar brumăriu, arini, lilieci și animale (țestoasa dobrogeană, vipera cu corn, 
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căprioare, mistreți, vulturi, etc.). Motivul principal pentru care a fost declarată 
rezervație naturală, îl reprezintă cel puțin 9 unități de plante înscrise în Lista Roșie 
a pantelor superioare din România. 

Rezervația Naturală Dealul Bujorului – se află în zona central-nordică a 
Podișului Babadag, comuna Ciucurova, la 4 km de satul Atmagea, județul Tulcea. 
Rezervația este situată pe partea sudică a Dealului Bujorului și ocupă o suprafață de 
50,8 ha. Obiectul principal al conservării și protecției îl reprezintă bujorul 
dobrogean, ce face parte din Lista Roșie a plantelor superioare din țară, specie rară 
și pe cale de dispariție, monument al naturii, ocrotit de lege. 

 
Lacul Fosilifer Dealul Bujoarele – se află în sud-vestul Munților Măcin, la 5 

km de Turcoaia, între Iacobdeal și Culmea Priopcea. Se întinde pe o suprafață de 8 
ha și este formată dintr-un ansamblu de dealuri cu altitudini reduse, compus din 
dealul Bujorul Românesc și Dealul Bujorul Bulgăresc. Rezervația adăpostește o 
vegetație specifică pajiștilor de stepă Pontic-balcanică, din zonele pietroase. 

Pădurea Valea Fagilor – este amplasată în Parcul Național Munții Măcinului, 
aproape de comuna Luncavița. Este o rezervație forestieră formată dintr-o pădure 
izolată de fagi, situată la peste 300 km de restul pădurilor de fag carpatine și se 
întinde pe o suprafață de 154 ha. Deține exemplare de 1 m grosime și 38 m înălțime 
și cuprinde păduri de fag, gorun, tei argintiu, carpen, ulm, paltin, frasin, plop 
tremurător, alun, etc. 

Rezervația Naturală Valea Mahomencea – rezervație cu o suprafață de 1.029 
ha, amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea. Ca particularitate 
rezervația prezintă ca particularitate absența totală a arborilor, ceea ce creează un 
cadru peisagistic aparte. În ceea ce privește flora, se constată că rezervația 
reprezintă una din puținele arii protejate din județul Tulcea în care se conservă 
populații de Astragalus cornutus și Dianthus pallens. Din punct de vedere faunistic, 
rezervația se individualizează prin identificarea unei specii foarte rare, Elaphe 
quatuorlineata, precum și a unor specii ca Cyrcus pygargus și Testudo graeca. 

Pădurea Letea – situată în partea de nord a Deltei și în partea de est a 
comunei C.A. Rosetti, face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Este o zoză 
strict protejată, pusă sub ocrotire încă din 1930, adăpostind o mare diversitate de 
specii de animale și plante, unele dintre ele extrem de rare. Ocupă o suprafață de 
2.825 ha și adăpostește peste 2.000 de specii de insecte, vipera de nisip, vulturul 
codalb, trei specii de șoim, corbul, pupăza, dumbrăveanca, etc.. Pădurea se întinde 
pe niște limbi de pământ, rămase printre dunele de nisip, și are în componență specii 
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de plop alb, plop negru, frasin de luncă, tei alb, ulm, stejar de luncă, stejar 
brumăriu, plante cățărătoare. 

 
Lacul Traian – se află în depresiunea Cernei Dobrogene, comuna Cerna și are 

o suprafață de 326 hectare. Lacul este format pe Râul Cerna și reprezintă o 
rezervație naturală, care se remarcă prin cel mai mare număr de specii de păsări, 
din ariile protejate ale județului Tulcea. Adăpostește în egală măsură specii de 
plante acvatice, iubitoare de umiditate, dar și specifice zonelor uscate de stepă. 

Rezervația Naturală Beidaud – se află în perimetrul comunei Beidaud și se 
întinde pe o suprafață de 1.121 ha. Adăpostește una dintre cele mai întinse 
suprafețe cu vegetație de stepă și silvostepă pe situri verzi, din Dobrogea și din 
restul țării. Rezervația este traversată de numeroase cursuri de apă permanente, 
generând diversitate în rândul habitatelor propice faunei. În carul rezervației sunt 
protejate și conservate importante specii de orhidee și trei specii de Crocus (șofran, 
brândușe). 

Rezervațiilor naturale protejate li se adaugă și o altă resursă naturală cu 
potențial turistic, respectiv rețeaua de peșteri din Dobrogea. 

În prezent se cunosc 22 cavități, distribuite în 8 zone, ce îndeplinesc condițiile 
de peșteri și o galerie de prospecțiune care în urma părăsiri a devenit loc de habitat 
pentru chiroptere și în care au început să se dezvolte speleotemele, acestea intrând 
în clasa – speologie minieră. 

Printre cele mai cunoscute peșteri se numără: 
- Peștera Tunel: localizată în comuna Nufăru, Brațul Sfântul Gheorghe; 
- Peștera Curcuz (33,5 m): localizată Dealul Curcuz, Nufăru; 
- Peștera Paralela (45 m): localizată Dealul Curcuz, Nufăru; 
- Peștera Țestoasei (42 m): localizată Dealul Curcuz, Nufăru; 
- Peștera Mare (139 m): localizată Dealul Curcuz, Nufăru; 
- Peștera de la Stânca (60 m): localizată Dealul Consul, V. Taița; 
- Peștera de la Moară (19 m): localizată Dealul Consul, V. Taița; 
- Peștera Balaurului (34 m): localizată Dealul Bujoarelor; 
- Grota Zmeilor (10m): localizată dealul Enisala; 
- Peștera din dealul Vish Bach (Slava Cercheaza) (8,5 m): localizată V. 

Ciucurova; 
- Peștera din Dealul Mănăstirii (12 m): localizată V. Slava; 
- Peștera 1 din Dealul Luna (47 m): localizată Dealul Luna; 
- Peșterea 2 din Dealul Luna (52 m): localizată V. Slava; 
- Peșterea 3 din Dealul Luna (365 m): localizată V. Slava; 
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- Peștera Mică din Fisura: localizată în Dealurile Tulcei; 
- Peștera cu Teava: localizată Dealurile Tulcei; 
- Peștera din Cotul Fisurii: localizată Dealurile Tulcei; 
- Peștera cu Butelii din Fisura: localizată Dealurile Tulcei; 
- Peștera Galeria de Prospecțiune: localizată Dealurile Tulcei.45 

6.7.2. Resurse turistice antropice 
 
Deși predominat de resursele naturale deosebite și atractive din punct de 

vedere turistic, județul Tulcea deține și numeroase obiective turistice de importanță 
națională și internațională antropice, care conferă teritoriului un plus de 
atractivitate. La nivelul județului sunt numeroase vestigii arheologice, monumente 
istorice de arhitectură și artă, muzee și obiective culturale, mănăstiri și obiective 
de turism ecumenic ce completează potențialul turistic conferit de numeroasele arii 
naturale protejate, și în special de Delta Dunării și Parcul Național Munții Măcinului. 

 
6.7.2.1. Parcuri 

 
În ceea ce privește numărul parcurilor urbane amenajate, la nivelul 

municipiului Tulea sunt 10 astfel de amenajări, respectiv: 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. 

Dintre acestea cele mai vaste și mai reprezentative, atractive atât din punct 
de vedere turistic, cât și pentru populația rezidentă sunt: 

Parcul Lac Ciuperca  - Parcul din jurul lacului Ciuperca se află situat lângă 
Gara Tulcea, în capătul opus al falezei Dunării. Parcul a fost modernizat în anul 
2010, acum acesta 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. 

 
45 https://www.info-delta.ro/pesteri-dobrogea-52/  
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Pe lac sunt montate două fântâni arteziene din care una cu rol estetic și cu 

jet de douăzeci de metrii. 
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. În centrul pieței 
construite între 1970-1972 se află statuia din bronz a lui Mircea cel Bătrân, opera 
sculptorului tulcean Ion Jalea. 

Parcul Personalităților - Inaugurat în 1995, străbătut de o rețea de alei 
mozaicate ce conturează oazele de verdeață, Parcul Personalităților 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.  

Și orașele din Județul Tulcea beneficiază de parcuri amenajate, utilizate în 
special de populația rezidentă, dar care pot prezenta atractivitate și pentru turiștii 
veniți în zonă. 

 
6.7.2.2 Vestigii arheologice – obiective istorice 

 
Datorită migrației popoarelor de-a lungul timpului, Județul Tulcea aduce 

laolaltă o multiculturalitate etnică. De la ruși, lipoveni, turci, până la aromâni, greci 
și evrei, toți se regăsesc prezenți și astăzi în județ. În acest context, județul Tulcea 
este un județ bogat în vestigii arheologice și resurse antropice, deținând o serie de 
câteva cetăți antice, cu o mare importanță istorică. 

Arheologic, se constată locuirea teritoriului de astăzi al județului Tulcea de 
peste 110.000 ani, prin vestigiile culturilor Hamagia, Gumelnița și traco-dacia, ale 
cetăților geto-dacice și marilor construcții edilitare romane. Județul Tulcea 
cuprinde astfel, din punct de vedere al obiectivelor istorice, cetăți și situri 
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arheologice, case memoriale și muzee și monumente istorice. Dintre acestea, cele 
mai importante se prezintă după cum urmează: 

 
Case memoriale, muzee 
 

Enisala – Gospodăria Țărănească ”În 
situ” . 

Amplasat în centrul localității Enisala, la 
6 km de orașul Babadag, muzeul reprezintă o 
sinteză a gospodăriei tradiționale din nordul 
Dobrogei, zona lacului Razim, de la începutul 
secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural 
cuprinde: casa cu chiler și câteva din anexele 

tipice pentru o gospodărie din această zonă: bucătăria și cuptorul de vară, grajdul 
pentru animale, porumbarul, șoproanele, fântâna. Aici pot fi văzute: instrumentar 
agricol, căruțe pictate, tipic dobrogene, unelte pescărești, scule și produse de 
dogărie, fierărie, albinărit, olărit, instrumentar pentru industria casnică textilă. 
Interiorul locuinței relevă bogăția și frumusețea țesăturilor tradiționale. 

Cama memorială Panait Cerna – amplasată în centrul localității Cerna, în 
vecinătatea bisericii satului. Expoziția memorialistică organizată  în trei săli prezintă 
datele biografice ale poetului, reproduceri după fotograficii, documente, acte de 
stare civilă și de studii, ediții ale operelor poetice, referințe critice. În celelalte 
spații expoziționale s-a reconstituit interiorul țărănesc tradițional din acest areal, 
vizitatorii având posibilitatea să cunoască frumusețea și autenticitatea mobilierului 
și țesăturilor de la începutul secolului al XX-lea. 

Casa Panaghia – Babadag – situată în vecinătatea imediată a Geamiei Ali-Gazi-
Pasa, Casa Panaghia este construită în stilul arhitectonic al Babadagului de altădată. 
Expoziția de Artă Orientală organizată în Casa Panaghia, prezintă piese ce aparțin 
artei populare tradiționale a turcilor și tătarilor din Dobrogea, dar și piese ce aparțin 
artei orientale realizată în manufacturi și, ulterior, industrial. Arta populară a 
turcilor din Dobrogea (țesături, broderii, piese de port, podoabe, vase de aramă 
pentru uz cotidian și pentru diferite ceremonialuri) reflectă originile sale orientale. 

Casa Avramide - Parte a Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-
Dobrogean din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, 
Casa Avramide – Casa Colecțiilor a fost construită la finele secolului al XIC-lea de 
Alexandru Avramide, un prosper întreprinzător local, proprietar de mori, ateliere, 
spații comerciale, al unei fabrici de cherestea, precum și al unor întinse suprafețe 
agricole. 
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Considerată locuință de lux, Casa Avramide se remarcă prin încăperile de la 

nivelul parterului bogat decorate cu stucatură pictată, plafoane pictate și prevăzute 
cu uși în două canate, cele două fațade principale, dintre care una cu o scară 
monumentală din mozaic de marmură. Muzeul va ocupa două camere din actuala 
clădire, având în patrimoniul său 872 de obiecte și materiale complementare. Casa 
Avramide oferă în prezent, într-o viziune expozițională modernă, elemente legate 
de istoria modernă a orașului Tulcea, povestea familiei Avramide și pune în valoare 
spectaculoase obiecte de patrimoniu din colecțiile Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea. 

Muzeul de Istorie și Arheologie – reprezintă o componentă principală a 
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea.  Muzeul și-a 
structurat activitatea pe următoarele coordonate: 

1) constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea 
patrimoniului muzeal. 

2) cercetare științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea 
patrimoniului muzeal. Programul de cercetări, însoțit de o politica de achiziții 
și donații, a avut drept rezultat constituirea unui patrimoniu estimat la peste 
90 000 de piese. 

3) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și 
recreării. Specialiștii Muzeului de Istorie participă la editarea revistei Peuce 
și a numeroase studii și volume de specialitate, adresate lumii științifice. 
Instituția beneficiază de spații expoziționale generoase (două pavilioane în 
sediul central al muzeului, Muzeul Farului din Sulina, Complexul Muzeal de la 
Niculițel), care pot oferi suport pentru proiecte pe termen lung și temporare. 
Muzeul Farul Vechi Sulina – construit la începutul secolului XIX de autoritățile 

otomane, administrat în perioada 1897-1939 de Comisiunea Europeană a Dunării, a 
devenit muzeu în anul 2003. Expoziția prezintă, prin documente și fotografii, istoria 
Sulinei în perioada Comisiunii Europene a Dunării și viața a două personalități 
marcante legate de oraș: dirijorul George Georgescu și scriitorul Jean Bart. 

Începând cu 14 mai 2019, Muzeul ”Farul Vechi” Sulina va fi închis timp de 36 
de luni din motive obiective impuse de derularea proiectului ”Punerea în valoare a 
potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, 
județul Tulcea”, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Programul Operațional 
Regional. 
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Muzeul de Etnografie și Artă Populară – sediul muzeului este unul dintre 
edificiile publice emblematice pentru Tulcea, constituind, împreună cu alte 
construcții exemple valoroase ale arhitecturii de forme naționale. Construcția are 
la bază un proiect elaborat în 1924 și a fost ridicată în perioada interbelică (1924-
1027), deci, la finele epocii de manifestare a curentului național în arhitectura 
României. Patrimoniul Muzeului de Etnografie și Artă Populară reflectă, prin 
diversitatea colecțiilor, un model cultural unic generat de conviețuirea etnică dintre 
români și celelalte populației. Cele aproximativ 8000 de piese alcătuiesc un fond 
etnografic inestimabil decodificabil în cadrul colecțiilor de artă populară și port 
popular, etnografie și foto-document.  

Muzeul de Artă – parte componentă a Complexului Muzeal de Patrimoniu 
Cultural Nord-Dobrogea din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă 
Simion” Tulcea, muzeul (Conacul Pașei), clădire-monument istoric construită în 
perioada 1862-1865, adăpostește un patrimoniu cultural de excepție (colecții de 
pictură, sculptură, icoane, artă orientală, grafică și artă decorativă). 

Muzeul de Artă se mândrește cu ocrotirea unui patrimoniu important care a 
crescut constant, mai cu seamă în ultimii zece ani, de la 4.365 la finele anului 1991, 
la 7.015 lucrări la ora actuală, astfel încât deține șapte colecții, după cum urmează: 

1. Colecția de pictură modernă și contemporană (932 lucrări) 
2. Colecția de sculptură modernă și contemporană (420 lucrări) 
3. Colecția de icoane din secolele XVIII, XIX și XX (797 lucrări) 
4. Colecția de grafică modernă și contemporană (4.016 lucrări) 
5. Colecția de plăci de gravură, unică în țară (400 lucrări) 
6. Colecția de artă orientală din sec. XVIII și XIX (311 piese) 
7. Colecția de artă decorativă din secolele XVIII, XIX și XX (139 lucrări) 

 
Centrul Muzeal Eco-turistic ”Delta Dunării” – Situat în apropierea falezei 

orașului, Centrul Muzeal Eco-turistic Delta Dunării formează, alături de alte două 
muzee, moscheea musulmană și altă clădiri de patrimoniul aflate în vecinătatea sa, 
centrul cultural al orașului Tulcea. 

Centrul cuprinde o expoziție permanentă, ce prezintă în principal elemente 
caracteristice patrimoniului natural existent în Rezervația Biosferei Delta Dunării, 
un acvariu public și diverse expoziții temporare. Într-un decor ce redă cu fidelitate 
habitate specifice Deltei Dunării și Complexului Lagunar Razim-Sinoie, precum și 
altor arii protejate de importanță națională din Podișul Dobrogei, cum ar fi Parcul 
Național Munții Măcinului, expoziția permanentă permite descoperirea diversității 
biologice ridicate a celor două unități geografice prin expunerea a 46 specii de 
plante, 3 specii de reptile, 44 specii de păsări și 12 specii de mamifere prezentate 
în diverse ipostaze și relații ecologice. Tot aici sunt prezentate păsările declarate 
monumente ale naturii, speciile de animale rare protejate la nivel național și 
european, speciile dispărute din spațiul deltaic și dobrogean, speciile nou pătrunse 



 
 

Pagina 298 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

în fauna deltei, dar și aspecte din viața lor prin intermediul filmelor dispuse de-a 
lungul traseului de vizitare. 

 
Acvariul este dotat cu instalații moderne și are o capacitate de stocare a apei 

de 150 tone. Prezintă o colecție formată din 24 specii de pești indigeni întâlniți în 
Delta Dunării și Marea Neagră, 23 specii de pești de recif, opt specii de nevertebrate 
marine și șase specii de corali aduse din Indonezia. 

 
 
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este un loc preferat de localnici și 

turiști pentru recreere și socializare, atât datorită activităților pe care le 
desfășoară, cât și pentru facilitățile create vizitatorilor: spațiul de joacă destinat 
copiilor, infotecă cu computere conectate la internet și programe interactive, 
wireless, iar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sunt special amenajate 
rampa de acces, liftul interior și un grup sanitar adecvat. 

Cetăți, situri arheologice 
 
Județul Tulcea adăpostește multe situri arheologice și monumente istorice, 

datorită invaziilor de-a lungul timpului a mai multor popoare. Cinci cetăți construite 
de popoarele cotropitoare, au rămas și astăzi și pot fi vizitate, respectiv: 

Cetatea (Fortăreața) Medievală de la  
Enisala - Cunoscută și sub numele de 
”Heracleea”, ”Heraclia” sau ”Eracri-Kiipei”, 
cetatea Enisala este un sit arheologic situat 
în satul Enisala, comuna Sarichioi, pe malul 
lacului Razim (Razlem). 

Cetatea de la Enisala se numără 
printre monumentele de arhitectură militară 
de pe teritoriul României, ridicată în evul mediu care se remarcă prin concepție 
planimetrică, sistem de fortificații, tehnică constructivă, elemente arhitectonice. 
Fortificația a fost construită în a doua jumătate a sec. al XVI-lea de către o 
autoritate care viza zona de la Gurile Dunării. Pe baza tehnicilor constructive, s-a 
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emis ipoteza ca singurii interesați de ridicarea unei cetăți situată în cadrul 
sistemului de fortificații din nordul Dobrogei, orientată spre mare pentru 
supravegherea traficului navelor, erau negustorii genovezi, care dispuneau de mari 
sume de bani câștigate din comerț și erau deținătorii monopolului navigației pe 
Marea Neagră. A făcut parte din lanțul de colonii genoveze care îngloba orașele din 
Delta – Chilia și Likostomion, Cetatea Albă la gurile Nistrului, Caffa în sudul Crimeii. 
Între 1397 – 1416 cetatea de la Enisala a făcut parte din sistemul defensiv al Țării 
Românești în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. După cucerirea Dobrogei de către 
turci la 1419-1420, în cetate s-a instalat o garnizoană militară otomană. 

Zidurile de incintă ale cetății se păstrează în cea mai mare parte la o înălțime 
de 5-10 m și pot fi observate cu ușurință de la mari distanțe. Cetatea are forma unui 
trapez sau patrulater neregulat, cu latura de vest-sud-vest distrusă aproape în 
întregime, lungă de peste 100 m; laturile de est și de nord sunt de cca. 50 m, iar 
cea de sud are aproape 30 m. Zidul de incintă este gros de 1,50 m – 1,85 m, prezintă 
la exterior, opt turnuri de apărare cu câte trei, patru și cinci laturi. 

Cetatea Aegyssus - Situată pe Dealul Monumentului, în partea de nord-est a 
orașului Tulcea, cetatea a fost construită la sfârșitul sec. IV a. Chr.. Numele său, de 
origine celtică, derivă de la un legendar întemeietor, Caspios Aegyssos. Relatând 
evenimentele petrecute în anul 12 p.Chr., când orașul a fost atacat de către geți, 
Ovidius îl consideră uetus urbs. La începutul sec. II cetatea a fost inclusă în limes-
ul dunărean, devenind apoi – din sec. III – important sediu militar și ulterior, 
reședință episcopală. Viața urbană ia sfârșit la Aegyssus în primul sfert al sec. VII. 
Zona este din nou locuită în sec. X-XI. 

În prezent, pe Dealul Monumentului pot fi vizitate câteva complexe 
arheologice de epocă romană târzie. Multe din materialele arheologice descoperite 
în timpul cercetărilor organizate în a doua jumătate a sec. XX se regăsesc în 
expoziția permanentă a Muzeului de Istorie și Arheologie aflat în imediata apropiere. 

Cetatea Argamum - Situată la câțiva kilometrii de Enisala în comuna 
Jurilovca, pe malul Razelm în punctul Capul Doloșman, aceasta este cea mai veche 
cetate de pe teritoriul României și se întinde pe 120 ha. Aceasta a fost ridicată la 
mijlocul sec. al VII-lea de către grecii din Asia Mică. 

Cetatea Ibila - Cetate aflată în satul Slava Rusă. După Histria, Cetatea Ibida 
a fost cel mai mare oraș din Dacia Romană. Aceasta se întindea pe 24 ha și este 
singura cetate prin care trece un râu. 

Cetatea Noviodunum (Castrul Roman Noviodunum) - Cetatea se află situată 
în localitatea Isaccea, la circa 25 km de orașul Tulcea. Numele cetății este de origine 
celtică. Aici a făcut pod de vase în anul 514 î.e.n. împăratul Darius al Persiei, pentru 
a trece la sciți, iar grecii din cetățile pontice aveau organizată aici o factorie 
comercială. 

Cetatea Halmyris - Cetatea este situată în localitatea Murighiol. Cetatea 
Halmyris este o puternică cetate romană și romano-bizantină, sediu al unor unități 
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militare și stație a flotei dunărene Classis Flavia Moesica. Au fost dezvelite 
monumente de arhitectură militară, civilă și religioasă, între acestea bazilica 
episcopală cu cripta primilor martiri dobrogeni: Epictet și Astion. 

Alte situri arheologice cunoscute, cu potențial turistic sunt: 
75) Fortificația Romană – Babadag – situată la 5 km nord de Babadag; 
76) Cetatea Garvan-Dinogetia; 
77) Cetatea Troesmis – Turcoaia; 
78) Cetatea Arrubium – Măcin; 
79) Cetatea Salsocia – Mahmdia; 
80) Ceatatea Beroe – Ostrov; 
81) Cetatea Proslavita – Nufăru; 
82) Punctul Cetățuia – Luncavița; 
83) Babadah Cetățuie; 
- Situl arheologic de la Maliuc -Taraschina – este amplasat pe teritoriul 

Rezervației Biosferei Delta Dunării, între Canalele Sontea și Olguța, în 
apropierea Taraschina, în Delta Dunării. 
Monumente istorice 
Conform Listei monumentelor istorice 2015 publicată de Ministerul Culturii, 

la nivelul județului Tulcea erau înscrise un număr de 574 monumente istorice            
(cetăți, așezări, necropole, situri arheologice, vestigii arheologice subacvatice, 
tumuli, fortificații, villa rustică, case, biserici, cimitire, etc.)46 

În acord cu articolul publicat de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, în 
anul 2019 s-au adăugat listei 25 de monumente istorice noi și 1 sit arheologic. Este 
vorba despre obiective din județul Tulcea edificate de Comisia Europeană a Dunării 
– precursoare a Uniunii Europene – sau rezultate de pe urma prezenței și activitățile 
acesteia între 1856 – 1939 la Dunărea de Jos.47 

Printre cele mai cunoscute monumente istorice de la nivel județean sunt: 
84) Geamia turcească și Mormântul lui Ali Gaza-Pasa Babadag: monument istoric 

și de arhitectură religioasă situat în centrul orașului Babadag; 
85) Cișmeaua Kalaigi-Babadag: monument istoric ce datează din epoca 

medievală. Cișmeaua este situată în centrul orașului Babadag, fiind săpată de 
către pelerinii musulmani la sfârșitul secolului XVII; 

86) Turbeaua lui Sari Saltuk este un monument situat în Babadag; 
87) Monumentul Paleocreștin – Niculițel; 
88) Smârdan – Monumentul: în comuna Smârdan, pe malul Dunării, pe locul unde 

a fost scufundat în 1877 monitorul ”Duba-Seify” de către marinarii de pe 
Șalupa Rîndunica a fost înălțat în 1894 și refăcut în 1977 un monument 
închinat vitejiei acelui grup de români în lupta generală pentru independență; 

 
46 https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-TL.pdf  
47 https://realitateadetulcea.net/zestrea-de-monumente-istorice-a-judetului-tulcea-s-a-imbogatit-
recent-cu-25-cladiri-si-un-sit-arheologic/ 
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89) Farul din Sulina: reper intern al orașului Sulina, farul este situat la 3,5 km 
distanță de malul actual al Mării Negre; 

90) Geamia catedrala Azzizie – Tulcea; 
91) Monumentul Independenței – Tulcea; 
92) Biserica Sfântul Atanasie – Niculițel: un monument istoric  și de arhitectură 

religioasă, unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult de la noi din țară; 
93) Bisericuța Sfântul Gheorghe: un monument istoric, situat în apropierea 

centrului orașului isaccea; 
94) Obeliscul din satul Crișan: aceste monument a fost ridicat în onoarea 

Majestății Sale Carol I, Regele României, care în anul 1894 a binevoit să 
inaugureze a opta tăietură la mila 18. 

 
6.7.2.3. Lăcașuri de cult și edificii de cult 

 
Turismul ecumenic are un potențial crescut în județul Tulcea, printre cele 

mai cunoscute lăcașe și edificii de cult fiind mănăstirile Cocoș, Saon și Celic-Dere, 
recunoscute sub denumirea de ”triunghiul mănăstirilor din Dobrogea”. Cele trei, au 
devenit embleme ale pelerinajului monahal în județ, fiind vizitate în permanență 
atât de turiști, cât și de populația rezidentă din județ. În total, la nivelul județului 
Tulcea sunt 15 mănăstiri, prezentate după cum urmează: 

Mănăstirea Celic Dere – situată la 30 km de municipiul Tulcea, între satele 
Posta și Telița, pe valea Cilicului , a fost 
construită către mijlocul secolului al XIX-
lea ca mănăstire de maici. Adăpostește un 
muzeu bogat în obiecte valoroase de cult, 
în cărți vechi bisericești (43 exemplare), 
datând dintre anii 1643 – 1843, cea mai 
importantă fiind Biblia de la București 
(1688). Este cunoscută și datorită icoanei 
Maicii Domnului – Eleusa, făcătoare de 

minuni. Curtea mănăstirii deține o moară de vând, considerată monument de 
arhitectură. 

Mănăstirea Cocoș – se află la 8 km 
de satul Niculițel, la poalele dealului 
Cocoșu, comuna Niculițel. Prima atestare 
documentară a unui schit în zonă, datează 
din anul 1679. Mănăstirea se poate mândri 
cu pictura interioară a bisericii, executată 
de pictorul italian F. de Biasse, alături de 
fresce realizate de iconograful Cardas. La 

sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, mănăstirea a adăpostit una din 
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primele tipografii din Dobrogea. Adăpostește moaștele Sfinților Martiri Zotic, Atal, 
Camasis și Filip, datând din anii 303-304, din timpul persecuțiilor lui Diocletian, ce 
au fost descoperite în comuna Niculițel, în anul 1971. Muzeul mănăstirii deține 
colecții de artă medievală și modernă, carte veche, icoane, țesături, argintărie, 
datând din secolele XVIII-XIX. Întregul complex al mănăstirii este declarat monument 
arhitectural. 

Mănăstirea Saon – așezământul a luat ființă sub stăpânire otomană în anul 
1846, prin plecarea unor călugări de la Mănăstirea 
Celic-Dere. Se află în comuna Niculițel, pe malul 
Lacului Saun și face parte din lista monumentelor 
istorice. Adăpostește părți din moaștele Sfinților 
Vichente, Maxim Grecul, Inochentie mitropolitul, 
Epictet preotul și Astion monahul și deține o 
prețioasă icoană, de dimensiuni impresionante, ce 
reprezintă Sfânta Treime, datând din 1884. 

Pelerinii se pot delecta și vizitând frumoasa crescătorie de păuni a mănăstirii. 
Mănăstirea Valea Teilor – situată la 4 km de comuna Valea Teilor, înspre 

Niculițel, acest așezământ de călugări începe să se contureze în anul 2007. Ca 
amplasament, mănăstirea este situată într-o poiană înconjurată de păduri și pune la 
dispoziție 4 camere de cazare. 

Mănăstirea Uspenia – se află în satul Slava Rusă, între dealurile Babadagului, 
pe cursul superior al Pârâului Slava. Inițial a fost 
construită o biserică de lemn (sec. XVII), de către 
niște călugări ruși, păstrători ai ritului vechi, 
refugiați în Dobrogea pentru a scăpa de a fi arși 
pe rug. Mănăstirea ortodoxă rusă, de rit vechi, 
adăpostește moaștele Sfinților Mucenici Dada, 
Gavedae, Cazdoe și Gargal, copiii și rudele 
împăratului persan Samporie. 

Mănăstirea Stipoc – este singura mănăstire 
situată în delta Dunării, amplasată pe grindul Stipoc, în apropiere de Chilia. 
Primitoare și plină de viață, mănăstirea oferă și cazare pentru cei care vor sa 
petreacă acolo câteva zile pline de liniște. Lăcașul este păstorit în rit vechi ortodox, 
construit destul de recent acum 15 ani cu aproximație.  

Mănăstirea Cerbu – este situată între Ciucurova și Topolog, într-un cadru 
natural deosebit. Călătorul va fi surprins să descopere arcada de piatră gălbuie de 
la intrarea în incinta mănăstirii, răsărind dintre copaci ca o raza de lumina. Simbol 
al orientării noastre creștin-ortodoxe, crucea sculptată în piatra se înalță pe 
marginea arcadei, unind parcă cerul cu pământul. 

Mănăstirea Măcin – se află la intrarea în oraș, pe drumul dinspre Isaccea, la 
o distanță de aproximativ 1 km de drumul principal. Mănăstirea Măcin a fost fondată 
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în anul 2000. Este o mănăstire cu patru maici și un duhovnic. Biserica este din lemn 
și a fost construită de meșteri din Bistrița. 

Mănăstirea Izvorul Tămăduirii – Măcin – este situată la ieșirea din orașul 
Măcin spre Cerna. Construită recent, mănăstirea le oferă turiștilor un moment de 
liniște înainte de urcușul pe stâncile alunecoase ale versanților hercinici. Renumită 
este aici icoana și moaștele aduse de la Muntele Athos. 

Mănăstirea Dinogetia – mănăstire de călugări, situată în satul Garvan, 
comuna Jijila, în apropiere de Cetatea Dinogetia. 

Mănăstirea Nașterea Sf. Ioan Botezătorul – este situată în localitatea Caslita, 
aparține cultului ortodox de rit vechi, construcția sa fiind începută din anul 1993. 

Mănăstirea Halmyris – se află la o distanță de aproximativ 2 km de la ieșirea 
din localitatea Murighiol, imediat după ruinele cetății Halmyris.  

Mănăstirea Buna Vestire Delta Dunării – este situată în apropierea pădurii 
Letea, la 3 km de Cardon și 7 km de satul C.A. Rosetti. La Mănăstirea Buna Vestire 
se poate ajunge cu barca de la Sulina, apoi cu mașina. 

Mănăstirilor prezentate li se adaugă și catedralele și bisericile din principalele 
orașe ale județului Tuleca, acestea fiind: 

Catedrala Sfântul Nicolae – se află în centrul municipiului 
Tulcea, în punctul de intersecție al străzilor Frumoasa, 
Babadag și progresului. A fost construită în 1865, în perioada 
ocupației otomane. Arhitectura este reprezentativă pentru 
stilul bizantin și este individualizată de ridicarea a trei turle 
cu o înălțime de aproape 30m, fiind singura biserică din 
întreg Imperiul Otoman, căreia i s-a îngăduit să aibă turle 
mai înalte decât a geamiilor. Tavanul este format din 15 
bolți, sprijinite de stâlpi masivi din cărămidă, iar pictura îi 
este datorată pictorului D. Marinescu. Face parte din lista 
monumentelor istorice. 

Geamia din Babadag – este situată pe strada Geamiei din 
localitatea Babadag. Orașul Babadag a cunoscut o maximă 
înflorire sub ocupație otomană, în secolul al XVII-lea; 
printre cele 3000 de case și palate de secol XVII, se numără 
și moscheea Ali-Gazi-Pasa. Reprezintă unul dintre cele mai 
vechi monumente religioase musulmane din țară, 
construcția sa finalizându-se între anii 1618 și 1619. 

Minaretul, elementul de decor arhitectonic, sub formă de turn, se remarcă printr-o 
înălțime de 23 m. Găzduiește un muzeu al comunității musulmane și adăpostește 
mormântul generalului Ali-Gazi-Pasa, despre care se presupune că ar fi ctitorul 
edificiului. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice. 
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Geamia catedrala Azzizie – se află în Tulcea, pe strada 
Independenței. Servește ca și locaș de cult pentru 
populația musulmană din Tulcea. Poartă numele sultanului 
Abdul Aziz. Este construită din piatră cioplită, cu o grosime 
de 85 cm. Cele 32 de ferestre, fac din geamia catedrală 
Azzizie o clădire impresionantă. Minaretul, elementul de 
decor arhitectonic, sub formă de turn, datează din 1897 și 
o recomandă ca cea mai înaltă construcție din oraș. Face 

parte din lista monumentelor istorice și de arhitectură. 
Biserica Sfântul Gheorghe sau Biserica cu Ceas –  
se află în centrul municipiului Tulcea. Este ridicată 
în 1857, în perioada ocupației otomane, pe locul în 
care coloniștii bulgari, veniți din partea de sud a 
Basarabiei, înălțaseră inițial o bisericuță din lemn. 
Pictura interioară este realizată în ulei de marele 
pictor Pavlov, din care se mai păstrează doar bolta. 
Are formă de basilică romană, cu 12 bolți sprijinite 

de 12 stâlpi masivi. Adăpostește 76 de icoane, multe dintre acestea datând din 1862 
și făcând parte din patrimoniul național, alături de cărți vechi valoroase. 
Impresionează mai ales datorită turlei înalte, cu ceas, care are misiunea de a anunța 
ora exactă în oraș, dar și prin frumusețea stilului arhitectural, îmbogățit cu 
elemente orientale. Este monument istoric, făcând parte din listele de patrimoniu 
național. 

Biserica Buna Vestire sau Biserica Grecească – se află în municipiul Tulcea. 
Este considerată a fi una dintre cele mai vechi biserici din nordul Dobrogei. 
Construcția bisericii a fost posibilă datorită donațiilor credincioșilor, lucrările, 
conduse de arhitectul Ștefan Dupron, încheindu-se în 1854. Este numită și Biserica 
Grecească, datorită faptului că a fost înălțată pe locul unde comunitatea elenă 
ridicase o biserică de lemn, încă din 1835. Este înscrisă pe lista monumentelor 
istorice. 

 
6.7.2.4. Alte zone de agrement 

 
Gura Portiței din comuna Jurilovca este o destinație potrivită și cunoscută 

pentru agrement și relaxare. Unica în Europa, Gura Portiței este locul în care Marea 
se întâlnește cu Delta Dunării pentru a cea un spectacol natural mirific și o 
oportunitatea de relaxare și fascinație. Descoperit în anul 1736, locația a fost inițial 
un sat pescăresc, urmând ca din anul 1998 să înceapă lucrările de amenajare pentru 
transformarea sa în sat de vacanță. Gura Portiței reprezintă cea mai veche așezare 
turistică din regiunea Deltei Dunării. 
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Faleza din orașul Tulcea a fost construită pentru a preveni inundarea 
întregului oraș, ferind astfel orașul de apele învolburate ale Dunării. Faleza oferă 
turiștilor priveliști minunate, fiind un veritabil loc de promenadă atât în timpul verii, 
cât și în timpul iernii. Pe Faleza din Tulcea sunt amplasate numeroase spații 
comerciale, precum și o serie de restaurante unde turiștii pot poposi. Fauna ce poate 
fi observată în aceste locuri este deosebită, speciile de animale și păsări devenind 
o sursă naturală unică, dar și estul de rară. 

Satul Pescăresc tradițional și mini-delta de la marginea orașului Tulcea – 
este amenajat la ieșirea din orașul Tulcea spre localitatea Mahmudia. Locația imită 
cele trei canale ale Deltei Dunării, transformate în alei pe care te poți plimba și 
admira împrejurimile și cuprinde case amenajate în stilul tradițional dobrogean. 
Casele sunt specifice fiecărui sat pescăresc din delta Dunării. La câțiva metri 
distanță este o mini-deltă neexploatată care poate fi văzută de pe Dealul Bididia.48  

 
6.7.2.5. Evenimente locale 

 
La nivelul județului Tulcea, anual sunt organizate numeroase evenimente cu 

specific muzical, culinar, sportiv, etc. Dintre evenimentele care deja se bucură de 
tradiție și periodicitate la nivel județean sunt: 

Zilele Municipiului Tulcea (15-16 august) se organizează anual, ultima zi a 
festivalului fiind cea în care creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Maria, ocrotitoarea 
marinarilor de pretutindeni. Pe parcursul celor două zile, localnicii și turiștii pot 
participa la evenimente cultural-artistice care se organizează și anume: seri de 
muzică ușoară și folclor, spectacole, concerte în aer liber, târguri meșteșugărești, 
etc.. 

”Știucă cât ar fi de hoață, noi o scoatem de sub gheață” (ediția IV în 2019): 
concurs de pescuit la copcă în perioada în care îngheață canalele din amenajarea 
piscicolă a comunei Luncavița. 

Festivalul internațional al păstoritului (ediția a XVII-a în 2019): festivalul 
este organizat în Sarighiol de Deal și prezintă spectacole susținute de ansambluri 
folclorice, dineu și seară de dans, simpozioane, spectacole de folclor, concurs de 
creație literară, desen și fotografie, etc. 

Sărbătoarea Teilor (ediția a XIX-a în 2019): evenimentul este organizat în 
Luncavița, în zilele de sâmbătă și duminică cele mai apropiate de Sf. Petru și Pavel. 
Este un eveniment închinat teilor și mierii de albine, ofrandă adusă acestor bogății 
aflate în teritoriul administrativ al comunei (aprox. 2500 de hectare de pădure cu 
tei, cea mai mare pădure de tei din Europa). Locuitorii comunei expun produse 
realizate de ei: împletituri din papură și stuf, miere de albine, brânzeturi, produse 
gastronomice, produse artizanale, vin, țuică, pește. 

 
48 https://zigzagprinromania.com/blog/satul-pescaresc-traditional-tulcea/  
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Festivalul Internațional Dobrojazz: are scopul de a face cunoscute propriile 
tradiții muzicale românești, dar și de a asimila diverse muzici tradiționale și 
influențate din teritoriul european. Programul festivalului cuprinde recitaluri, 
proiecții de film, discuții. 

Festivalul Diversității Mahmudia - Delta Dunării (ediția III în 2019): 
evenimentul are ca scop promovarea culturii naționale, a valorilor tradiționale 
locale (cântece, dansuri, port popular, meșteșuguri, gastronomie), promovarea 
turismului cultural al acestei zone cu coordonate unice, Delta Dunării, cu tradițiile 
și obiceiurile sale îmbinate armonios cu arta contemporană. 

Festivalul de muzică bună (ediția a IV-a în 2019): evenimentul este organizat 
în municipiul Tulcea, Satul Pescăresc și are drept scop promovarea muzicii de 
calitate, indiferent de gen. 

Festivalul Internațional de Film Anonimul (ediția a 16-a în 2019): eveniment 
organizat în comuna Sfântu Gheorghe. Festivalul a fost creat la inițiativa Fundației 
ANONIMUL, care și-a dorit un festival de film diferit, pentru filme independente și 
regizori tineri. Festivalul are loc în luna august a fiecărui an și primește anual 
aproximativ 5000 vizitatori. 

Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret ”Peștișorul de 
Aur” – evenimentul reunește în fiecare an la Tulcea ansambluri venite atât din țară, 
cât și din străinătate. Este o sărbătoare a cântecului și a dansului fără frontiere, 
comunicarea dintre miile de participanți realizându-se prin intermediul a cestora. 
Manifestare culturală (muzică, dans) care apare în calendarul CIOFF (International 
Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, având câteva elemente 
caracteristice: festival al copiilor, dansuri folclorice, muzică populară, expresie 
autentică și expresie elaborată. 

Festivalul gastronomic Delta Dunării: organizat în Municipiul Tulcea, Satul 
pescăresc. 

Delta Rowmania Triathlon (ediția a VII-a în 2019): este o competiție de 
triathlon de șosea, adresată iubitorilor de natură, de mișcare și sport în aer liber, la 
care pot participa atât sportivi de performanță, cât și amatori. Delta Rowmania 
Triathlon este o inițiativă a multiplului campion olimpic la canoe, Ivan Patzaichin, 
parte a campaniei Rowmania de promovare a destinaţiilor de ecoturism din Delta 
Dunării şi a valorilor turismului de bun simţ, mișcare care militează pentru o mai 
bună înţelegere şi interpretare a naturii. 

Festivalul dichis 'n' blues (ediția a V-a 2019): evenimentul este organizat la 
final de vară, în ultimul week-end din august, reunind muzica cu gastronomia, vinul 
bun, berea artizanală, felurite jocuri și distracții pentru copii. 

Rowmania Fest, Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle (ediția a IX-a 
în 2019): evenimentul cuprinde concursuri de vâslit, ateliere, proiecții de film, 
concerte. 
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Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca (ediția a II-a în 2019): pe lângă 
partea gastronomică, festivalul cuprinde de asemenea o serie de manifestări 
artistice (recitaluri, dansuri). 

Festivalul de Teatru Tragoș (ediția a XVII-a în 2019) 
Cupa Deltei Dunării la Știucă (ediția a VIII-a în 2019): eveniment organizat în 

comuna Crișan. 
 
6.7.3. Tipuri și forme de turism practicate 
 
Diversitatea formelor de relief, a peisajelor, a tipurilor de obiective turistice 

prezente în teritoriu, florei și faunei fac din județul Tulcea o zonă turistică prin 
excelență, cadrul său unic prezentând puncte de interes pentru numeroase categorii 
de turiști, respectiv cadrul pentru practicarea a mai multor tipuri de turism. Astfel, 
județul Tulcea este locul potrivit pentru vizitare atât de turiștii pasionați de natură, 
drumeții, fotografii, sport, cât și pentru turiști inclinați spre sfera ecumenică și 
culturală. 

În acest context, la nivelul județului Tulcea, următoarele forme de turism pot 
fi practicate cu precădere: turism pentru odihnă și recreere, turism de cunoaștere, 
turism științific, turism montan – cicloturism, turism nautic, turism foto-safari, 
turism pentru practicarea pescuitului sportiv, turism cultural, turism ecunmenic, 
turism gastronomic, turism rural – agroturism. 
 

6.7.4. Trasee turistice 
 
Traseele turistice de la nivelul județului Tulcea pot fi grupate pe două 

categorii, din prima categorie făcând parte traseele din Rezervația Biosferei Delta 
Dunării, iar din cea de a doua categorie făcând parte traseele din Parcul Național 
Munții Măcinului. 
 

Trasee de vizitare pe teritoriul rezervației Biosferei Delta Dunării 
Activitatea turistică din Delta Dunării se desfășoară în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare. Odată cu declararea rezervației biosferei, 
Administrația Rezervației a stabilit propriile reguli de practicare a turismului, în 
scopul protejării patrimoniului natural. În acest scop, au fost stabilite 24 trasee 
turistice în rezervație, din care 15 trasee care se pot efectua numai cu mijloace de 
transport naval și 9 trasee care se pot efectua prin drumeții sau cu mijloace de 
transport rutier.49 

 
Trasee de vizitare pe căi navigabile 

 
49 http://www.ddbra.ro/activitati/turism/traseele-de-vizitare  
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Traseul 1: Tulcea – Gârla Șontea – Mila 23 – Crișan – Tulcea; acest traseu poate 
fi făcut și pe varianta: Tulcea – Gorgova – Mila 23 – Crișan – Tulcea, Traseul 2: Tulcea 
– Canalul Litcov – Crișan – Tulcea, Traseul 3: Tulcea – canalul Stipoc – Chilia Veche – 
Tulcea, Traseul 4: Tulcea (Lacul Câșla) – Gârla Somova – Mănăstirea Saon (lacul 
Telincea) – Tulcea, Traseul 5: Murighiol – Canalul Dranov – Gura Portiței – Canalul 
Dunavăț – Murighiol, Traseul 6: Murighiol – Canalul Dunăvăț – Canalul Cocoș – Canalul 
Mustaca – canalul de Centură – Canalul Dranov – Murighiol (prelungire pe Canalul de 
Centură spre canalul Lipoveni și pe Canalul Mustaca până în lacul Razim, de unde se 
poate continua pe traseul 5 spre Gura Portiței), Traseul 7: Murighiol – Uzlina – lacul 
Uzlina – lacul Isac – Gârla Perivolovca – Murighiol, Traseul 8: Murighiol – Uzlina – 
Canalul Litcov – Canalul Crișan – Lacul Puiu – Lacul Erenciuc – Murighiol, Traseul 9: 
Crișan – Lacul Roșu – Sulina – Crișan, Traseul 10: Crișan – Mila 23 – lacul Trei Iezere 
– Crișan, Traseul 11: Crișan – Canalul Magearu – Sulina – Crișan, Traseul 12: Chilia 
Veche – Canalul Sulimanca – Lacul Matița – Canalul Rădăcinoasele – Chilia Veche, 
Traseul 13: Sulina – Canalul Cardon – Periprava – Golful Musura – Sulina, Traseul 14: 
Sulina – Canalul Busurca – Lacul Roșu – lacul Erenciuc – Sf. Gheorghe – Canalul Cordon 
Litoral – Sulina, Traseul 15: Sf. Gheorghe – Gârla Turcească, până la intrarea în 
Meleaua Sf. Gheorghe – Sf. Gheorghe. 

 
Trasee terestre (drumeții) 
Traseul D1: Letea (Sfiștofca) – lacul Nebunu – Letea, Traseul D2: Caraorman 

– Pădurea Caraorman, Traseul D3: Murighiol – Lacul Sărături – Murighiol, Traseul D4: 
Tulcea (Tudor Vladimirescu) – Canalul Sireasa – Canalul Mila 35 – Tulcea, Traseul D5: 
Nuntași – Cetatea Histria – Nuntași, Traseul D6: Sulina – Plaja Sulina, Traseul D7: 
Plaja Sulina, Traseul D8: natura Trail (Sf. Gheorghe), Traseul D9: Sfântu Gheorghe 
– Câșla Vădanei. 
Pădurea Letea și Pădurea Caraorman sunt zone de protecție integrală, care pot fi 
vizitate numai în scopuri științifice, accesul fiind permis doar cercetătorilor și 
grupurilor specializate, însoțite de reprezentanți ai Administrației Rezervației. 

Trasee montane de vizitat în Munții Măcinului 
 
În Munții Măcinului sunt marcate și amenajate 18 trasee destinate 

drumețiilor, cicloturismului (1 traseu) și turismului ecvestru ( 1 traseu). Acestea se 
prezintă astfel: 
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Figura 156 - Marcaje trasee turistice 

 
Sursa: www.parcmacin.ro 

 
 
Cele mai importante trasee se prezintă după cum urmează: 
 

• Traseul Culmea Pricopanului – un traseu care începe în localitatea Măcin, al 
Regia Tutunului și urcă în Vârful Sulucu Mare, pe la Piatra Râioasă și Șaua 
Serparu, până la Vârful Caramalău și Fântâna de Leac și e întoarce la Măcin. 
Are o lungime de șase kilometrii și este traseul perfect chiar și pentru camping 
cu cortul. Pe acest traseu Masivul Pricopan este cea mai spectaculoasă 
creastă cu o mulțime de formațiuni granitice, stânci și panorame variate spre 
Depresiunile Măcin, Dunăre și Luncavița. 

• Traseul Țuțuiatul – traseul începe de la Centrul Greci, spre Valea Morsu, urcă 
spre Țuțuiatul și coboară pe Valea Piscului Înalt și ajunge la Cetățuia. Are o 
lungime de șapte kilometrii, iar panorama din vârf este cu adevărat 
spectaculoasă, deoarece de aici se vede Culmea Pricopanului și vârfurile 
crestei principale a Munților Măcin, dar și orașele Galați, Măcin și Brăila. 

• Traseul dealul cu Drum – are o lungime de 14 km și începe de la Greci, merge 
spre Valea Racova și Valea Piatra Roșie, după care iese în Valea Curături și 
continuă pe Valea Taița până ajunge la Nifon. Traseul este ușor de parcurs, 
iar panoramele observate de aici sunt cu totul diferite din fiecare latură pe 
care o parcurgi. Pe traseul montan poți întâlni o mulțime de plante ocrotite 
de lege în România. 

• Traseul Vârful Crapcea – începe de la Cerna, merge spre Valea lui Puiu, Vârful 
Echiștea, Vârful Crapacea, Dealul Carpacea  și continuă până la Balabancea, 
pe un drum trasat cu bandă roșie pentru 12 km. Pe acest traseu se pot observa 
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panorame largi spre Depresiunea Taița, Culmii Niculițel, dar și lacului de 
acumulare Horia. Cele mai importante specii de plante ce pot fi întâlnite pe 
traseu sunt garofița pitică, clopoțelul dobrogean, dar și reptile precum 
țestoasa dobrogeană, gușterul dobrogean, șopârla de stepă, dar și păsări 
protejate la nivel internațional precum pietrarul, șorecarul mare, mierla de 
piatră și pițigoiul de livadă. 

• Traseul tematic Poveștile Măcinului – este un traseu cu o dificultate medie, 
ce are punctul de plecare din localitatea Greci, urcă pe Dealul cu Drum și 
continuă spre vârful Călcată, după care coboară pe Valea Carabalu. Aici se 
evidențiază specii de floră și faună de importanță europeană: stânjenelul de 
stâncă, garofița pitică, milițeaua dobrogeană, balaurul dobrogean. 

• Traseul Cozluk – un traseu ce traversează mai multe ere geologice și prezintă 
o gamă variată de roci ce aparțin celor două mari formațiuni geologice din 
Munții Măcin. Pe traseul montan pot fi întâlnite specii de plante precum: 
ghiocelul cu frunze îndoite, brândușa, codița șoricelului, dar și păsări precum: 
șoim dunărean, ciuf de pădure sau acvila țipătoare. 
 
6.7.5. Infrastructura turistică 
 

6.7.5.1. Indicatori ai sectorului turistic 
 
Dezvoltarea durabilă din domeniul turismului este influenţată nu doar de 

atractivitatea zonei şi de numărul obiectivelor turistice ci şi de serviciile de calitate 
oferite sau de alte facilităţi turistice. Hotelurile, motelurile şi pensiunile din județul 
Tulcea pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare asigurând şi alte prestări de 
servicii – restaurante, terenuri de sport, saună, excursii cu barca, mâncare 
tradițională etc. - pentru confortul călătorilor.  

Structuri de primire turistică 

La nivelul județului Tulcea, numărul structurilor de cazare a crescut cu 
112,85% în 2019 față de anul 2015, ajungând de la 140 unități  de cazare în 2015 la 
298 unități în 2019. Cele mai importante creșteri ale numărului de structuri de 
cazare s-au înregistrat în rândul bungalourilor – în anul 2019 fiind înregistrate 37 de 
astfel de structuri deși la nivelul anului 2015 nu existau astfel de structuri; 
pensiunilor turistice și pensiunilor agroturistice care au ajuns de la 7 în 2015 la 21 
în 2019. 

Tabel 130 - Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică (număr) 

Tipuri structuri de primire 
turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

TOTAL, din care: 140 138 127 328 298 112,86 
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Tipuri structuri de primire 
turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

Hoteluri 20 19 19 20 18 - 
Hosteluri apartament : : 1 1 : - 
Hanuri 1 1 1 : : - 
Vile turistice 80 80 57 61 75 - 
Cabane turistice 1 1 : 1 1 - 
Bungalouri : : 14 48 37 - 
Sate de vacanță 1 1 1 1 1 - 
Campinguri 1 1 : 3 4 - 
Popasuri turistice 2 2 2 5 4 - 
Căsuțe turistice 1 1 2 4 6 - 
Tabere de elevi și preșcolari 1 1 1 1 : - 
Pensiuni turistice 9 9 9 26 13 - 
Pensiuni agroturistice 16 15 13 133 118 - 
Spații de cazare de pe navele 
fluviale și maritime 

7 7 7 24 21 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
În ceea ce privește ponderea deținută de tipurile de structuri de primire 

turistică în anul 2019, se observă că pensiunile agroturistice dețin un procent de 
39,60%, urmate de vile turistice – 25,17%, bungalouri – 12,42% și spații de cazare de 
pe navele fluviale și maritime – 7,05%. 

 
Figura 157 - Ponderea tipurilor structurilor de primire turistică din total structuri (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Capacitatea de cazare existentă 
Referitor la capacitatea de cazare disponibilă la nivel de județ, conform 

datelor statistice reiese faptul că aceasta a cunoscut o creștere cu 89,33% în 2019 
față de 2015, ajungând de la 3.973 locuri de cazare în anul 2015 la 7.522 locuri de 
cazare în anul 2019, ceea ce relevă potențialul sporit de dezvoltare a sectorului 
turistic la nivel județean, dorința operatorilor economici de a se dezvolta în această 
direcția, precum și o creștere a activității turistice județene. Tendința de creștere 

39,60 
25,17 

12,42 
7,05 

6,04 
4,36 

2,01 
1,34 
1,34 

0,34 
0,34 

Pensiuni agroturistice
Vile turistice

Bungalouri
Spații de cazare de pe navele fluviale și maritime

Hoteluri
Pensiuni turistice

Căsuțe turistice
Campinguri

Popasuri turistice
Cabane turistice
Sate de vacanță



 
 

Pagina 312 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

a capacității de cazare a fost mult peste cea înregistrată la nivel regional, de doar 
6,92% în perioada analizată.  

 
Tabel 131 - Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri (locuri) 

Tipuri structuri de primire 
turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

TOTAL, din care: 3973 3754 3946 7919 7522 89,33 
Hoteluri 1882 1839 1836 1728 2052 9,03 
Hosteluri apartament : : 236 236 : - 
Hanuri 21 21 21 : : - 
Vile turistice 492 492 396 570 540 9,76 
Cabane turistice 8 8 : 20 20 150 
Bungalouri : : 172 436 420 - 
Sate de vacanță 29 29 29 32 32 10,34 
Campinguri 322 134 : 674 794 146,58 
Popasuri turistice 124 124 116 170 154 24,19 
Căsuțe turistice 104 104 230 148 182 75 
Tabere de elevi și preșcolari 214 249 249 210 : - 
Pensiuni turistice 242 256 250 540 313 29,34 
Pensiuni agroturistice 395 358 271 2649 2555 546,84 
Spații de cazare de pe navele 
fluviale și maritime 

140 140 140 506 460 228,57 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
Din datele analizate, reiese faptul că în 2019, cele mai multe locuri de cazare 

erau în structurile de tip pensiuni agroturistice -33,97% (2.555 locuri), hoteluri – 
27,28% (2.052 locuri), campinguri – 10,56% (794 locuri) și vile turistice – 7,18% (540 
locuri). În ceea ce privește distribuția capacității de cazare pe localități, se observă 
că localitățile ce asigură cele mai multe din locurile de cazare disponibile la nivel 
de județ sunt: 

• Comuna Murighiol – 25,60% din total locuri cazare (1.926 locuri); 
• Municipiul Tulcea – 21,55% din total locuri cazare (1.621 locuri); 
• Comuna Sf. Gheorghe – 11,62% din total locuri cazare (874 locuri); 
• Comuna Crișan – 9,28% din total locuri cazare (698 locuri); 
• Oraș Sulina – 7,98% din total locuri cazare (600 locuri); 
• Comuna Jurilovca – 5,80% din total locuri cazare (436 locuri); 
• Comuna Mahmudia – 4,07% din total locuri cazare (306 locuri). 

 
Tabel 132 - Capacitatea de cazare per localități (locuri) 

Tipuri structuri de 
primire turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față 

de 2015 
% din 
total 

TOTAL, din care: 3973 3754 3946 7919 7522 89,33 - 
Municipiul Tulcea 1290 1289 1289 1758 1621 - 21,55 
Babadag 66 64 56 58 58 - 0,77 
Măcin : : : : 25 - 0,33 
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Tipuri structuri de 
primire turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față 

de 2015 
% din 
total 

Sulina 269 319 313 874 600 - 7,98 
Baia 16 16 16 33 33 - 0,44 
Bestepe 34 34 34 54 70 - 0,93 
C.A.Rosetti 29 29 29 50 69 - 0,92 
Ceamurlia de Jos : : : 14 14 - 0,19 
Chilia Veche 31 30 30 76 76 - 1,01 
Crișan 242 146 144 686 698 - 9,28 
Jurilovca 323 323 336 422 436 - 5,80 
Luncavița : : : 44 44 - 0,58 
Mahmudia 118 137 104 264 306 - 4,07 
Maliuc 180 180 180 323 284 - 3,78 
Murighiol 456 456 692 1944 1926 - 25,60 
Nufăru 53 53 53 140 140 - 1,86 
Pardina : : : 17 : -  
Sarichioi : : : 106 76 - 1,01 
Sfântu Gheorghe 502 314 306 884 874 - 11,62 
Somova 136 136 136 94 94 - 1,25 
Topolog : : : 18 18 - 0,24 
Valea Nucarilor 228 228 228 60 60 - 0,80 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
Conform analizei precedente a rezultat în mod clar o evoluție a capacității 

de cazare din bungalouri, pensiuni agroturistice și spații de cazare de pe navele 
fluviale și maritime. Un alt aspect care atrage atenția, conform datelor INSSE, este 
dezvoltarea unor structuri noi de cazare în localități în care nu existau astfel de 
unități de cazare la nivelul anilor 2015-2016, aspect ce relevă o dezvoltare a 
activității turistice, atât în zona Biosferei Delta Dunării, cât și în zona Parcului 
Național Munții Măcinului. 

 
Capacitatea de cazare în funcțiune 
Trendul ascendent se păstrează și pentru capacitatea de cazare turistică în 

funcțiune, respectiv în cazul numărului de locuri de cazare puse la dispoziția 
turiștilor de către unitățile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât 
sunt deschise unitățile în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau 
unitățile închise temporar din lipsa de turiști, pentru reparații sau din alte motive. 

În perioada 2015-2019, în Județul Tulcea, capacitatea de cazare în funcțiune 
a crescut cu 114,90%, ajungând de la 560.259 număr locuri- zile la 1.203.987 număr 
– locuri. La nivelul anului 2019, din cele 1.203.987 locuri de cazare în funcțiune, 
45,26% au fost asigurate de hoteluri, 28,44 % de pensiuni agroturistice, 9,46% de vile 
turistice, restul de 16,85% fiind asigurate de celelalte tipuri de structuri de cazare. 
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Tabel 133 - Capacitatea de cazare turistică în funcțiune pe structuri de primire turistică 
(nr. locuri-zile) 

Tipuri structuri de primire 
turistică 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

TOTAL, din care: 560259 606684 676040 1171816 1203987 114,90 
Hoteluri 500283 500062 504506 573127 544869 8,91 
Hosteluri apartament : : 42196 : :  
Hanuri : 21960 61769 81638 113909  
Vile turistice 984 736 : 3040 3060 210,98 
Cabane turistice 1860 : 21156 33358 43230 2.224,19 
Bungalouri : : : 1952 4896  
Sate de vacanță : : : 31423 33842  
Campinguri 8096 10736 12541 18202 16680 106,03 
Popasuri turistice 9568 28136 6448 16216 6338 (33,76) 
Căsuțe turistice 13454 15616 : : :  
Tabere de elevi și preșcolari 5229 5384 14288 38496 39677 658,79 
Pensiuni turistice 20785 23434 4148 304073 342416 1.547,42 
Pensiuni agroturistice : 620 8988 70291 55070  
Spații de cazare de pe navele 
fluviale și maritime 

560259 606684 676040 1171816 1203987 114,90 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Figura 158 - Evoluția capacității de cazare în funcțiune (nr locuri - zile) 2015-2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică 
În anul 2019, Județul Tulcea a atras 168.412 turiști, cu 143,81% mai mulți 

decât în 2015 când numărul acestora a fost de 69.076. Tendința de creștere a 
numărului de turiști veniți în județ este cu mult peste creșterea înregistrată la nivel 
regional, care a fost de doar 40,84% în perioada 2015-2020. Se observă faptul că, 
județul Tulcea atrage 8,87% din turiștii veniți în Regiunea Sud-Est. 
Tabel 134 - Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică (nr. persoane) 

Nivel de referință 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față de 

2015 

Regiunea Sud-Est 1347969 1506616 1642715 1802189 1898433 40,84 
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Nivel de referință 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 față de 

2015 

Județul Tulcea 69076 73114 100430 168173 168412 143,81 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Din totalul numărului de turiști care au venit în Județul Tulcea în anul 2019, 

87,72% au fost turiști români, iar 12,28% au fost turiști străini. Se observă că 
ponderea turiștilor străini este mai mare decât valoarea înregistrată la nivel 
regional, unde în 2019 93,89% au fost turiști români și doar 6,11% au fost turiști 
străini. 

 
Figura 159 - Ponderea turiștilor români/străini în total sosiri turiști (%) 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
În ceea ce privește distribuția turiștilor sosiți pe tipuri de structuri de cazare, 

în anul 2019, la nivelul județului Tulcea, cei mai mulți turiști au sosit în hoteluri 
(51,12%), 24,05% în pensiunile agroturistice, 9,82% în vile turistice, 4,42% în pensiuni 
turistice și 4,17% în bungalouri, restul de 6,43% au sosit în celelalte tipuri de structuri 
de cazare. 

 
Figura 160 - Ponderea turiștilor sosiți pe tipuri de structuri de cazare 2019 (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Sezonalitate 
În lunile mai – septembrie se înregistrează în Județul Tulcea cel mai ridicat 

număr de turiști, reprezentând 81,45% din totalul turiștilor din întregul an. Astfel, 
se conturează sezonul turistic al județului, în perioada mai-septembrie, când sosesc 
în medie 137.172 turiști (conform datelor Institutului Național de Statistică). 
Apogeul a fost înregistrat în luna august, 24,21% din totalul turiștilor, respectiv 
40.773 persoane. În schimb în lunile ianuarie-februarie și decembrie se înregistrează 
cei mai puțin turiști, cele trei luni cumulând în total 7.387 turiști, reprezentând 
4,39% din numărul total de turiști. 

 
 
 
 

Figura 161 - Sezonalitatea turismului - Județul Tulcea (nr. turiști) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Înnoptări ale turiștilor 
În anul 2019, turiștii sosiți în Județul Tulcea au realizat 384.033 înnoptări, cu 

177,93% mai multe decât în 2015, când s-au înregistrat 138.177 înnoptări conform 
Institutului Național de Statistică. Dintre acestea, 87,75% au fost realizate de turiști 
români și 12,25% de turiștii străini. 

 
Tabel 135 - Înnoptări în structuri de primire turistică (număr) 

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 
% 2019 
față de 
2015 

Total – județul Tulcea 138177 149798 210348 378758 384033 177,93 
Români 104362 110480 157520 316598 336977 222,89 
Străini 33815 39318 52828 62160 47056 39,16 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Pe tipuri de structuri de primire turistică, 43,79% din totalul înnoptărilor de 

la nivelul județului Tulcea, din anul 2019, se înregistrează în hoteluri. Alte structuri 
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agroturistice (27,51%), vilele turistice (10,93%), bungalauri (5,61%) și spațiile de 
cazare de pe navele fluviale și maritime (4,08%). 

 
Durata medie de ședere 
La nivelul județului Tulcea, în anul 2019, durata medie de ședere50 a unui 

turist a fost de 2,3 zile. Pe tipuri de structuri de primire turistică, duratele medii de 
ședere cele mai mari se prezintă după cum urmează: 

- 3,4 zile în campinguri; 
- 3,1 zile în bungalouri; 
- 2,9 zile în spații de cazare de pe navele fluviale și maritime și cabane 

turistice; 
- 2,7 zile în popasuri turistice și căsuțe turistice; 
- 2,6 zile în pensiuni agroturistice. 

 
Figura 162 - Durata medie de ședere 2019 (zile) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Calcule consultant 

 
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare 
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune 

exprimă relația între capacitatea de cazare în funcțiune și utilizarea efectivă a 
acesteia de către turiști, într-o perioadă determinată. Rezultă din calculul prin 
împărțirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică 
în funcțiune, din perioada respectivă. 

Așadar, în anul 2019, în Județul Tulcea indicele de utilizare a capacității de 
cazare în funcțiune a fost de 31,90%. Cele mai mari valori ale indicelui de utilizare 
a capacității de cazare în funcțiune au fost înregistrate de bungalorui (49,84%), vile 
turistice (36,85%), pensiuni turistice (35,80%), sate de vacanță (32,52%). Indicii 
pentru celelalte tipuri de unități de cazare sunt prezentate în graficul următor: 

 
50 Durata medie de ședere se calculează prin împărțirea numărului de înnoptări la numărul de sosiri 
ale turiștilor. 
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Figura 163 - Indicele de utilizare netă a capacității de cazare pe tipuri de structuri de 
cazare (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Calcule consultant 

 
În baza datelor statistice analizate pentru evaluarea sectorului turistic se 

observă în mod clar o dezvoltare a acestei activități economice și o creștere a 
atractivității zonei pentru turiștii români și străini. 

 
6.7.5.2. Căile de acces și mijloace de transport turistic 

 
Creșterea activității turistice se datorează în bună parte progreselor 

înregistrate în modernizarea căilor de acces existente în Județul Tulcea, în ultimii 
ani fiind implementate mai multe proiecte ce au avut drept scop îmbunătățirea 
infrastructurii terestre și creșterea accesibilității județului pentru turiști. 

De asemenea, Județul Tulcea beneficiază, datorită amplasării sale, de 
întreaga gamă de transporturi (rutiere, feroviare, fluviale, maritime, aeriene), la 
momentul actual acestea oferind un acces rezonabil către și dinspre restul țării.  

Mijloacele navale și porturile publice și private oferă, de asemenea, 
oportunități pentru dezvoltarea turismului în județ, cu toate acestea ele trebuie 
dezvoltate în mod sustenabil, astfel încât să se evite periclitarea de orice fel a 
mediului natural unic al județului și în special al Biosferei Delta Dunării. 

Se preconizează o creștere importantă a  accesibilității județului Tulcea, 
respectiv a zonelor predominant turistice de pe teritoriul acestuia la momentul 
finalizării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii ce sunt în curs de implementare 
și în special a proiectelor ce vizează  realizarea unui nou drum expres, respectiv 
pentru tronsonul de circa 112 km ce va lega Tulcea de Constanța și dezvoltarea 
aeroportului județean. 
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6.7.5.3. Informare și publicitate turistică 
 
În Județul Tulcea se află trei51 Centre Naționale de Informare și Promovare 

Turistică, respectiv: 
• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tulcea – înființat în 

2014; 
• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Babadag – înființat în 

2017; 
• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Măcin – înființat în 2017; 

Centrele oferă informaţii în legătură cu monumentele şi atracţiile turistice, 
ofertele de cazare şi transport, oferte ale operatorilor locali de turism, hărţi, broşuri 
şi alte pliante. 

Pe lângă aceste trei centre de informare turistică, în mediul online sunt 
vizibile o serie de pagini web ce promovează obiectivele și zonele turistice, 
evenimentele locale, obiceiurile și tradițiile, etc. din județul Tulcea, printre care: 
www.amd-deltadunarii.ro;  www.info-delta.ro ; www.discoverdobrogea.ro ; 
www.viziteazatulcea.ro, etc.. 

 

6.8. Agricultură, silvicultură și pescuit 
6.8.1. Agricultură, silvicultură și pescuit 

 
În anul 2014 (până la finalizarea acțiunii de cadastrare a țării, de către 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, seriile de date rămân 
blocate la nivelul anului 2014) Județul Tulcea deținea un fond funciar (după modul 
de folosință pe județe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deținătorilor în 
raza administrativă) cu o suprafață de 849.875 hectare, din care 363.941 hectare 
fiind suprafață agricolă și restul de 485.934 hectare constituind suprafață neagricolă 
(păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, ape și bălți, teren neproductiv, 
construcții, drumuri și căi ferate). Distribuția fondului funciar de la nivelul Județului 
Tulcea la sfârșitul anului 2014 per localități se regăsește în Anexa 2. 

În ceea ce privește repartiția suprafeței agricole din Județul Tulcea în anul 
2014, cea mai mare parte, cu un procent de 80,94% era constituită de terenurile 
arabile, în timp ce suprafețele reprezentate de pășuni cumulau o pondere de 
16,70%. Cu un procent mult mai mic de doar 2,12% era reprezentate suprafețele 
dedicate viilor și pepinierelor viticole. Livezile și pepinierele pomicole reprezentau 
doar 0,21% din suprafața agricolă a județului, iar fânețele cumulau un procent de 
doar 0,03%. 

 

 
51 http://cniptmurfatlar.ro/centre-de-informare/  
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Figura 164 - Suprafața totală după modul de folosință la sfârșitul anului 2014 (hectare) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește producția desfășurată pe suprafața agricolă a Județului 

Tulcea se observă că valoarea acesteia a crescut în intervalul 2014–2018 de la 
1.406.112 mii de lei la 1.824.443 mii de lei, respectiv cu 29,75%. Din punctul de 
vedere al ramurilor agricole, ramura vegetală a cunoscut o creștere de 41,37%, 
ajungând în anul 2018 la valoarea de 1.400.104 mii lei de la 990356 mii lei cât a fost 
în 2014. Ramura animală s-a confruntat cu o creștere mai modestă de doar 1,30%, 
asemeni și ramura serviciilor agricole care a crescut cu doar 14,88% în anul 2018 față 
de anul 2014. În ceea ce privește ponderea din total, la nivelul anului 2014 ramura 
vegetală totaliza un procent de 70,43%, ramura animală 27,90% iar cea a serviciilor 
agricole 1,67%. În anul 2018, ponderea ramurii vegetale în total ajunsese la 76,74%, 
ramura animală la 21,79% și cea a serviciilor agricole la 1,47. 

 
Figura 165 - Evoluția valorii producției ramurii agricole în anii 2014 – 2018 (mii lei la prețuri 
curente) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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suprafețelor terenurilor amenajate cu lucrări de irigații a stagnat la 163.682 ha. În 
ceea ce privește suprafața agricolă efectiv irigată cel puțin o udare, observăm o 
creștere de la 3100 ha în 2014, reprezentând un procent de 0,85% din suprafața 
agricolă totală, la 12735 ha reprezentând 3,49% din suprafața agricolă disponibilă la 
nivelul județului. Deși suprafața irigată a crescut de mai bine de 4 ori în perioada 
2014–2018, aceasta încă este foarte mică comparativ cu suprafața totală. 
 
Figura 166 - Îmbunătățiri funciare aduse în perioada 2014 – 2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Privind suprafața cultivată în perioada 2014–2018 se observă o creștere 

importantă cu 24.849 de hectare, de la 242.346 hectare (reprezentând 66,58% din 
suprafața agricolă) în 2014 la 267.195 în 2018 (reprezentând 73,41% din totalul 
suprafeței agricole), procentul de creștere fiind de 10,25%. Observăm de asemenea 
că cea mai mare parte a suprafeței a fost cultivată de sectorul privat, cu o pondere 
de 97,09% în 2014 și 99,55% în anul 2018. 
 
Figura 167 - Suprafața cultivată în perioada 2014 – 2018 (hectare) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Analizând producția culturilor agricole în perioada 2014–2018 se observă o 
tendință de creștere a producției medii de grâu, porumb, orz și orzoaică în anul 2018 
comparativ cu 2014. Cea mai evidentă creștere a producției medii este cea aferentă 
culturilor de grâu. Producția medie a acestora a ajuns să fie în anul 2018 de 8.820 
de kg/ha, cu 4.131 de kg/ha  mai mare decât în anul 2014 când atingea 4689 kg/ha, 
în termeni procentuali creșterea fiind de 88,09%. Creșteri moderate au fot 
înregistrate și pentru producția medie de orz și orzoaică, care a crescut cu 931 kg/ha 
în perioada analizată, respectiv cu un procent de 20,07%. 

 
Figura 168 - Producția medie la hectar pentru grâu, porumb, orz și orzoaică în perioada 
2014 – 2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Un trend ascendent la cunoscut și producția medie de ovăz. În anul 2018, 

cantitatea medie de ovăz obținută prin cultivarea unui hectar era de 2.163 kg, cu 
319 kg mai mult decât în anul 2014 când producția medie era de doar 1844 kg/ha, 
creșterea fiind de 17,29%. 
 
Figura 169 - Producția medie la hectar pentru ovăz în perioada 2014–2018 
(kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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de floarea soarelui, anul 2018 a adus o producție medie de 3.451 kg la un hectar 
cultivat, creșterea față de anul 2014 când producția medie a fost de 2079 kg/ha 
fiind de 88,47%. Creșterea producției medie de rapiță a fost mai puțin evidentă, în 
2018 cantitatea medie obținută la hectar fiind cu doar 153 kg/ha mai mare decât în 
anul 2014, creșterea fiind de doar 7,35%. 
 
Figura 170 - Producția medie la hectar pentru floarea soarelui și rapiță în perioada 2014 – 
2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
O creștere de 46,28%, cantitatea medie obținută prin cultivarea unui hectar 

de soia boabe a ajuns la 3.050 kg în anul 2018, cu 965 de kg mai mult față de anul 
2014 când în medie se obțineau 2085 de kg de soia boabe la un hectar cultivat. Prin 
raportarea anului 2018 la 2014, se observa faptul că trendul nu este ascendent și 
pentru producția medie de mazăre boabe și fasole boabe, cantitățile medii fiind cu 
16,83% mai mici în cazul producției de mazăre boabe, respectiv cu 3,85% mai mici 
la fasolea boabe. 
 
Figura 171 - Producția medie la hectar pentru mazăre boabe, fasole boabe și soia boabe în 
perioada 2014–2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Deși evoluția nu a fost liniară pe parcursul intervalului de timp 2014–2018, 
cantitatea medie de cartofi obținută la un hectar era în 2018 mai mare cu 7.040 kg 
mai mare față de anul 2014, creșterea fiind de 75,60%. O evoluție pozitivă a avut și 
cantitatea medie de ardei, aceasta fiind cu 23,36% mai mare în anul 2018 comparativ 
cu anul 2014. Pentru cantitățile medii de tomate, situația nu a stat la fel, pentru 
anul 2018 înregistrându-se scăderi ale producției medii cu 10,75% față de anul 2014. 
 
Figura 172 - Producția medie la hectar pentru cartofi, tomate și ardei în perioada 2014 – 
2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În perioada 2014–2018 producția medie de usturoi uscat a crescut cu 764 kg/la 

hectar reprezentând 18,43% din producția medie din anul 2014, ajungând de la 4.144 
kg/ha la 4.908 kg/ha. În ceea ce privește producția de varză și ceapă uscată, 
cantitățile au scăzut în perioada menționată cu 4,91% pentru varză, respectiv 15,75% 
pentru ceapă. 
 
Figura 173 - Producția medie la hectar pentru ceapă uscată, usturoi uscat și varză în 
perioada 2014–2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Raportat la anul 2014, anul 2018 a adus o creștere de 23,08% a cantității medii 
de pepeni verzi si galbeni, diferența dintre cele două perioade de referință fiind de 
3.171 kg/ha, și o creștere semnificativă de 145,29% a producției medii de furaje 
verzi. Pentru aceeași perioadă de referință cantitatea medie de lucernă a scăzut cu 
%, ajungând în 2018 la 11.714 kg/ha de la 12.125 kg/ha în anul 2014, scăderea fiind 
de 3,38%. 
 
Figura 174 - Producția medie la hectar pentru pepeni verzi și galbeni, lucernă și furaje 
verzi în perioada 2014–2018 (kilograme/hectar) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește viile, analizând datele furnizate de INS pentru perioada 

2014–2018 observăm preponderența viilor altoite în detrimentul viilor hibrid. Deși 
suprafețele cultivate cu viță de vie au scăzut cu 1.424 de hectare în anul 2018 față 
de 2014, devenind  mai mici cu 18,34%, proporția dintre viile altoite și cele hibrid a 
rămas aproape neschimbată, ponderea viilor altoite fiind de 75,95% în 2014 și de 
75,41 în anul 2018. 
 
Figura 175 - Suprafața viilor pe rod (ha) în perioada 2014–2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Analizând producția medie a celor două tipuri de vie înțelegem de ce 
suprafețele viilor altoite sunt mai mari în detrimentul celor hibride. În intervalul 
2014–2015 producția medie de struguri a fost de 5.319 kg/ha pentru viile altoite, cu 
o producție totală de 32.541 de tone la o suprafață cultivată de 5.596 în 2014 și 
27.260 tone în anul 2018 la o suprafață cultivată de 4.781. În ceea ce privește 
producția medie în perioada 2014–2018 pentru viile hibrid observăm că aceasta este 
de 6.135 kg/ha. Analizând graficul se observă totodată o diferență mare a producției 
viilor hibrid între anul 2014 când cantitatea totală de struguri a fost de 5.496 de 
tone și anul 2018 când cantitatea de struguri obținută din viile hibrid a fost cu 3.320 
de tone mai mare. 
Figura 176 - Producția viilor pe rod în perioada 2014–2018 (tone) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește cantitatea de fructe obținută în anul 2018, analizând 
datele observăm faptul că raportat la anul 2014 producția de fructe a fost cu 12,13% 
mai mare, procent care reprezintă o diferență de 471 de tone. Cu toate acestea, în 
intervalul cuprins între cei doi ani mai sus menționați producția de fructe a fost sub 
nivelul anului 2014. 
 
Figura 177 - Producția totală de fructe în perioada 2014–2018 (tone) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În anul 2018, la nivelul Județului Tulcea a fost înregistrat un număr de bovine 

de 30.813, cu 1.059 mai puține capete față de anul 2014 când au fost înregistrate 
un număr de 31.872 de bovine, diferența dintre valorile înregistrate între cei doi ani 
exprimându-se printr-un procent de scădere de 3,32%. 
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Figura 178 - Efectivele de bovine la 1 decembrie în perioada 2014–2018 (capete) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește efectivele de ovine și caprine, în perioada de analiză 2014 
– 2018 acestea au urmat un trend ascendent. În anul 2018 la nivelul Județului Tulcea 
a fost înregistrat un număr de 355.526 de capete de ovine, acest număr fiind cu 
45294 mai mare față de anul 2014, creșterea efectivelor între cele două perioade 
fiind de 14,60%. În aceeași perioadă numărul de caprine a crescut cu un procent de 
18,83%, ajungând la un număr de 82.888 de capete în 2018 de la 69.752 de capete 
în 2014. 

 
Figura 179 - Efectivele de ovine și caprine la 1 decembrie în perioada 2014–2018 (capete) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Analizând datele aferente evoluției numărului de porcine de la nivelul 

Județului Tulcea, observăm că numărul acestora este relativ constant în perioada 
2014–2017. În anul 2018 însă, numărul de porcine se reduce considerabil, ajungând 
la o valoare de 18.319 de capete față de 93.993 cât erau înregistrate în anul 2014, 
scăderea de 75.674 de efective reprezentând un procent de 80,51% din valoarea 
anului 2014. Această scădere majoră a fost determinată de măsurile luate în 
contextul pestei porcine africane, Județul Tulcea fiind printre cele mai afectate 
zone ale țării. 
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Figura 180 - Efectivele de ovine și caprine la 1 decembrie în perioada 2014–2018 (capete) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Referitor la numărul de cabaline de la nivelul Județului Tulcea, se observă că 

acesta scăzuse în anul 2018 cu 7,15 puncte procentuale față de anul 2014. 
 
Figura 181 - Efectivele de cabaline la 1 decembrie în perioada 2014–2018 (capete) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

O scădere a valorilor înregistrate în 2018 față de anul 2014 se observă și în 
cazul efectivelor de păsări. Datele puse la dispoziție de INS evidențiază faptul că la 
data de 1 decembrie 2018 numărul de păsări din județul Tulcea era cu 254.967 de 
capete mai mic față de aceeași dată a anului 2014. Scăderea de la un număr de 
791.384 la 536.417 de păsări se traduce printr-un procent de 32,21%. 

 
Figura 182 - Efectivele de păsări la 1 decembrie în perioada 2014–2018 (capete) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

O evoluție pozitivă majoră în perioada 2014–2018 vizează numărul familiilor 
de albine. În anul 2018 a fost înregistrat un număr de familii de albine mai mare 
decât dublul valorii de la nivelul anului 2014. Astfel, cu o creștere de 188,68%, 
numărul de familii de albine ajunsese în anul 2018 la 88.629, cu 57.829 mai multe 
familii față de anul 2014 când numărul acestora a fost de 30.701. 
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Figura 183 - Efectivele de albine la 1 decembrie în perioada 2014 – 2018 (familii) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește producția agricolă de carne, în anul 2018 valoare de 22.572 

de tone înregistrată era cu 24,13% mai mare decât cantitatea înregistrată în anul de 
referință 2014. Cu toate acestea, raportat la ceilalți ani din interiorul intervalului 
mai sus menționat, cantitatea obținută în anul 2018 fost cu 2,95% mai mică față de 
cantitatea din 2015, cu 23% mai mică decât cantitatea din 2016 și cu 7,37% mai mică 
decât cea din 2017. 

 
Figura 184 - Producția agricolă de carne în perioada 2014–2018 (tone) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În perioada 2014–2018 producția agricolă de lapte a urmat o scădere 
constantă. Astfel, în anul 2018 cantitatea de lapte obținută prin activitățile agricole 
a fost de doar 497 mii de hectolitri, cu 149 de mii de hectolitri mai mică față de 
cantitatea produsă în anul 2014 când au fost produși 646 de mii de hectolitri, în 
termeni procentuali scăderea fiind de 23,06%. 
 
Figura 185 - Producția agricolă de lapte în perioada 2014–2018 (mii hectolitri) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Pentru producția de lână obținută la nivelul Județului Tulcea, în anul 2018 a 
fost de 1070 de tone în scădere față de anul 2014 cu 17,45%.  

 
Figura 186 - Producția agricolă de lână în perioada 2014–2018 (tone) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Concomitent cu scăderea numărului de păsări de la nivelul Județului Tulcea 
în perioada 2014–2018 a scăzut și producția de ouă. În anul 2018 a fost înregistrată 
o producție de ouă de doar 56 de milioane de unități, cu 21 de milioane mai puțin 
față de producția obținută în anul 2014. Procentul de 27,27% care reprezintă 
scăderea producției de ouă din anul 2018 raportat la anul 2014 este în strânsă 
legătură cu procentul de 32,21% care reprezintă scăderea efectivelor de păsări din 
aceeași perioadă. 
 
Figura 187 - Producția agricolă de ouă în perioada 2014–2018 (milioane bucăți) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
O altă relație directă între numărul de efective și producție, de data aceasta 

în sens pozitiv, se stabilește între variabilele care privesc creșterea numărului de 
familii de albine și producția de miere. Analizând graficul, este ușor de observat 
creșterea cu 133 de puncte procentuale a cantității de miere produsă în anul 2018 
în comparație cu anul 2014, aceasta ajungând la 1.562 de tone de la 668. 
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Figura 188 - Producția agricolă de miere extrasă în perioada 2014–2018 (tone) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește numărul de tractoare care deservesc activitățile agricole 
de la nivelul Județului Tulcea, analizând datele puse la dispoziție de Institutul 
Național de Statistică se observă că numărul acestora era în 2018 cu 12,97% mai 
mare față de anul 2014. Urmare a majorării numărului de tractoare și a modificărilor 
suprafețelor cultivate la nivelul județului, numărul anual de hectare ce este deservit 
de un tractor a scăzut de la 110 în anul 2014 la 95 în anul 2018. 
 
Figura 189 - Situația numărului de tractoare la sfârșitul anului și suprafața arabilă ce revine 
unei unități în perioada 2014–2018 (bucăți) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Pe lângă numărul de tractoare, statisticile analizate expun faptul că raportat 

la anul 2014, în anul 2018 și altor utilaje agricole le erau atribuite un număr mai 
mare de unități. Astfel, în anul 2018 numărul de cultivatoare mecanice era mai mare 
cu 23,39% decât numărul de unități înregistrate în anul 2014, cel al semănătoarelor 
mecanice cu 1,09% mai mare și cel al preselor pentru balotat paie și fân cu 158,64% 
mai mare. 
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Figura 190 - Situația numărului de cultivatoare mecanice, semănătoare mecanice și prese 
pentru balotat paie și fân la sfârșitul anului în perioada 2014–2018 (bucăți) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Cu 531 de unități în anul 2018, numărul combinelor autopropulsate pentru 

recoltat cereale înregistrate la nivelul Județului Tulcea era mai mare cu 25,82% față 
de anul 2014 când numărul înregistrat era de 422 de unități. O majorare a numărului 
de unități în anul 2018 față de 2014 a fost înregistrat și în cazul combinelor 
autopropulsate pentru recoltat furaje, pentru acestea creșterea fiind de 27,27%. Cu 
o creștere de 18,64% în anul 2018 raportat la anul 2014 s-a confruntat și numărul de 
mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică care deservesc activitățile agricole 
din Județul Tulcea, numărul acestora ajungând în anul 2018 la 140, cu 22 de unități 
în plus față de numărul din 2014. 
 
Figura 191 - Situația numărului de mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică, 
combine pentru recoltat cereale și combine pentru recoltat furaje la sfârșitul anului în 
perioada 2014–2018 (bucăți) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește folosirea îngrășămintelor din datele analizate se observă 
că în perioada analizată s-au folosit următoarele cantități medii de îngrășăminte 
chimice: anul 2014 – 1 tonă la 22,39 ha, anul 2015 – 1 tonă la 21,52 ha, anul 2016 – 
1 tonă la 21,56 ha, anul 2017 – 1 tonă la 21,02 ha, 2018 – 1 tonă la 27,56 ha. Deși 
media de utilizare a îngrășămintelor chimice este mai mică în anul 2018 raportat la 
2014, cantitatea de îngrășăminte chimice folosită este în continuare foarte mare. 
 
Figura 192 - Îngrășăminte chimice folosite în agricultură în perioada 2014–2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând datele ce vizează evoluția fondului forestier, observăm faptul că în 
cadrul perioadei analizate cea mai mare diferență dintre valoarea minimă 
înregistrată (104.800 ha în 2014) și valoarea maximă (105.000 ha în anul 2016 și 
2018) este de 200 de hectare. În termeni procentuali diferența se exprimă sub forma 
unui procent de 0,19%. 

 
Figura 193 - Evoluția fondului forestier în perioada 2014–2018 (mii ha) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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majorarea suprafețelor împădurite având valoarea de 1,65%. De asemenea, prin 
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analiza datelor observăm cu ușurință ponderile ridicate pe care le au pădurile de 
foioase în detrimentul celor de rășinoase pe toată perioada analizată. Astfel, la 
nivelul anului de analiză 2014, ponderea pădurilor de foioase din totalul de păduri 
este de 99,02%, la nivelul anului 2018 ponderea fiind de 99,04%, restul procentelor 
până la 100% fiind aferente pădurilor de rășinoase. 

 
Figura 194 - Evoluția suprafețelor pădurilor în perioada 2014–2018 (mii ha) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând graficul referitor la evoluția regenerărilor artificiale sesizăm un 
aspect negativ, acela că numărul de hectare supuse activităților de regenerare 
artificială a scăzut de la 793 de hectare cât era valoarea anului 2014 la doar 162 de 
hectare în 2018, valoare ce constituie doar 20,42% din totalul primului an al 
perioadei analizate. 
 
Figura 195 - Evoluția regenerărilor artificiale în perioada 2014–2018 (ha) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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1 2 3 4 5

92,3 92,6 93,6 93,8 93,8

0,9 1 0,9 0,9 0,9

91,4 91,6 92,7 92,9 92,9

Suprafața pădurilor - total Rășinoase Foioase

793

521

709

482

162

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2014

2015

2016

2017

2018



 
 

Pagina 335 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

cu 1,98%, singurul an în care tăierile au fost sub nivelul din 2014 fiind anul 2016 când 
volumul recoltat a fost cu 2,82% mai mic. Creșterea volumului de lemn recoltat este 
un aspect negativ, în special atunci când este corelat cu reducerea activităților de 
regenerare artificială. 

 
Figura 196 - Volumul de lemn recoltat în perioada 2014-2018 (mii m3) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În ceea ce privește structura lemnului recoltat în anul 2018, ponderea cea 

mai mare din total o are lemnul de esență moale, cu un procent de 73,72%, urmat 
de lemnul de esență tare care cumulează un procent de 20,03% din întreaga 
cantitate de lemn recoltat. Cu un procent de 6,15%, lemnul de stejar ocupă locul 
trei în ceea ce privește exploatările de lemn din anul 2018, ponderea cea mai mică 
fiind atribuită rășinoaselor, cu un procent de 0,10%. 
 
Figura 197 - Structura volumului de lemn recoltat în anul 2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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6.9. Dezvoltare teritorială 
6.9.1. Dezvoltare urbană 
 

6.9.1.1. Bilanțul teritorial 
 
Suprafața intravilană aferentă Municipiului Tulcea și a orașelor de la nivelul 

Județului Tulcea era în anul 2018 de 3437 hectare. Din aceasta, un procent de 
aproximativ 50% (1.700 ha) se afla în reședința de județ, 18% (632 ha) se afla pe 
teritoriul orașului Babadag, 12% (408 ha) în orașul Isaccea, iar cate un procent de 
10% din suprafața totală revenea orașelor Măcin și Sulina, cu 341 respectiv 356 de 
hectare. 

Ca și evoluție în timp, pe parcursul perioadei de analiză 2014–2018, suprafața 
intravilană aferentă municipiilor și orașelor de la nivelul județului a fost aproape 
constantă, singurele modificări înregistrându-se la nivelul municipiului Tulcea, unde 
suprafața de teren intravilan a fost la nivelul anului 2018 cu 5 ha mai mare decât în 
anul 2014, procentul de creștere fiind unul aproape insignifiant, de doar 0,29%. 

 
Tabel 136 - Suprafața intravilană a municipiilor și orașelor (hectare) 

Denumire indicatori  
Anii 

2014 2015 2016 2017 2018 
Suprafaţa intravilanǎ 3432 3436 3437 3437 3437 
Municipiul Tulcea 1695 1699 1700 1700 1700 
Oraş Babadag 632 632 632 632 632 
Oraş Isaccea 408 408 408 408 408 
Oraş Măcin 341 341 341 341 341 
Oraş Sulina 356 356 356 356 356 

 
Figura 198 - Ponderea suprafeței intravilane în cadrul orașelor de la nivelul Județului 
Tulcea în anul 2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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6.9.1.2. Funcția rezidențială a orașelor 
 

La finalul anului 2018 fondul de locuințe de la nivelul Regiunii Sud-Est era de 
1130.079 de locuințe. Dintre acestea, un număr de 98.101, reprezentând un procent 
de 9% din numărul total de locuințe, se aflau pe teritoriul Județului Tulcea, 
procentul fiind cel mai mic de la nivelul întregii regiuni. Județul Tulcea s-a clasificat 
pe ultimul loc în topul regional și în ceea ce privește numărul de camere de locuit, 
acesta fiind de 301.130, reprezentând un procent de 9,16% din numărul de 3.285.169 
camere aferent întregii regiuni, dar și în ceea ce privește suprafața locuibilă, la 
nivelul Județului Tulcea aceasta fiind de 4.378.050 m2, cumulând un procent de 
8,18% din suprafața locuibilă totală de 53.504.012 m2. Analizând datele disponibile 
observăm faptul că în medie, o locuință de la nivelul Județului Tulcea avea o 
suprafață de 44,62 m2, cu 2,72 m2 mai puțin decât media regională de 47,34 m2  
 
Tabel 137 - Fondul de locuințe la nivelul Regiunii Sud-Est la finalul anului 2018 

Regiunea de dezvoltare / 
Județul 

Total 
Locuințe 
(număr) 

Camere de locuit 
(număr) 

Suprafață 
locuibilă (m2) 

Sud-Est 1130079 3285169 53504012 
Brăila 138574 389115 5541325 
Buzău 203011 617584 9473756 
Constanța 297437 844099 15542999 
Galați 233948 655437 10781727 
Tulcea 98101 301130 4378050 
Vrancea 159008 477804 7786155 

 
La nivelul anului 2018, cele mai multe locuințe din mediul urban de la nivelul 

Județului Tulcea erau distribuite în cadrul municipiului Tulcea, în cadrul reședinței 
de județ găsindu-se un număr de 33.588 de locuințe, totalizând aproximativ 75% din 
numărul total de locuințe de la nivelul orașelor județului, la nivelul orașelor Măcin 
și Babadag găsindu-se un număr de 3.780 respectiv 3.374 de locuințe, fiecărui oraș 
fiindu-i atribuit un procent de 8% din totalul locuințelor din mediul urban, 2006 
locuințe, reprezentând o pondere de 5%, fiind distribuite pe teritoriul orașului 
Isaccea și 1.992 de locuințe și un procent de 4% pe teritoriul orașului Sulina. În ceea 
ce privește suprafața medie, locuințele de pe teritoriul municipiului Tulcea aveau o 
suprafață medie de 39,1 m2, cu 5,5 m2 mai mică decât media județeană. 
 
Tabel 138 - Locuințe existente în Județul Tulcea la finalul anului 2018 

Localitatea 
Locuinţe existente 

Suprafaţa locuibilǎ 
pe o locuinţǎ (m2) Numǎr 

Suprafaţa locuibilǎ 
(m2) 

TOTAL JUDET 98101 4378050 44,6 
Municipiul Tulcea 33588 1314047 39,1 
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Oras Babadag 3374 175158 52 
Oras Isaccea 2006 97428 48,3 
Oras Macin 3780 176063 46,7 
Oras Sulina 1992 83477 41,9 

 
Figura 199 - Ponderea locuințelor în cadrul orașelor de la nivelul Județului Tulcea în anul 
2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește numărul de locuințe terminate, la sfârșitul anului 2018 a 
fost înregistrată cea mai mică valoare din perioada de analiză, atât în ceea ce 
privește numărul total de locuințe terminate la nivelul județului, dar și la nivelul 
municipiilor și a orașelor. Față de primul an al perioadei de referință, în anul 2018 
s-au înregistrat valori cu 14,28% (34 de locuințe finalizate în anul 2018 față de 42 în 
2014) mai mici în ceea ce privește locuințele finalizate din mediul urban și cu 11,39% 
(140 de locuințe finalizate în anul 2018, cu 18 locuințe mai puțin față de anul 2014) 
mai mici în ceea ce privește numărul total de locuințe finalizate la nivelul județului. 
Față de anul 2017, an în care atât numărul total de locuințe finalizate la nivelul 
județului cât și la nivelul mediului urban au avut cele mai mari valori, anul 2018 a 
înregistrat scăderi cu 44,44% la capitolul locuințe finalizate în total și de 77,92% la 
capitolul locuințe finalizate în mediul urban. Analizând datele se observă faptul că 
exceptând anul 2017, în toată perioada de referință numărul de locuințe finalizate 
în mediul urban a fost sub 50% față de numărul total de locuințe finalizate la nivelul 
întregului județ. 

 
Tabel 139 - Locuințe terminate la nivelul Județului Tulcea în perioada 2014-2018 

Denumire indicator  
Anii 

2014 2015 2016 2017 2018 
Locuinţe total  158 211 191 252 140 
În municipii şi oraşe 

42 87 38 154 34 

 

Municipiul 
Tulcea

75%

Oras Babadag
8%

Oras Isaccea
5%

Oras Macin
8%

Oras Sulina
4%
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Figura 200 - Locuințe terminate în Județul Tulcea în perioada 2014-2018 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Din cele 34 de locuințe finalizate în anul 2018 în mediul urban al Județului 

Tulcea, 26 dintre acestea, cumulând un procent de 76,47% au fost realizate pe 
teritoriul municipiului Tulcea, 5 pe teritoriul orașului Isaccea și 3 în orașul Măcin, 
pe teritoriul orașelor Babadag și Sulina nefiind înregistrate finalizări de locuințe în 
anul menționat. 

 
Tabel 140 - Locuințe terminate în orașele din Județul Tulcea în anul 2018 

Localitatea Total 

TOTAL JUDET 140 
Municipiul Tulcea 26 
Oras Babadag - 
Oras Isaccea 5 
Oras Macin 3 
Oras Sulina - 

 
6.9.2. Dezvoltare rurală 

6.9.2.1. Spațiul rural din Județul Tulcea 
 
Mediul rural din județul Tulcea este format din 46 de comune (compuse din 

133 sate). Teritoriul acoperit de localitățile rurale din județ este de 765.667 
hectare, reprezentând 90,09% din suprafața totală a județului (849.875 ha). Din 
suprafața totală rurală, 44,90% este reprezentată de terenuri agricole (343.751 ha), 
iar 55,10% este reprezentată de terenuri neagricole (55,10%). Acestea sunt împărțite 
pe categorii de terenuri, după cum urmează: 
  

2014 2015 2016 2017 2018

158

211
191

252

140

42

87

38

154

34

Locuinţe total În municipii şi oraşe
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Figura 201 - Distribuția terenurilor agricole și neagricole pe tipuri de terenuri 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Județul Tulcea se situează pe locul trei între județele Regiunii de Sud Est în 
privința ponderii populației rural (50,71%) și pe ultimul loc la indicatorul densitatea 
populației (28,07 locuitori/km2). 
 
Tabel 141 - Populația după domiciliu pe medii, suprafață și densitatea populației în 
județele din Regiunea Sud Est 

Regiune Total 
Urban Rural Suprafață 

totală 
(km 2) 

Densitatea 
populației 
(loc/km2) Nr. pers % Nr. pers. % 

Regiunea 
Sud-Est 

2.835.733 1.576.582 55,60 1.259.151 44,40 35761,7 79,30 

Brăila 347.076 225.759 65,05 121.317 34,95 4765,76 72,83 
Buzău 468.538 198.541 42,37 269.997 57,63 6102,55 76,78 
Constanța 767.048 530.743 69,19 236.305 30,81 7071,29 108,47 
Galați 627.588 358.613 57,14 268.975 42,86 4466,32 140,52 
Tulcea 238.542 117.579 49,29 120.963 50,71 8498,75 28,07 
Vrancea 386.941 145.347 37,56 241.594 62,44 4857,03 79,67 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Calculele consultantului 
 
Din punct de vedere al conectivității, se observă că majoritatea comunelor 

au în apropiere un centru urban județean, excepție făcând comunele situate 
preponderent pe teritoriul Biosferei Deltei Dunării și cele situate în vestul județului. 
  

81,00 %

16,90 %
0,03 %

2,00 % 0,07 %
Distribuție terenuri agricole 

Arabilă

Pășuni

Fânețe

19,05 

73,19 

2,06 
1,38 4,32 

Distribuție terenuri neagricole

Pădure și 
altă 
vegetație 
forestieră

Ocupate cu 
ape, bălți
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Figura 202 - Harta județului Tulcea - centre urbane și comune 

 
6.9.2.2. Caracteristicile demografice ale zonelor rurale 
din Județul Tulcea 

 
Conform Institutului Național de Statistică, populația stabilă a județului 

Tulcea la 1 iulie 2018 după domiciliu era de 238.542 persoane, dintre care 117.579 
persoane locuiau în municipii și orașe (49,29%), iar 120.963 persoane locuiau în 
spațiul rural – comune (50,71%). În ultimele trei decenii populația județului a scăzut, 
atât în mediul rural, cât și în mediul urban, dar ponderea populației rurale s-a 
păstrat totuși de peste 50%, având mici fluctuații (1992 – 52,27%, 2000 – 51,39%, 
2010 – 50,51%, 2018 – 50,71%). 

 
Figura 203 - Populația după domiciliu, pe medii, județul Tulcea 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Comunele din Județul Tulcea sunt de mărime variată din punct de vedere al 
populației, cele mai multe încadrându-se în categoria 2000 – 3000 locuitori – 30,43%, 
urmate ce comunele cu 1000-2000 locuitori – 26,09% și peste 4000 locuitori – 19,57%. 
Cea mai mare comună ca și număr de locuitori este comuna Sarichioi (6.817 

129382 128349 125740 117579

141681 135663 128327 120963

A N U L  1 9 9 2 A N U L  2 0 0 0 A N U L  2 0 1 0 A N U L  2 0 1 0

Total urban Total rural
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persoane). Următoarele trei comune în clasament sunt Jijila (5.592 locuitori), Greci 
(5.178 locuitori) și Somova (4.944 locuitori). La polul opus, comuna cu cei mai puțini 
locuitori este Pardina (595 locuitori). 
 
Figura 204 - Distribuția comunelor din județul Tulcea după numărul de locuitori 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În toate zonele rurale ale județului se poate observa o tendință demografică 

nefavorabilă. În perioada 2015-2018, observându-se o scădere a populației în toate 
comunele din județ. Cea mai mare scădere a populației s-a înregistrat la nivelul 
comunei C.A. Rosetii, aceasta înregistrând cu 9,35% mai puțin locuitori în 2018 
comparativ cu anul 2015. 

În ceea ce privește migrarea populației, la nivelul anului 2019, s-au înregistrat 
2.130 stabiliri de domiciliu (inclusiv migrația externă) în zona rurală a județului 
Tulcea și 2.536 plecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă). 

În perioada 2014-2018 se observă o tendință de îmbătrânire a populației, 
astfel în perioada analizată, în timp ce populația în vârstă a crescut cu 1,25%, 
populația tânără a scăzut cu 2,19%, iar populația cu vârste între 0-14 ani a scăzut 
cu 7,41%. 
 
Figura 205 - Evoluția populației rurale pe categorii de vârstă 2015-2019 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Concluzia acestei analize este că în viitorul apropiat situația demografică în 
mediul rural al județului Tulcea va fi satisfăcătoare, cu o pondere suficient de mare 

10,87 26,09 30,43 13,04 19,57 

mai puțin de 1000 locuitori 1000-2000 locuitori 2000- 3000 locuitori

18.885,00 18.390,00 17.884,00 17.486,00 

84231 83717 83110 82385
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a populației în vârstă de muncă, dar perspectivele pe termen lung la nivel național, 
ce vor fi resimțite și la nivel județean sunt mai pesimiste. 
 
Figura 206 - Arborele genealogic al populației rurale din județul Tulcea 2015 vs 2018 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

6.9.2.3. Nivelul de instruire a populatei rurale 
 
Conform ultimului recensământ realizat la nivel național (2011), nivelul de 

instruire al populației rurale din județul Tulcea este scăzută; în rândul populației 
rurale de 10 ani și peste 3,25% a absolvit o instituție de învățământ superior; 1,10% 
școala postliceală și de maiștrii; 14,12% liceu; 18,52% școală profesională și de 
ucenici; 38,15% gimnaziu; 20,38% învățământ primar și 4,48% au declarat că nu au 
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terminat nici o formă de învățământ. Cei ce s-au declarat analfabeți dețin o pondere 
de 2,21%. 

 
 
 
 
Tabel 142 - Nivelul de instruire și profilul instituției de învățământ absolvit de populația 
de 10 ani și peste în mediul rural din Județul Tulcea (anul 2011) 

  Populația de 10 ani și peste 
Nr.persoane % 

Învățământ superior 3.299 3,25 
Postliceal și de maiștrii 1.112 1,10 
Liceal 14.340 14,12 
Profesional și de ucenici 18.810 18,52 
Gimnazial 38.743 38,15 
Învățământ primar 20.700 20,38 
Fără școală 4.546 4,48 

Sursa: Recensământ 2011 
 

6.9.2.4. Ocuparea populației din mediul rural 
 
Având în vedere că datele privind forța de muncă pe medii de rezidență nu 

sunt disponibile la nivel județean, analiza va fi prezentată luând în considerare 
datele valabile pentru Regiunea de Sud-Est.Conform documentului Repere 
economice și sociale regionale- Statistică teritorială publicat în anul 2020 de 
Institutul Național de Statistică, la nivelul regiunii Sud-Est, în mediul rural, în 2018, 
populația activă era de 477 mii persoane, cu 2,65% mai puțin decât în anul 2015. În 
ceea ce privește populația ocupată, aceasta era în 2018 (mediul rural) de 442 mii 
de persoane, cu 1,77% mai puțin decât în 2015. 

Referitor a numărul șomerilor, la nivel rural, în 2018 numărul acestora a fost 
de 35 mii persoane, cu 14,28% mai puțin decât în 2015. Exprimate procentual, cifrele 
analizate se rezumă astfel: 

• Rata de activitate – 63% în anul 2018 în mediul rural; 
• Rata de ocupare – 58,1% în anul 2018 în mediul rural; 
• Rata șomajului – 7,4% în anul 2018 în mediul rural. 
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Figura 207 - Populația după participarea la activitatea economică - mediu rural -Regiunea 
Sud-Est (mii persoane) 

 
Sursa: Repere economice și sociale regionale- Statistică teritorială 2020 

Conform aceluiași document statistic, structura populației, după participarea 
la activitatea economică, la nivelul mediului rural, se prezintă astfel: 

 
Tabel 143 - Structura populației, după participare la activitatea economică, Regiunea Sud-
Est (%) 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Persoane active (%) – total: 42,1 39,7 40,6 42,0 

Ocupate 38,7 37,0 37,7 38,9 

Șomeri 3,4 2,7 2,9 3,1 

Persoane inactive (%) 57,9 60,3 59,4 58,0 
TOTAL populație 100% 100% 100% 100% 

Sursa: Repere economice și sociale regionale- Statistică teritorială 2020 
 
Structura populației ocupate pe sectoare de activitate la nivelul Regiunii Sud 

Est, în perioada 2015-2018, în mediul rural a fost următoarea: 
 

Tabel 144 - Structura populației, pe sectoare de activitate - Regiunea Sud Est mediul rural 
(%) 

Sector de activitate 2015 2016 2017 2018 
Mii persoane 450 429 433 443 
Agricultură (%) 52,3 47,0 44,2 44,7 
Industrie și construcție (%) 23,0 24,4 25,8 26,4 
Servicii (%) 24,7 28,6 30,0 28,9 

Sursa: Repere economice și sociale regionale- Statistică teritorială 2020 
 

6.9.2.5. Activități economice în mediul rural 
 
Conform bazei de date furnizate de Borgdesign, la nivelul anului 2019, în 

mediul rural din județul Tulcea erau înregistrați un număr de 2.641 agenți economici 

490 460 466 477

450 429 433 442

40 31 33 35

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Rural Populația activă Rural Populația ocupată Rural Șomeri



 
 

Pagina 346 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

activi. Cumulat, firmele din mediul rural au înregistrat la nivelul anului 2019 
următorii indicatori financiari: 

• Cifră de afaceri totală – 2.585.147.911 lei; 
• Profit – 221.592.734 lei; 
• Angajați – 6.604 persoane. 

 
 Din total, acestea erau distribuite pe sectoare ale activității naționale, 

astfel: 
• A. Agricultură, silvicultură și pescuit – 524 întreprinderi; 
• B. Industrie extractivă – 10 întreprinderi; 
• C. Industrie prelucrătoare – 230 întreprinderi; 
• D. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și 

aer condiționat – 24 întreprinderi; 
• E. Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare – 46 întreprinderi; 
• F. Construcții – 166 întreprinderi; 
• G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 690 întreprinderi; 
• H. Transport și depozitare – 210 întreprinderi; 
• I. Hoteluri și restaurante – 343 întreprinderi; 
• J. Informații și comunicații – 32 întreprinderi; 
• K. Intermedieri financiare și asigurări – 7 întreprinderi; 
• L. Tranzacții imobiliare – 22 întreprinderi; 
• M. Activități profesionale, științifice și tehnice – 140 întreprinderi; 
• N. Activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 69 

întreprinderi; 
• P. Învățământ – 13 întreprinderi; 
• Q – Sănătate și asistență socială – 34 întreprinderi; 
• R. Activități de spectacole, culturale și recreative – 31 întreprinderi; 
• S. Alte activități de servicii – 50 întreprinderi. 

 
Transpusă la nivel procentual, distribuția firmelor de sectoare ale economiei 

naționale, topul sectoarelor la nivel rural se prezintă astfel: 
 

• Comerț cu ridicata și amănuntul – 26,13%; 
• Agricultură, silvicultură și pescuit – 19,84%; 
• Hoteluri și restaurante – 12,99%; 
• Industrie prelucrătoare – 8,71%; 
• Construcții – 6,29%. 
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Figura 208 - Distribuția întreprinderilor active pe sectoare ale economiei naționale - mediul 
rural (%) 

 
Sursa: Baza de date BorgDesign 

 
Coroborând analiza mediului rural cu analiza realizată per total județ în ceea 

ce privește mediul economic, se poate observa că profilul economic rural se 
păstrează în aceeași parametri ca și cel de la nivel județean. Cu toate acestea, în 
termen de indicatori economici înregistrați de întreprinderile active, se observă că 
gradul de dezvoltare a firmelor din mediul rural este sub cel al firmelor din județul 
județean, acestea generând doar 33,67% din cifra de faceri județeană la nivelul 
anului 2019 (7.678.375.797 lei). 

 
6.9.2.6. Infrastructura rurală 

 
Infrastructura poate influența performanța economiei rurale prin extinderea 

ariei de folosință a resurselor existente (muncă, capital, resurse naturale, etc.), 
atragerea de resurse adiționale, creșterea productivității, apropierea piețelor 
urbane și facilitarea navetei la locurile de muncă urbane. Lipsa infrastructurii fizice 
prezintă un obstacol în calea creșterii economice și a nivelului de ocupare, totuși, 
infrastructura dezvoltată nu este suficientă pentru garantarea acestora. 

 
Infrastructura de transport 
În ultimii ani, la nivelul județului Tulcea, infrastructura rurală s-a 

îmbunătățit, dar sunt încă diferențe semnificative între localitățile rurale. La nivelul 
anului 2019, lungimea drumurilor comunale din județul Tulcea era de 392 km. Din 
lungime totală de drumuri comunale, peste jumătate, respectiv 54,08% erau de 
pământ, 22,96% erau pietruite și 22,96% erau cu îmbrăcăminte ușoare rutiere. 

 
Tabel 145 - Lungimea drumurilor comunale, pe categorii de drumuri 

Tipul de acoperământ 2015 2016 2017 2018 2019 
Total drumuri comunale 392 392 392 392 392 

A. Agricultură, 
silvicultură și 

pescuit; 19,84 

C. Industrie 
prelucrătoare ; 

8,71 

F. Construcții ; 
6,29 

G. Comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul ; 

26,13 

H. Transport și 
depozitare; 7,95 

I. Hoteluri și 
restaurante; 

12,99 

M. Activități 
profesionale, 
științifice și 

tehnice; 5,30 
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Tipul de acoperământ 2015 2016 2017 2018 2019 
Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere 53 53 90 90 90 
Pietruite 127 127 90 90 90 
De pământ 212 212 212 212 212 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
În ceea ce privește evoluția stării acestora, se observă o ușoară creștere a 

drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, în detrimentul celor pietruite. La 
momentul actual însă, la nivel rural sunt încă foarte multe drumuri modernizate 
fiind necesare investiții în reabilitarea și amenajarea acestora.  

 
Infrastructura de utilități 
În ceea ce privește infrastructura de utilități publice, situația din mediul rural 

s-a îmbunătățit în ultimii ani, însă există decalaje consistente de dezvoltare ce 
necesită investiții masive de dezvoltare și extindere a unor rețele de utilități. 

Referitor la rețeaua de distribuție a apei potabile, în mediul rural se observă 
o ușoară scădere a lungimii totale a rețelei simple de distribuție a apei potabile în 
2019 față de 2015, ajungând de la 1.278,5 km la 1.259,6 km. Sunt însă și comune 
unde acest indicator a cunoscut creșteri în perioada analizată, respectiv: Pardina 
(+106,9%), Frecăței (+26,67%), Nalbant (+25,71%), Smârdan (+18,82%) și Hamcearca 
(+16,79%). Comuna cu cea mai dezvoltată rețea de distribuție a apei potabile este 
Murighiol – 66,7 km. La polul opus se află comuna Ceatalchioi cu doar 4 km. 

Făcând referire la capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile din 
mediul rural, în perioada 2015-2019 se observă o creștere a acesteia, ajungând de 
la 51.457 metri cubi pe zi la 55.577 metri cubi pe zi, creșterea înregistrată fiind de 
8,01%. 
 
Tabel 146 - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural 

Nivel 2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 față 

de 2015 
Rural 51457 53984 52685 55090 55577 8,01 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Cea mai mare capacitate de producere a apei potabile se identifică la nivelul 

comunei Nufăru (4.608 metri cubi pe zi), la polul opus situându-se comuna Grindu 
cu 177 metri cubi pe zi. Trendul pozitiv se remarcă și în cazul cantității de apă 
distribuită populației, în 2019 fiind distribuiți 6.042 mii metri cubi de apă, cu 2,39% 
mai mult decât în 2015. Din totalul cantității de apă distribuită, 95,50% a fost pentru 
uz casnic și 4,5% pentru uz industrial. 
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Tabel 147 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii metri cubi) – mediu 
rural 

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 
față de 
2015 

Total apă distribuită 5901 5660 5639 5619 6042 2,39 
Uz casnic 5523 5368 5363 5373 5770 4,47 
Uz industrial 378 292 276 246 272 -28,04 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
O scădere importantă se remarcă la nivelul cantității de apă distribuită pentru 

uz industrial, cantitatea fiind mai mică în 2019 față de 2015 cu 28,04%. 
În ceea ce privește rețeaua publică de canalizare, conform datelor de la INS, 

doar 23 de localități din mediul rural beneficiază de un sistem de canalizare publică. 
Lungimea totală a conductelor de canalizare din mediul rural cumula 300,2 km în 
2019, cu 42,34% mai mult decât în 2015.  

 
Tabel 148 - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) 

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 
%2019 față de 

2015 
Lungime conducte canalizare - 
rural 

210,9 209,7 263,6 269,7 300,2 42,34 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Comuna cu cea mai dezvoltată rețea de canalizare este Luncavița – 40,7 km, 

la popul opus fiind comuna Maliuc cu 2,1 km. 
În ceea ce privește alimentarea cu energie termică (comuna Murighiol) și 

alimentare cu gaze naturale (comuna Jijila), la nivel județean există o singură 
comună ca având acces la acest tip de utilități. 
 

6.10. Instituții locale, servicii publice și societatea civilă 
 
6.10.1. Administrația publică locală 
 
Consiliul Județean Tulcea este autoritatea administrației publice locale, 

constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, 
orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, 
în conformitate cu prevederile art. 122 din Constituția României, coroborate cu 
prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată. 

Consiliul Județean Tulcea, ca autoritate deliberativă, îndeplinește în 
principal atribuțiile prevăzute de Legea administrației publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții 
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prevăzute de actele normative în vigoare, în condițiile respectării principiilor pe 
care se întemeiază administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale. 
Îndeplinirea atribuțiilor este realizată prin aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Tulcea, subordonat Președintelui Consiliului Județean Tulcea. 

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea este organizat conform 
Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 108 din 26 iunie 2013, având în componență 
următoarele structuri: 

• Administrator Public 
• Serviciul Administrație Publică Locală 
• Direcția Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 
• Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
• Direcția Economică, Buget Finanțe și Administrativ 
• Direcția Turism și Mijloace de Transport 
• Compartimente subordonate președintelui Consiliului Județean Tulcea 

Misiunea Consiliului Județean Tulcea este reprezentată de coordonarea 
activității consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
județean care să asigure: 

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

Consiliul Județean Tulcea are 31 de consilieri județeni, a căror activitate se 
desfășoară în cadrul a patru comisii de specialitate: Comisia pentru studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al 
Județului Tulcea, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, Comisia pentru administrația publică 
locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 
Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție 
socială, activități sportive și turism. 

Activitatea executivă este susținută de aparatul de specialitate, care 
cuprinde 153 persoane, din care 3 demnitari, 128 funcționari publici, 22 personal 
contractual. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea 
se regăsește 
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/Organigrama_2020.p
df. 

În subordinea Consiliului Județean Tulcea se află următoarele instituții: 
 

95) Centrul Cultural „Jean Bart” 
96) Biblioteca Județeană „Panait Cernea” Tulcea 
97) Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea 
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98) Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
99) Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 
100) Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 
101) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea 
102) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea 
103) Camera Agricolă Județeană Tulcea 
104) Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina 

 
6.10.2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al Județului 

Tulcea 
 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al Județului Tulcea 

funcționează în baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 
situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, 
modificată, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2004 
aprobată prin Legea nr. 329/2004, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin 
Legea nr. 15/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 cu modificările și 
completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al Județului Tulcea a fost 
înființat începând cu data de 15.12.2004, conform Hotărârii Guvernului nr. 
1492/09.09.2004, prin unificarea Grupului de Pompieri DELTA al Județului Tulcea cu 
Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Tulcea. Este o structură specializată, 
destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de 
urgență. Funcționează ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență și face parte din forțele de protecție ale 
Sistemului de securitate și apărare națională și din subsistemul local de management 
al situațiilor de urgență.  
 

6.10.3. Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean 
Tulcea 

 
În ceea ce privește bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Consiliului 

Județean Tulcea se remarcă o evoluție impresionată a acestuia (2020 față de anul 
2017). Astfel, veniturile estimate pentru anul 2020 sunt în cuantum de 518.240 mii 
lei, mai mult cu 154% față de veniturile înregistrate în anul 2017, în cuantum de 
203.824 mii lei. 
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Figura 209 - Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Tulcea în 
perioada 2017-2020 

 
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 

 
În conformitate cu execuțiile bugetare din ultimii ani, ponderea veniturilor 

proprii din total venituri la bugetul Consiliului Județean Tulcea este mai mică față 
de anii anteriori, ajungând în anul 2020 să reprezintă un procent de aproximativ 9%, 
față de 21%, cât înregistra în anul 2017. 
 
Figura 210 - Ponderea veniturilor proprii în total venituri în perioada 2017-2020 

  
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 

 
În ceea ce privește structura cheltuielilor, aceasta se prezintă astfel: 

 
Tabel 149 - Structura cheltuielilor Consiliului Județean Tulcea (2019-2020) 

 mii lei mii lei 
Capitol bugetar Proiect 2020 Buget 2019 
Cap. 51.02 Autorități publice 40.834,00 28.128,00 
Cap. 54.02 Servicii publice generale 2.580,00 3.241,00 
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 4.800,00 800,00 
Cap. 60.02 Apărare 600,00 600,00 
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională 525,00 505,00 
Cap. 65.02 Învățământ 10.707,00 8.023,00 
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Cap. 66.02 Sănătate 33.083,00 9.110,00 
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie 39.224,00 41.360,00 
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială 53.953,00 72.700,00 
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 4.000,00 11.000,00 
Cap. 74.02 Protecția mediului 420,00 100,00 
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 6.794,00 10.038,00 
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 1.200,00 1.000,00 
Cap. 84.02 Transporturi 317.770,00 211.806,00 
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice 1.750,00 2.640,00 

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 
 

Cea mai mare creștere a cheltuielilor este înregistrată la nivelul Cap. 55.02 
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, respectiv 500% (2020 față de 
2019), urmată de Cap. 74.02 Protecția mediului – 320%, Cap. 66.02 Sănătate – 263%, 
Cap. 84.02 Transporturi – 50% și Cap. 51.02 Autorități publice – 45%. 
 
Figura 211 - Evoluția cheltuielilor pe capitole bugetare (2020 față de 2019) 

 
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx și calcule consultant 

 
Cele mai mari cheltuieli bugetare sunt întâlnite pe următoarele capitole: Cap. 

84.02 Transporturi (61%), Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială (11%), Cap. 67.02 
Cultură, recreere și religie (8%), Cap. 51.02 Autorități publice (8%), Cap. 66.02 
Sănătate (6%), în vreme ce, cheltuielilor pentru Învățământ sunt alocate doar 2% din 
totalul cheltuielilor. 
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Figura 212 - Primele 5 capitole bugetare în funcție de cheltuielile din buget 

 
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 

 
O altă analiză a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean 

Tulcea poate fi realizată având la bază indicatorii privind execuția bugetară 
raportați Ministerului Finanțelor Publice, prin intermediul direcțiilor generale ale 
finanțelor publice de la nivel județean.  
 
Tabel 150 – Analiza bugetului de venituri al Consiliului Județean Tulcea, având la bază 
indicatorii privind execuția bugetară, 2017-2019 

 2017 2018 2019 
Grad de realizare a veniturilor 86,14% 80,88% 63,48% 
Grad de realizare a veniturilor proprii 50,41% 94,00% 99,18% 
Grad de finanțare din venituri proprii 22,51% 20,85% 22,38% 
Grad de autofinanțare 4,46% 4,16% 3,80% 
Venituri proprii per capita  178,6 lei   143,00 lei   224,4 lei  
Grad de realizare a impozitelor pe proprietate 81% 114% 123% 
Grad de dependență a B local față de B de stat 84,91% 90,49% 66,55% 
Grad de autonomie decizională 41,30% 35,16% 49,63% 

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 
 

Se remarcă așadar că, indicatorul Gradul de realizare a veniturilor, exprimat 
ca și raport între veniturile total încasate și veniturile total programate, a scăzut în 
anul 2019 la 63%, față de 86%, valoarea înregistrată în anul 2017, un motiv putând 
fi reprezentat de scăderea încasărilor de la bugetul de stat. 

În ceea ce privește  indicatorul Venituri proprii per capita, exprimat ca și 
raport între veniturile proprii încasate și numărul de locuitori, se remarcă o crește 
a acestor venituri cu aproximativ 26% în anul 2019, față de 2017. 
 
Tabel 151 - Analiza bugetului de cheltuieli al Consiliului Județean Tulcea, având la bază 
indicatorii privind execuția bugetară, 2017-2019 
  2017 2018 2019 
Rigiditatea cheltuielilor 31,08% 37,83% 31,33% 

Cap. 51.02 Autorități 
publice; 8%

Cap. 66.02 
Sănătate; 6%

Cap. 67.02 Cultură, 
recreere și religie; 

8%

Cap. 68.02 Asigurări 
și asistență socială; 

11%

Cap. 84.02 
Transporturi; 

61%
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  2017 2018 2019 
Ponderea sec de funcționare 76,90% 91,14% 62,59% 
Ponderea sec de dezvoltare 23,10% 8,86% 37,41% 
Ponderea serviciului datoriei publice locale 3,14% 2,91% 4,15% 
Deficitul secțiunii de funcționare  (13.365.630,00)    1.026.853,00     3.145.636,00   
Deficitul secțiunii de dezvoltare    10.737.566,00   4.324.147,00        916.592,00   

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2015.aspx 
 

Din analiza cheltuielilor se remarcă scăderea ponderii cheltuielilor de 
funcționare și creșterea ponderii cu cheltuielile aferente secțiunii de dezvoltare, 
acestea fiind coroborate cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale Județului 
Tulcea. Se remarcă faptul că în anul 2019 ponderea cheltuielilor încadrate în 
secțiunea de dezvoltare sunt de 3 ori mai mari față de anul 2018. 
 

6.10.4. Structuri asociative 
 

Consiliul Județean Tulcea face parte din următoarele structuri asociative: 
 
Tabel 152 – Structuri asociative 

Nr. 
crt. 

Denumire asociație Scop 

1. 
Adunarea Regiunilor 
Europene 

Schimbul de bune practici și transferul de cunoștințe între 
regiunile membre. 

2. 
Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud Est 

Facilitarea absorbţiei fondurilor de tip structural la nivelul 
celor şaşe judeţe componente ale Regiunii (Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin activitatea de 
promovare a identităţii regionale cât şi prin administrarea 
programelor europene care fac parte din strategia de post-
aderare elaborată de Uniunea Europeană. 

3. 
Birou Cooperare România-
Ucraina 

Promovarea cooperării între regiunile, comunitățile și 
autoritățile situate de o parte și de alta a frontierei României 
pentru rezolvarea unor probleme comune. 
 

4. 
Asociația Europeană a 
Zonelor Transfrontaleriere 
(AEBR) 

Promovarea cooperării între regiunile, comunitățile și 
autoritățile situate de o parte și de alta a frontierei României 
pentru rezolvarea unor probleme comune. 

5. 
Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din 
România (UNCJR) 

Creșterea autonomiei locale conform cu Carta Europeană a 
Autonomiei Locale, accelerarea procesului de 
descentralizare, dezvoltarea dialogului social și al 
parteneriatului cu autoritățile administrației publice centrale 
și cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației 
publice locale existente în România. 

6. 
Asociația Localităților 
Istorice și de Artă din 
România 

Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România. 
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Nr. 
crt. 

Denumire asociație Scop 

7. 

Asociația de Cooperare 
Transfrontalieră 
Euroregiunea Dunărea de 
Jos 

Promovarea cooperării în domenii de interes comun, 
promovând afacerile și spiritul antreprenorial în sectoarele 
turismului, culturii și agriculturii. 

8. 
Asociația de Cooperare 
Marea Neagră 

Promovarea cooperării între regiunile, comunitățile și 
autoritățile situate de o parte și de alta a frontierei României 
pentru rezolvarea unor probleme comune. 

9. 

Asociația Intercomunitară 
Dezvoltarea durabilă a 
serviciului de apă și 
canalizare din Județul 
Tulcea 

Dezvoltarea durabilă a serviciului de apă și canalizare din 
Județul Tulcea. 

10. 

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a 
Infrastructurii de Deșeuri 
Menajere Tulcea 

Dezvoltarea Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri 
Menajere Tulcea 

11. 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Est 
pentru Situații de Urgență 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență 

12. 
Asociația de Dezvoltare 
Durabilă a Județului Tulcea 

Sprijinirea dezvoltării locale și regionale a Județului Tulcea 
prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 

13. 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ITI Delta 
Dunării 

Sprijinirea implementării cu succes a mecanismului ITI. 

14. 
Asociația Grup Local pentru 
Pescărie Durabilă în Delta 
Dunării 

Promovarea sectorului de pescuit în Delta Dunării. 

15. 
Asociația de Management al 
Destinațiilor Turistice Delta 
Dunării 

Promovarea și dezvoltarea sectorului de turism în Delta 
Dunării și în Dobrogea de Nord. 

16. 
Asociația Națională a 
Autorităților Teritoriale de 
Ordine Publică 

Promovarea Ordinii Publice. 

17. 

Asociația Center for Roman 
Archaeological Heritage 
Studies in the Black Sea - 
Cerahes 

Promovarea moștenirii arheologice din Marea Neagră. 

6.10.5. Organizații ale societății civile 
 

În conformitate cu Registrul Național al ONG publicat de către Ministerul 
Justiției (www.just.ro),  la sfârșitul anului 2019, în Județul Tulcea erau înregistrate 
1016 asociații (aici fiind incluse și asociațiile de proprietari ori asociațiile sportive). 
Ponderea asociațiilor este distribuită aproximativ egal între Municipiul Tulcea (48%) 
și restul localităților (52%), fiind astfel în concordanță cu numărul de locuitori din 
fiecare localitate.  
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VII. PROCESUL DE IMPLICARE AL COMUNITĂȚII 

7.1. Rezultatele aplicării chestionarelor 
 
7.1.1. Instituții publice 
 

7.1.1.1 Accesul la informații publice 
 

Din informațiile prezentate în figurile următoare, se poate observa că 
aproximativ 78,8% dintre respondenți, angajați din instituțiilor publice din județul 
Tulcea, au afirmat faptul că la nivelul instituției pe care o reprezintă sunt prevăzute 
departamente care au atribuții în aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică. La momentul actual, accesul la informația publică se 
realizează majoritar prin:  

• afișarea la sediul autorității sau al instituției publice (avizier) – 96%;  
• pagina de internet proprie (website) – 85,9%;  
• consultare la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special 

destinate acestui scop – 51,5%;  
• comunicate de presă – 51,5%. 

 
Figura 213 – Existența departamentelor cu atribuții în aplicarea Legii 544/2001 și Legii 
52/2003(%) 
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Figura 214 – Modul de acces la informația publică(%) 

 
 

7.1.1.2 Măsuri adoptate pentru simplificarea 
procedurilor birocratice 

 
În ceea ce privește opiniile respondenților cu privire la măsurile adoptate 

pentru simplificarea procedurilor birocratice, se pot observa următoarele: 
 
Figura 215 – Măsuri de simplificare a birocrației (%) 

 
 
Din informațiile prezentate în figura anterioară, se poate observa că 

aproximativ 45,5% dintre respondenți, angajați ai instituțiilor/administrației publice 
din Județul Tulcea, au menționat simplificarea procedurală referitoare la 
procedurile de obținere a autorizațiilor/certificatelor ca fiind o măsură concretă 
luată de instituția la care lucrează pentru reducerea birocrației. În categoria altele 
au fost menționate: primirea cererilor online, transmiterea documentelor online, 
reducerea numărului de comisii, simplificarea procedurilor pentru emiterea 
documentelor. 
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7.1.1.3 Problemele cu care se confruntă instituțiile 
publice 

 
În ceea ce privește opiniile respondenților cu privire la problemele cu care se 

confruntă instituțiile publice, se pot observa următoarele: 
 
Figura 216 – Probleme cu care se confruntă instituțiile publice județene (%) 

 
 

Problemele cu care instituțiile publice se confruntă într-o mare și foarte mare 
măsură sunt: numărul prea mic al personalului raportat la volumul de muncă – 43,4% 
și salarizarea deficitară a personalului – 32,3%. La polul opus, problemele cu care 
se confruntă într-o mică și foarte mică măsură sunt: slaba pregătire profesională a 
angajaților – 51,5% și lipsa de implicare și motivare a personalului – 43,4%. 
Figura 217 – Probleme cu care se confruntă instituțiile publice județene Mare/Foarte mare 
măsură VS Mică/Foarte mică măsură (%) 
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7.1.1.4 Aspecte care afectează funcționarea instituțiilor 
publice 

 
Referitor la opiniile respondenților cu privire la problemele cu care se 

confruntă instituțiile publice de la nivelul  județului Tulcea, se pot observa 
următoarele: 

 
Figura 218 – Aspecte care pot afecta funcționarea instituțiilor publice județene (%) 
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• Infrastructura rutieră – 84,8% 
• Crearea de locuri de muncă – 

84,8% 
 
Figura 219 – Prioritizarea domeniilor de dezvoltare în județul Tulcea de către angajații din 
instituțiile publice (%) 
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7.1.2. Mediul de afaceri 
 

7.1.2.1 Oportunități de dezvoltare a mediului 
antreprenorial în județul Tulcea 

 
În ceea ce privește opiniile respondenților cu privire la existența 

oportunităților pentru dezvoltarea mediului de afaceri local, majoritatea entităților 
participante consideră că județul Tulcea oferă oportunități de dezvoltare a 
afacerilor, proporția acestora fiind de 78,4%. 
 
Figura 220 – Existența oportunităților pentru dezvoltarea mediului de afaceri județean (%) 

 
 

Principalul motiv menționat de cei care au răspuns afirmativ la întrebarea 
privind existența oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor face referire la 
unicitatea județului din punct de vedere al formelor de relief, respectiv la 
potențialul turistic oferit de Delta Dunării, sectorul turismului fiind unul din 
domeniile cu mari oportunități de dezvoltare, județul atrăgând anual mii de turiști 
atât din România, cât și din străinătate.  

S-a evidențiat faptul că turismul este un domeniu care încă se mai poate 
dezvolta, dar necesită impulsionări din partea autorităților locale la nivel de 
infrastructură de acces, utilități, etc. 

Un alt domeniu oportun pentru dezvoltarea de noi afaceri menționat este 
agricultura și piscicultura, prin prisma bazinului Dunării bogat în  pește și a 
investițiilor făcute în sisteme de irigare și dezvoltarea agriculturii ecologice. De 
asemenea, menționat ca și pot de oportunitate pentru afaceri a fost și portul Tulcea, 
cel mai important port fluvial din România care atrage multe companii străine. 

Printre motivele menționate de cei ce consideră că județul nu oferă 
oportunități de dezvoltare a afacerilor se numără: infrastructura deficitară, 
birocrația excesivă, insuficienta formare a forței de muncă. 
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7.1.2.2 Probleme întâmpinate de mediul de afaceri în 
dezvoltarea business-urilor locale 

 
În ceea ce privește opiniile respondenților cu privire la problemele 

întâmpinate de mediul de afaceri în dezvoltarea propriului business de la nivel 
județean, se pot observa că principalele bariere întâmpinate sunt reprezentate de: 

• Birocrația excesivă – 72,5%; 
• Forța de muncă necalificată – 52,9%; 
• Acces limitat la finanțare – 51%; 
• Impredictibilitatea fiscală – 37,3%; 
• Infrastructura sub dezvoltată către piața de desfacere – 37,3%; 
• Cooperarea slabă cu administrația publică locală/județeană – 35,3%; 
• Acoperirea broadband neadecvată – 9,8%. 
105)  

Figura 221 – Probleme întâmpinate de mediul de afaceri în dezvoltarea business-ului (%) 
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ü majoritatea factorilor sondați au înregistrat scoruri mari, fiind cotați ca fiind 
puțin sau foarte puțin importanți: proximitatea față de universități/centre de 
cercetare (66,7%), acces către piețele internaționale (60,8%), facilități 
oferite investitorilor (64,7%) și acces la forța de muncă bine pregătită (58,8%). 
O explicație a acestor cotații negative este dată de lipsa acestor beneficii sau 
nevalorificarea lor la întregul potențial la nivel județean. În baza 
răspunsurilor, se poate trage concluzia că multe dintre aceste aspecte trebuie 
să fie îmbunătățite la nivel județean, astfel încât agenții economici locali să 
simtă beneficiile infuzate la nivel concret. 

106)  
Detalierea rezultatelor este prezentată în figura următoare: 
 

Figura 222 – Beneficii pe care le aveți situându-vă în județul Tulcea (%) 
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7.1.2.4 Opinii cu privire la domeniile de investiții din 
cadrul SDD 2021-2027 

 
În ceea ce privește opiniile respondenților cu privire la domeniile de investiții 

pe care trebuie să le cuprindă Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea 
pentru perioada 2021-2027, concluziile au fost următoarele: 
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măsurilor pentru asistența persoanelor cu dizabilități (80,4%), creșe (80,4%) și 
cămine pentru persoane vârstnice (78,4%). 
 
Figura 223 – Prioritizare măsuri dedicate infrastructurii sociale, sărăciei și incluziunii 
sociale (%) 
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Cele mai importante măsuri pentru dezvoltarea economică a județului Tulcea 
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92,2%; sprijin pentru a găsi forță de muncă la nivelul Județului(de ex. o colaborare 
cu AJOFM) – 82,4% și piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale- 70,6%. 
 
Figura 224 – Prioritizare măsuri pentru dezvoltarea economică (%) 
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Măsuri dedicate educației 
 

În ceea ce privește domeniul educației, cele mai importante măsuri sunt 
considerate a fi dotarea unităților de învățământ (86,3%) și reabilitarea de licee, 
școli și grădinițe (76,5%). 

 
Figura 225 – Prioritizare măsuri dedicate educației (%) 
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(94,1%), investițiile în amenajarea de trasee turistice (86,3%) și investiții privind 
accesibilizarea și promovarea turismului (86,3%). 
 
Figura 226 – Prioritizare măsuri pentru turism (%) 
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În ceea ce privește cultura și sportul, cele mai importante trei măsuri 
investiționale sunt considerate a fi: investiții în amenajarea și protejarea 
patrimoniului cultural existent (biserici, monumente, case memoriale, etc) – 76,5%; 
susținerea organizării evenimentelor culturale (festivaluri, concerte, etc) – 74,5%; 
înființarea și modernizarea de centre sportive ( stadion, centru de recreere, săli de 
sport) – 68,6%. 
 
Figura 227 – Prioritizare măsuri pentru cultură și sport (%) 
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joacă – 84,3%. 
 
Figura 228 – Prioritizare măsuri pentru protecția mediului înconjurător (%) 
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Prioritizarea domeniilor de investiții 5 

Important/Foarte important Puțin important/Foarte puțin important
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Investiții privind eficiența energetică și 
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Investiții privind dezvoltarea durabilă, prin 
amenajarea de spații verzi, spații de joacă

Investiții privind colectarea selectivă a 
deșeurilor

Prioritizarea domeniilor de investiții 6 

Important/Foarte important Puțin important/Foarte puțin important
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Măsuri pentru sprijinirea agriculturii 
 

În ceea ce privește dezvoltarea sectorului agricol, cele mai importante măsuri 
de sprijinire sunt considerate a fi:  amenajarea de piețe locale, agroalimentare 
pentru a putea avea piața de desfacere pentru produsele locale – 78,4%; sprijinirea 
grupurilor de producători – 78,4%. 

 
Figura 229 – Prioritizare măsuri pentru sprijinirea agriculturii (%) 

 
 

Măsuri pentru sprijinirea domeniului piscicol 
 

În domeniul piscicol măsurile considerate a fi importante și foarte importante 
pentru perioada de programare 2021-2027 sunt: sprijinirea activităților piscicole – 
82,4%; sprijinirea grupurilor de producători – 80,4%; amenajarea de piețe locale, 
agroalimentare pentru a putea avea piață de desfacere pentru produsele locale – 
80,4%. 
 
Figura 230 – Prioritizare măsuri pentru sprijinirea domeniului piscicol (%) 
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Din informațiile prezentate în figurile, un top 10 al investițiilor prioritare 

pentru perioada 2021-2027 ar arăta după cum urmează: 
 
Figura 231 – Cele mai importante priorități de investiții (%) 

 
 

Totodată prioritățile considerate de mediul de afaceri local ca fiind cele mai 
puțin importante sunt următoarele: 
 
Figura 232 – Cele mai puțin importante priorități de investiții (%) 
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7.1.3. Cetățenii Județului Tulcea 
 

7.1.3.1. Domenii prioritare pentru creșterea nivelului de 
trai 

 
În ceea ce privește domeniile prioritare ce trebuie dezvoltate în vederea 

creșterii nivelului de trai la nivelul Județului Tulcea, cetățenii respondenți la 
chestionar au semnalat ca fiind de prioritate ridicată dezvoltarea mai multor 
sectoare de activitate. Sectorul indicat de către cetățeni ca fiind cel căruia ar 
trebui să i se acorde cea mai mare importanță este cel al sănătății, acesta fiind 
considerat ca având prioritate maximă de către 89,4% din cetățenii respondenți 
la chestionar. 

O altă direcție de dezvoltare pe care cetățenii o consideră de prioritate 
maximă este reprezentată de sectorul educației, față de care respondenții și-au 
exprimat opinia ca fiind de prioritate maximă într-un procent de 88,8%. La capitolul 
dezvoltare urbană, infrastructură și mediu, o pondere de 82,5% dintre cetățenii 
care au răspuns la chestionar consideră că demararea de activități care să ducă la 
creșterea indicatorilor de performanță atribuiți acestui sector este impetuos 
necesară. 

În ordinea procentelor obținute, celelalte direcții de dezvoltare cărora 
cetățenii care și-au exprimat opinia prin intermediul chestionarului le-au atribuit un 
grad ridicat de importanță sunt următoarele: 

• Turism – 72,9% 
• Agricultură și dezvoltare rurală – 67,3% 
• Industrie – 61,7% 
• Cultură – 53,1% 
• Prestări servicii – 51,8% 
• Comerț – 42,6% 
• Construcții – 41,9% 
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107)  
Figura 233 – Importanța priorității sectoarelor de activitate (prioritate maximă) 

 
 

 
7.1.3.2. Gradul de satisfacție la locul de muncă 

 
În ceea ce privește gradul de satisfacție la locul de muncă sub aspecte ce 

privesc gradul de calificare, grila de salarizare, siguranța la locul de muncă, 
condițiile de lucru, relațiile intercolegiale, relațiile cu managementul și 
posibilitățile de promovare, marea majoritate a respondenților a susținut faptul că 
sunt satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de context, mai puțin în ceea ce privește 
discriminarea la locul de muncă, aspect față de care mai puțin de 50% din 
respondenți s-au declarat mulțumiți, așa cum se poate vederea în graficul următor. 
 
Figura 234 – Nivelul de satisfacție la locul de muncă (satisfăcut/foarte satisfăcut) 
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Grila de salarizare și posibilitățile de promovare sunt aspectele ce țin de 
muncă față de care un procent de 27%, respectiv 24,7% din respondenți au afirmat 
că nu sunt mulțumiți. De asemenea, condițiile de muncă și gradul de siguranță la 
locul de muncă sunt alte aspecte cărora le pot fi aduse îmbunătățiri, o pondere de 
19,1%, respectiv 18,4% din respondenți declarându-se nesatisfăcuți sau foarte 
nesatisfăcuți de acestea. 

 
Figura 235 – Nivelul de satisfacție la locul de muncă (nesatisfăcut/foarte nesatisfăcut) 

 
 

 
7.1.3.3. Soluții pentru crearea de noi locuri de muncă 

 
Ca și soluții pentru suplimentarea locurilor de muncă disponibile la nivelul 

Județului Tulcea, în opinia respondenților cea mai bună modalitatea de a realiza 
acest lucru este reprezentată de investițiile în industrie în vederea redeschiderii 
unor fabrici vechi și deschiderii unor fabrici noi, această idee cumulând un procent 
de 28,1% din totalul soluțiilor menționate. Pe locul secund, cu un procent de 22,4%, 
următoarea soluție văzută de cetățeni ca fiind potrivită pentru stimularea creșterii 
locurilor de muncă a fost atragerea de fonduri europene. Ideea dezvoltării 
infrastructurii a avut o frecvență ce a totalizat un procent de 14,2% și a fost urmată 
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Cu o frecvență mai mică, au mai fost propuse și următoarele soluții: 

• Deschiderea unor noi centre comerciale/supermarketuri 
• Atragerea de investiții în vederea creării de locuri de muncă pentru persoane 

cu studii superioare, lucru ce ar avea ca efect întoarcerea tinerilor în județ 

13,9

17,1

27,0

18,4

19,1

14,5

16,2

24,7

GRADUL DE CALIFICARE

DISCRIMINARE

GRILĂ DE SALARIZARE

SIGURANȚA LA LOCUL DE …

CONDIȚII DE LUCRU

RELAȚII INTERCOLEGIALE

RELAȚII CU MANAGEMENTUL

POSIBILITĂȚI DE PROMOVARE

NESATISFĂCUT/FOARTE NESATISFĂCUT



 
 

Pagina 374 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

după finalizarea studiilor, decongestionarea orașelor mari și dezvoltarea 
celor mici 

• Crearea de parcuri industriale, unde micii întreprinzători să dezvolte afaceri 
• Implementarea de politici fiscale care să-i apere pe micii întreprinzători de 

marile corporații, politici care să determine operatorii economici străini care 
operează în județ să folosească resurse locale, înființarea de cooperative în 
satele din județ pe modelul țărilor nordice, sub umbrela cărora să se poată 
unii fermierii în vederea creșterii puterii de negociere a prețurilor, reducerea 
birocrației și introducerea de instrumente online care să ajute antreprenorii, 
dezvoltarea infrastructurii și implicit grăbirea construcției podului dintre 
Tulcea și Brăila. Pe lângă aceste idei, a fost menționată și importanța 
protejării forței de muncă față de abuzurile angajatorilor prin crearea de 
sindicate puternice care să funcționeze pe bază de cotizație în vederea 
asigurării independenței. 

• Înființarea a cel puțin unei universități în cadrul cărora să activeze facultăți 
cu următoarele specializări: Agronomie, Hidrologie, Electronică, Construcții 
și Mecanică 

• Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 
108)  

Figura 236 – Soluții pentru crearea de noi locuri de muncă 
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persoanelor care s-au declarat foarte nesatisfăcute este 4,6%. Cu un procent de 
32,3% sunt reprezentate persoanele care consideră că nivelul de trai pe care îl nuc 
nu este nici satisfăcător dar nici nesatisfăcător. 
 
Figura 237 – Gradul de satisfacție referitor la nivelul de trai 
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de la nivelul Județului Tulcea. Un procent destul de important, 22,4% aparține 
respondenților care sunt de părere că nivelul de calitate al învățământului tulcean 
nu este unul bun, ci mai degrabă nesatisfăcător. 

 
Figura 238 – Calitatea sistemului de învățământ de la nivelul Județului Tulcea 

 
7.1.3.6. Percepții cu privire la calitatea sistemului de 

sănătate 
 

Deloc satisfăcut; 4,6
Foarte satisfăcut; 

5,0
Nesatisfăcut; 11,2

Nici satisfăcut, nici 
nesatisfăcut; 32,3

Satisfăcut; 46,9

GRADUL DE SATISFACȚIE REFERITOR LA NIVELUL DE 
TRAI

Bun; 19,8

Excelent; 0,7

Nesatisfăcător; 
22,4

Neutru; 27,7

Satisfăcător; 29,4

APRECIEREA CALITĂȚII SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN JUDEȚUL TULCEA



 
 

Pagina 376 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020 
 

Mai mult de jumătate dintre respondenți, 62%, consideră că nivelul de calitate 
al sistemului de sănătate de la nivelul Județului Tulcea este nesatisfăcător. Doar 
4,3% au descris sistemul sanitar ca fiind bun, iar 0,7% dintre respondenți au descris 
sistemul de sănătate județean ca fiind excelent. 

 
Figura 239 – Percepția referitoare la calitatea sistemului de sănătate 
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36,6% dintre respondenți consideră că aceasta nu este bună, iar 17,2% dintre 
respondenți descriu dezvoltarea economică a județului ca fiind foarte proastă. 
Ponderea respondenților care sunt de părere că economia județeană se prezintă 
bine este de 14,2%, procentul celor care consideră că dezvoltarea economică este 
foarte bună totalizând un procent de doar 1,7% din totalul cetățenilor participanți 
la studiu.  
 
Figura 240 – Percepția privind dezvoltarea economică a județului 
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7.1.3.8. Activități economice cu potențial pentru 
dezvoltarea județeană 

 
În opinia respondenților, principalele activități economice ce ar trebui 

încurajate în vederea dezvoltării județului sunt investițiile în infrastructura de 
transport, demers ce a fost propus cu o frecvență de 24,5% din totalul activităților, 
turismul, activitate a cărei frecvență a fost de 23,6% din totalul propunerilor, 
investițiile în fabrici și uzine – 20,6%, infrastructura socială – 11,4%, mediu și climă 
– 11,4%. 
 
Figura 241 – Încurajarea activităților economice 
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7.2. Rezultate realizare focus-grup-uri 
 
Tabel 153 - Probleme identificate și soluții propuse în urma evenimentelor de tip focus grup 

DOMENIU ASPECTE PROBLEMATICE DIRECȚII DEZVOLTARE 

ECONOMIE – PIAȚA 
DE MUNCĂ 

Pe piața muncii există o discrepanță mare între oferta 
angajatorilor locali, profilul și așteptările financiare 
ale candidaților: pe de o parte sunt persoanele cu studii 
medii sau fără studii, care, deși nu au calificarea 
profesională, au așteptări nerealiste privind nivelul 
salarial,  pe de altă parte sunt persoanele cu studii 
superioare, care sunt supra calificate și care nu găsesc 
locuri de muncă potrivite pregătirii lor și nivelului 
salarial aferent.  
 
Ca urmare, o problemă majoră cu care se confruntă 
comunitatea locală este lipsa de specializare a 
personalului angajat, problemă caracteristică mai 
multor sectoare economice (turism, HoReCa, industrie, 
etc.). Acest aspect are la bază atât lipsa unor cursuri de 
formare/re/calificare, reconversie profesională pe 
domeniile de interes pentru economia județeană, cât și 
migrația forței de muncă tinere, cu pregătire în 
domeniile cheie. 

1. Investiții în infrastructura de acces (aeroport / 
drum expres) în Județul Tulcea, infrastructură 
care va sprijini atât economia locală, cât și 
domeniul adiacent ei, turismul. 

2. Investiții în construirea de hoteluri în Tulcea și 
Sulina. 

3. Înființarea de zone pentru acostarea 
ambarcațiunilor. 

4. Parteneriate public-privat pentru calificarea și 
specializarea forței de muncă forței de muncă. 

5. Dezvoltarea sistemului integrat de management 
al deșeurilor. 

6. Existența unei strategii locale în domeniul 
turismului, care implicit va conduce și la 
creșterea economiei locale. 

7. Digitalizarea în promovarea turismului. 
Realizarea unor aplicații informatice care să 
ajute Județul Tulcea în promovarea turismului.  

8. Investiții în resurse regenerabile. 
9. Investiții în înființarea unei stații de cogenerare, 

prin care deșeurile să fie transformate în energie, 
devenind practic resurse. 

ECONOMIE - 
TURISM 

Aspectele problematice din economie- axate pe sectorul 
turistic sunt: 

- lipsa unor lanțuri scurte alimentare 
(producător-consumator); 
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DOMENIU ASPECTE PROBLEMATICE DIRECȚII DEZVOLTARE 
- lipsa unui instrument cu ajutorul căruia 

turismul să fie abordat aparte astfel încât să 
integreze absolut tot ce oferă Județul 
Tulcea; 

- infrastructura de acces deficitară – lipsa unui 
aeroport sau drum expres; 

- inexistența unui turism integrat, lipsa unor 
edificii/activități care ar putea ajuta la 
dezvoltarea turismului și implicit a economiei 
locale. 

10. Înființarea de centre de procesare și de 
valorificare a producției agricole (cereale). 

11. Organizarea de întâlniri pentru încurajarea 
micilor producători de a se asocia în grupuri de 
interes. 

12. Digitalizarea și specializarea inteligentă, a 
turismului în Delta Dunării. 

13. Existența unui parc industrial lângă Municipiul 
Tulcea. 

14. Existența unor silozuri în zone accesibile (ex. 
Sulina). 

INFRASTRUCTURĂ, 
DEZVOLTARE 

URBANĂ ȘI MEDIU 

Infrastructură și dezvoltare urbană 
 
Zona șantierului naval și a falezei, în ciuda potențialului 
economic și turistic pe care îl au, ridică mari probleme 
nu doar la nivel de calitate a infrastructurii, ci mai 
degrabă legate de lipsa ei (accesibilitatea, 
conectivitatea). Acest lucru descurajează investițiile 
private în zonă și limitează oportunitățile de valorificare 
a turismului în Delta Dunării (domeniul principal de 
acțiune care conectează celelalte domenii). 
 
Accesibilitate redusă prin inexistența sau costuri foarte 
mari pentru realizarea transportului de mărfuri sau de 
persoane.  
 

1. Piloni de dezvoltare a infrastructurii în vederea 
accesibilizării fondului forestier. 

2. Dezvoltarea de trasee pentru ciclism sau de rute 
acvatice dotate cu infrastructura necesară. 

3. Reabilitarea terasamentelor de protecție 
împotriva inundațiilor. 

4. Modernizarea infrastructurii de irigații. 
5. Amenajarea portului și a canalelor la Dunăre 

poate atrage proprietarii de ambarcațiuni mici 
atât pentru activități de agrement sau competiții 
nautice în sezon, cât și pentru ancorarea 
ambarcațiunilor la mal, în extra-sezon.  

6. Investițiile în zona portului și a șantierului naval 
au potențialul de a re-dinamiza economia locală, 



 
 

Pagina 380 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

DOMENIU ASPECTE PROBLEMATICE DIRECȚII DEZVOLTARE 
Întârzieri în obținerea acreditărilor la Aeroportul Delta 
Dunării, ceea ce a condus la o întârziere în funcționarea 
aeroportului. 
 
Inexistența unei infrastructuri de acces, de parcare. 
 
Mediu 
 
Nu există suficiente centre de colectare a gunoiului de 
grajd, ceea ce cauzează probleme mari pentru mediu, 
mai ales la stâne sau în zonele de creștere a animalelor. 
Pânza de apă freatică este pe cale de terminare, spre 
exemplu comuna Niculițel rămâne în acest moment fără 
apă. 
 
Riscurile de mediu, în special inundațiile care împreună 
cu seceta propagă efecte la nivelul sectorului agricol. 
 
Lipsa infrastructurii de irigații. 

atrăgând nu doar turiști, ci și investitori. Acest 
lucru ar însemna o creștere de venituri la bugetul 
local, noi locuri de muncă, clientelă și pentru alți 
agenți economici locali, alternative de petrecere 
a timpului pentru localnicii. 

7. Investiții în vederea îmbunătățirii serviciilor de 
transport public (pe uscat și pe apă). 

 

EDUCAȚIE 

Principalele probleme din domeniul educației se prezintă 
astfel: 

- Constrângerile financiare, nivelul scăzut de 
studii al părinților au fost identificate drept 
factori majori de risc pentru abandonul școlar 
și performanțele scăzute ale elevilor. 

1. Digitalizarea școlilor și investirea în resursa 
umană calificată. 

2. Stimularea atragerii profesorilor calificați în 
mediul rural prin oferirea de stimulente, 
facilități, etc. 

3. Oferirea de programe extrașcolare care să 
stimuleze elevii să dobândească noi abilități 
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- Există o diferență foarte mare între școlile 

din mediul urban și cele din mediul rural, 
care se reflectă atât la nivelul dotărilor și 
infrastructurii, cât și la nivelul calificărilor 
profesorilor la anumite materii (matematică, 
limba română, engleză), diferență care 
ulterior își propagă efectele în educația 
copilului. 

- Declinul învățământului vocațional și al 
școlilor de meserii s-a reflectat într-un deficit 
de forță de muncă pe această zonă și o 
accentuare a discrepanței dintre nevoile 
angajatorilor locali și profilul de pregătire 
profesională al noilor generații. 

- Îmbătrânirea corpului profesoral și lipsa 
continuității profesorului la catedră. 

4. Promovarea modelelor locale. 
5. Dotarea bibliotecilor și digitalizarea cărților din 

bibliotecă. 
6. Parteneriat public-privat care să contribuie la 

inserția absolvenților pe piața muncii. Stimularea 
operatorilor economici prin oferirea de facilități 
fiscale și stimularea învățământului tehnic prin 
programe de practică, oferire de burse. 

7. Programe de calificare sau re-orientare 
profesională cară să corespundă profilului și 
nevoii de pe piața de muncă locală și care, 
eventual, să îi implice și pe agenții economici co-
interesați de pregătirea forței de muncă locale.  

8. Retehnologizarea liceelor tehnice, dotarea lor 
corespunzătoare și implicarea operatorilor 
economici în învățământul tehnic. 

SĂNĂTATE ȘI 
SERVICII SOCIALE 

Principalele aspecte problematice semnalate pentru 
sănătate și servicii sociale sunt: 
 
Sănătate 

- Primul loc la mortalitatea infantilă și lipsa 
unei secții de pediatrie. 

- Acces redus la servicii medicale prin 
inexistența unor centre specializate în: 

1. Investiții în infrastructura medicală 
(modernizarea acesteia și achiziția de 
echipamente de care spitalele au nevoie în 
realizarea actului medical). 

2. Încurajarea medicilor să vină în Județul Tulcea 
prin acordarea de facilități (de tipul oferire casă, 
etc). 

3. Promovarea serviciilor medicale oferite de 
centrele medicale. 
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pediatrie, neurochirurgie, chirurgie toracică, 
hematologie. 

- Deficit de personal – spre exemplu pe 
specialitatea de pediatrie acum se pot realiza 
doar activități de consult și internare. 

- Lipsa unor echipamente medicale 
performante. 

- Fonduri reduse și probleme apărute în 
decontarea cu Casa de Sănătate. 

- Timpul de așteptare pentru realizarea actului 
medical și lipsa personalului cu experiență / 
medicilor specialiști. 

- Inexistența unui centru de îngrijire paliativă. 
- Transportul deficitar al unui pacient din 

Deltă. 
- Accesibilitate deficitară la actul medical sau 

la servicii medicale primare la nivelul 
comunelor. 

- Lipsa dispensarelor medicale din mediul rural 
sau dotarea lor necorespunzătoare, în cazul 
în care acestea există. 

 
Servicii sociale 

4. Suplimentarea personalului medical în vederea 
reducerii timpului de așteptare. 

5. Investiții în calificarea și specializarea 
personalului medical. 

6. Investiții în infrastructura de transport a 
pacientului din Sulina/zona Deltei către Tulcea. 

7. Extinderea blocului operator și modernizarea 
secției de terapie intensivă. 

8. Accesibilitatea serviciilor medicale primare și la 
sate. 

9. Înființarea de echipe mobile (cu specialiști 
kineto, terapeuți, psihologici) care să facă 
control la domiciliul pacienților, mai ales în 
contextul Deltei Dunării. 

10. Înființarea unui centru dedicat copiilor cu autism. 
11. Colaborare cu psihologi care să fie implicați în 

activitatea derulată de Centrul antidrog. 
12. Înființarea unor centre pentru îngrijire paliativă. 
13. Înființarea a altor centre de recuperare pe 

probleme neuropsihiatrice, deși există, cererea 
este foarte mare. 

14. Înființarea unui centru de zi / respiro pentru 
persoanele cu dizabilități. 
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- Numărul redus de centre destinate 

vârstnicilor și costul ridicat de accesibilitate 
al acestor servicii. 

- Inexistența unui centru destinat copiilor cu 
autism. 

- Inexistența unor centre de zi destinate 
persoanelor cu dizabilități. 

- Lipsa unei promovări a serviciilor medicale. 

15. Înființarea de centre de tip after school și asistare 
pentru înțelegerea materiei școlare de către 
copiii din grupuri defavorizate. 

16. Sprijinirea înființării unor clase cu profil 
vocațional și promovarea meseriilor în rândul 
elevilor și liceenilor. 

17. Oferirea de servicii de consiliere profesională și 
familială părinților și copiilor din grupuri 
defavorizate. 

TURISM, CULTURĂ 
ȘI SPORT 

Turism 
- Probleme de infrastructură (canalizare, 

alimentare cu apă) sub nevoie de dezvoltare 
a zonelor turistice. 

- Probleme de infrastructură de acces către 
Tulcea și în Tulcea (ex. Tulcea-Sulina). 

- Digitalizarea turismului - turiștii să poată afla 
care sunt căile de acces dintr-un punct în 
altul sau care sunt activitățile turistice 
potrivite zonei. 

- Lipsa unor pachete turistice (pachete de 
servicii și trasee turistice diversificate și 
atractive). 

- Promovarea redusă a unor zone turistice 
precum Letea, Măcin, etc. 

Municipiul Tulcea și Delta Dunării au un mare potențial 
turistic, care poate fi valorificat pe mai multe paliere și 
profiluri de turiști: 

1. Turiștii interesați de cultură – de realizat o 
hartă culturală cu obiectivele de vizitat 
(muzee, acvariu, cetate, Delta Dunări). 

2. Turiștii de eveniment, fie că vorbim de 
evenimente sportive (ex. fotbal, 
competiții sporturi nautice, pescuit 
sportiv), festivaluri tematice (ex. 
festivaluri naționale/ internaționale 
pentru ansambluri) sau festivaluri de 
promovare a tradițiilor dobrogen. 

3. Turiștii de gastronomie, care pot explora 
zone și împrejurimile prin promovarea 
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- Capacitate de cazare redusă nu este 

dezvoltată infrastructura turistică, în special 
în zona Munților Măcin. 

- Există centre de informare turistică, dar nu 
sunt foarte vizibile din punct de vedere al 
activității, nu sunt derulate foarte multe 
acțiuni de promovare. 

 
Cultură 

- Finanțări reduse în promovarea actelor 
culturale și în valorificarea patrimoniului 
cultural și lipsa promovării acestora. 

- Lipsa unei viziuni integrate și promovarea 
acesteia între Turism – Cultură și Sport. 

 
Sport 

- Finanțări reduse în domeniul sportului (lipsa 
investițiilor sau investiții reduse în 
infrastructura necesară derulării activităților 
sportive: stadioane, centre de canotaj etc.). 

- Finanțări reduse în domeniul sportului în 
realizarea de evenimente sportive. 

- Inexistența unui centru olimpic la standarde 
internaționale. 

zonei de gastronomie specifică zonei 
Dobrogene. 

4. Turiștii de peisaj, această categorie a 
turiștilor care vin pentru Delta Dunării 
trebuie reținută în Județul Tulcea prin 
oferirea de pachete integrate (zone mai 
sălbatice, oraș pentru promovare 
culturală, activități sportive). 

5. Dezvoltarea turismului este dependentă și, 
implicit, condiționată de o dezvoltarea 
serviciilor și ofertelor din zona de HoReCa, 
de care turiștii sunt interesați (terase, 
restaurante, hoteluri/pensiuni etc.), în 
special în zona de port/faleză.  

6. Digitalizarea turismului– realizarea unei 
hărți turistice, culturale (obiective de 
vizitat), hartă sportivă. 

7. Dezvoltarea bazelor nautice 
(hidrobiciclete, canoe, caiac) 

8. Sprijinirea întreprinzătorilor din turism 
prin realizarea de investiții în resursele 
alternative de încălzire: brichete din stuf, 
energie verde, panouri solare 
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9. Investiții în infrastructura de acces 

(aeroport, drum expres) către Tulcea și 
implicit din Tulcea în Sulina. 

10. Organizarea de circuite turistice  pentru 
promovarea tuturor aspectelor pe care le 
pate oferi Dobrogea (Drum al cetăților – 
situri arheologice, Drum al vinurilor – se 
poate lega Tulcea cu Constanța, Drum 
religios – circuit la cele 3 mănăstiri 
cunoscute, Rezervația Munții Măcinului – 
organizarea de trasee cu bicicleta, la pas 
sau călare. 

11. Dezvoltarea unei platforme online de 
diseminare a patrimoniului cultural, și 
digitalizarea acestuia. 

12. Reabilitarea și restaurarea clădirilor de 
patrimoniu / clădirilor cu arhitectură 
aparte. 

13. Existența unor ghizi turistici care să 
promoveze un turism integrat în Tulcea și 
în Deltă (nu numai Sulina, Letea). 

14. Zonificarea Deltei prin evidențierea 
diferențelor dintre patrimoniul cultural, 
peisagistic, gastronomic. Crearea unor 
experiențe diferite pentru turiști. 
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15. Investiții în spații de cazare, inclusiv în 

construirea unor spații de cazare de tip 
hotelier, nu numai învestiții în pensiuni cu 
spațiu redus de cazare/facilități oferite 
turiștilor. 

16. Promovarea deplasărilor ecologice 
(hidrobiciclete, canoe, caiac) care să nu 
deterioreze cadrul natural specific. 

17. Decolmatarea unor canale navigabile 
pentru a crește accesul în unele sate 
tradiționale unde momentan turiștii nu pot 
ajunge 

18. Programe de repopulare cu pește. 

AGRICULTURĂ ȘI 
DEZVOLTARE 

RURALĂ 

Aspectele problematice semnalate pentru agricultură și 
spațiul rural sunt: 

• Îmbătrânirea populației de la sate. 
• Peștele resursă din ce în ce mai greu de găsit 

în zona Delta Dunării. 
• Birocrația administrativă care blochează 

proiectele mari de investiții și durata mare de 
implementare a proiectelor. 

• Mediul și schimbările climatice. 
• Infrastructura de comunicații deficitare 

(conexiunea la internet). 

1. Investiții în proiectarea de ferme de acvacultură. 
2. Promovarea satelor prin intermediul turismului 

integrat (cultură, biserică, domeniu cultural). 
3. Încurajarea și stimularea fermelor de familie. 
4. Creșterea competitivității în sectorul agricol prin 

digitizare. 
5. Realizarea de forme asociative, cooperative – 

lanțuri alimentare. 
6. Încurajarea micilor producători prin acordarea de 

facilități. 
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• Lipsa dotărilor tehnice la nivelul satelor 

(copiii nu au dotările necesare pentru 
învățământul online). 

7. Eficientizarea rețelelor de comunicații și oferirea 
accesului la servicii de internet și în 
comune/sate. 

8. Realizarea de cursuri pentru a sprijini grupurile 
vulnerabile să poată să utilizeze resursele 
tehnice. 

9. Încurajarea creșterii animalelor în special ovine 
și caprine. 

10. Investiții în irigații – sistem de irigații. 
11. Dezvoltarea facilităților de procesare/depozitare 

a produselor locale. 
12. Dezvoltarea de piețe locale pentru vânzarea 

directă a produselor locale 
13. Sprijinirea domeniului apicol în contextul în care 

în Dobrogea este cea mai mare pădure de tei. 
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7.3. Rezultate consultări cu UAT-urile jdin județul Tulcea 
 

În vederea identificării de idei de proiecte specifice și în acord cu problemele 
existente la nivelul fiecărei localități, au fost realizate un număr de 36 întâlniri cu 
reprezentanții  Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Tulcea.  Întâlnirile au 
fost organizate la sediul Consiliului Județean Tulcea . 

În urma consultărilor realizate a rezultat o listă cu proiecte specifice pentru 
fiecare comună din Județul Tulcea. Lista de proiecte extinsă este prezentată în 
Anexa 3. 
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VIII. ELABORAREA ANALIZEI SWOT – JUDEȚUL TULCEA 

Analiza SWOT - ECONOMIE ȘI COMPETITIVITATE JUDEȚEANĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Județul Tulcea este situat în Regiunea Sud-Est, regiune 
ce în perioada 2015-2019 a cunoscut creșteri constante 
ale PIB-ului per locuitor; 

- Indicatori economici în creștere (PIB -ul județului Tulcea 
a crescut cu 57,63% în perioada 2015-2019) și cu 
previziuni pozitive; 

- Economie complexă, dezvoltată pe mai multe 
sectoare, predominante fiind agricultura, industria și 
comerțul; 

- Industrie diversificată și rentabilă economic, indicii 
producției industriale și indicii economici urmând un 
trend pozitiv;  

- Sector industrial în continuă expansiune (cifra de afaceri 
aferentă acestui sector a crescut cu 35,12% în 2018 
comparativ cu 2014); 

- Mediul antreprenorial este diversificat, cele mai multe 
întreprinderi activând în domeniul comerțului cu ridicata 
și amănuntul – 31,16%, agricultură, silvicultură și pescuit 
– 11,86%, transporturi și depozitare – 10,39%, hoteluri și 
restaurante – 8,01%, activități profesionale, științifice și 
tehnice – 7,85% și industria prelucrătoare – 7,76%; 

- Contribuție mică la PIB-ul regional (Județul Tulcea s-a 
clasat în perioada 2015-2020 pe ultimul loc în 
clasamentul județelor cu cea mai mare contribuție la 
PIB-ul regional); 

- Mediu antreprenorial subdezvoltat, 25,11 agenți 
economici la 1000 locuitori, sub media regională de 
26,39; 

- Cel mai mic număr de întreprinderi active la nivel de 
regiune; 

- Investițiile străine reduse la nivelul regiunii din care 
face parte, comparativ cu media înregistrată la nivel 
național, Regiunea Sud-Est atrăgând doar 4,2% din 
cuantumul acestora de la nivel național; 

- Infrastructura de afaceri slab dezvoltată, în prezent 
neexistând niciun singur parc industrial autorizat, 
impediment substanțial în atragerea investitorilor noi 
în județ; 

- Ritmul de scădere accelerat al forței de muncă 
județene;  
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- 99% din întreprinderile de la nivel județean se încadrează 
în categoria IMM; 

- Trendul pozitiv al investițiilor brute și investițiilor nete 
(creșteri de peste 20% în perioada 2014-2018);  

- Activitățile de import au fost net inferioare activităților 
de export la nivelul anului 2019; 

- Existența Zonei Libere Sulina, aflată la momentul 
actual, în proces de modernizare, ce oferă oportunități 
importante antreprenorilor locali și străini; 

- Creșterea numărul de salariați, cu 9,28% mai mulți în 
2019 comparativ cu 2015; 

- Câștigul salarial nominal mediu net lunar prezintă un 
trend ascendent, crescând cu 64,32% în perioada 2015-
2019; 

- Numărul șomerilor înregistrați a scăzut cu 38,56% în 
perioada 2015-2019, rata șomajului fiind de doar 3,7%, 
sub media regională. 

- Trendul negativ înregistrat la nivelul populației 
ocupate efectiv, în scădere cu 4,12% în perioada 2014-
2018; 

- Discrepanță mare între oferta angajatorilor locali, 
profilul și așteptările financiare ale candidaților; 

- Lipsa de specializare a angajaților, forță de muncă 
necalificată corespunzător cu cerințele mediului de 
afaceri local; 

- Principalele probleme întâmpinate în dezvoltarea 
business-urilor sunt: birocrația excesivă, forța de 
muncă necalificată, accesul limitat la finanțare, 
impredictibilitatea fiscală. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Județul Tulcea oferă oportunități de dezvoltare a 
afacerilor, în special prin prisma unicității sale din punct 
de vedere al formelor de relief, respectiv a potențialului 
său turistic conferit de Delta Dunării; 

- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri: parcuri 
industriale, platforme industriale, clustere, centre de 
afaceri etc.; 

- Prezența unor factori cu un grad mare de influență a 
activității mediului antreprenorial: acces greoi la 
fonduri europene, fiscalitate mărită, legislația greoaie 
și birocrația instituțională în relațiile cu instituțiile 
locale, județene, regionale; 
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- Dezvoltarea parcurilor eoliene; 
- Dezvoltarea utilizării și producerii resurselor de energie 

alternativă; 
- Încurajarea colaborării între întreprinzătorii județeni și 

încheierea de parteneriate de tip public-privat; 
- Sprijinirea sectorului IMM în a atrage la nivel județean 

fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea și 
diversificarea activităților economice; 

- Sprijinirea activităților piscicole; 
- Investiții în înființarea unei stații de cogenerare, prin 

care deșeurile să fie transformate în energie, devenind 
practic resurse; 

- Înființarea de centre de procesare și de valorificare a 
producției agricole, astfel încât sectorul agricol să 
genereze mai multă plus valoare; 

- Încurajarea micilor producători de a se asocia în grupuri 
de interes. 

- Gradul redus de colaborare între mediul antreprenorial 
județean, precum și a parteneriatelor de tip public-
privat; 

- Reticența mediului de afaceri local în a colabora cu 
instituțiile publice de la nivel județean; 

- Situația incertă generată de pandemia de COVID 19 ce 
afectează preponderent firmele mici și firmele sin 
sectorul HORECA, sector ce deține un loc important în 
economia județului Tulcea; 

- Migrația forței de muncă, în special a forței de muncă 
tinere și specializate; 

- Lipsa calificării forței de muncă în domeniile de interes 
pentru dezvoltarea județului Tulcea (agricultură, 
piscicultură, turism, HORECA). 

Analiza SWOT – INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Căile de comunicație tulcene asigură întreaga gamă de 
transporturi (rutiere, feroviare, fluviale, maritime, 
aeriene), fiind al doilea județ al țării, după Constanța, 
care beneficiază de prezența pe teritoriul său a tuturor 
categoriilor de mijloace de transport; 

- Ponderea deținută de drumurile pietruite și de pământ 
este încă una foarte importantă, în mediul rural; 

- Drumurile comunale nu sunt modernizare/asfaltate în 
marea lor majoritate; 

- Infrastructura de transport feroviar slab dezvoltată și 
caracterizată de durate lungi ale călătoriilor; 
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- Situarea județului Tulcea pe coridorul de transport fluvial 
RIN-DUNĂRE; 

- Portul Tulcea și Portul Sulina sunt parte integrată a 
rețelei TEN-T fluviale centrale și sunt cele mai important 
port de la Delta Dunării, la acestea având acces inclusiv 
navele maritime cu pescaj maxim 7 metri.  

- Existența unei rețele importante de porturi mai mici, dar 
cu capacități importante; 

- Existența a numeroase mini-porturi private care 
facilitează transportul populației și turiștilor pe Dunăre; 

- Infrastructura de transport de la nivelul județului 
Tulcea a cunoscut o evoluție pozitivă, fiind finalizate 
sau în curs de implementare numeroase proiecte pentru 
dezvoltarea rurală și urbană ce vizează modernizarea de 
căi rutiere; 

- Străzile orășenești sunt majoritar modernizate (83,82%); 
- Creșterea semnificativă a înmatriculărilor noi de vehicule 

rutiere pentru transportul de mărfuri; 
- Scăderea numărului de accidente de circulație rutieră ca 

urmare a dezvoltării infrastructurii de transport; 
- Existența aeroportului ”Delta Dunării”, deschis 

traficului internațional și modernizat în ultimii 5 ani, ce 
poate deveni un vector important al transportului 
județean. 

- Aeroportul ”Delta Dunării” nu este exploatat la 
întreaga sa capacitate; 

- Lispa drumului expres Constanța-Tulcea-Brăila; 
- Accesibilitatea încă scăzută a zone din Delta Dunării; 
- Insuficiența locurilor de parcare special amenajate în 

special în zona punctelor de interes turistic. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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- Aprobarea proiectului de aproximativ 17,5 milioane de 
euro care vizează modernizarea portului din orașul 
Sulina; 

- Demersuri de atragere a unor mari operatori aerieni și 
stabilirea unor curse regulate, preponderent în sezonul 
estival; 

- Existența unor fonduri nerambursabile dedicate 
îmbunătățirii infrastructurii rutiere și fluviale; 

- Dezvoltarea de trasee pentru ciclism și rute acvatice 
dotate cu infrastructura necesară; 

- Reabilitarea traseelor de protecție împotriva 
inundațiilor; 

- Investițiile în zona portului și a șantierului naval au 
potențialul de a redinamiza economia locală, chiar și în 
extrasezon. 

- Lipsa de fonduri pentru continuarea procesului de 
dezvoltare a infrastructurii de transport, mai ales 
pentru mediul rural; 

- Sistarea sau diminuarea accentuată a traficului feroviar 
din lipsa fondurilor ce ar putea transforma acest tip de 
transport într-un tip de transport eficient; 

- Creșterea gradului de uzură a drumurilor cu 
îmbrăcăminți ușoare rutiere; 

- Reducerea investițiilor publice în infrastructură pe 
fondul unei crize economice viitoare prefigurate de 
specialiști. 

Analiza SWOT – INFRASTRUCTURA DE UTILITĂȚI 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Rețeaua de alimentare cu apă din orașe și municipii este 
momentan suficient dezvoltată pentru nevoile 
cetățenilor și industriei județene; 

- Creșterea consumului de apă pentru uz industrial în 
perioada 2015-2019 poate reprezenta o revitalizare a 
industriei județene; 

- Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă, 
creșterea numărul de stații de epurare și canalizare, ca 

- Rețeaua de alimentare cu apă este slab dezvoltată în 
mediul rural din Județul Tulcea; 

- Infrastructura de canalizare prezintă încă deficiențe de 
dezvoltare, fiind nevoie de investiții majore pentru 
extinderea rețelei de canalizare; 

- Distribuția energiei termice în sistem centralizat este 
prezentă cu precădere în centrele urbane din Județul 
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urmare a implementării unui proiect POS de către 
Operatorul Regional AQUADSERV Tulcea; 

- Transelectrica SA a realizat o mega investiție la nivel 
județean, Tulcea având cea mai mare eco stație de 
transformare a energiei electrice după retehnologizarea 
Stației de Transformare 400/110/20 kV Tulcea Vest; 

- Județul Tulcea a fost beneficiarul proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea; 

- Creșterea gradului de colectare selectivă din partea 
populației locale; 

- Creșterea semnificativă a suprafeței de spații verzi de la 
nivelul județului Tulcea. 

Tulcea (Municipiul Tulcea) și se află în declin în ultimii 
ani, datorită costurilor ridicate; 

- Județul Tulcea este pe ultimul loc în clasamentul 
județelor din regiune cu cea mai dezvoltată 
infrastructură de distribuție a gazelor naturale; 

- Rețeaua de distribuție cu gaze naturale slab dezvoltată 
cuprinzând doar 3 centre urbane și 1 localitate rurală; 

- Lipsa spațiilor verzi amenajate la nivelul spațiul rural 
din Județul Tulcea. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Județul Tulcea se distinge prin capacitatea de producere 
a energiei electrice. Potențialul local de producere a 
energiei electrice este conferit mai ales de centralele 
eoliene, centralele fotovoltaice și CET cărbuni + 
hidrocarburi active; 

- Construirea unui depozit conform de deșeuri în 
localitatea Mihai Bravu; 

- Existența unor fonduri nerambursabile dedicate 
îmbunătățirii infrastructurii de utilități; 

- Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în vederea 
atragerii de noi investitori și creșterii gradului de retenție 
a populației din mediul rural; 

- Scăderea cantității de gaz distribuire pentru uz 
industrial; 

- Reducerea investițiilor publice în infrastructura de 
utilități pe fondul unei crize economice viitoare 
prefigurate de specialiști; 

- Uzura și degradarea rețelelor de utilități publice din 
mediul urban. 
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- Eficientizarea rețelelor de comunicații și oferirea 
accesului la servicii de internet și în comune/sate. 

Analiza SWOT – SPORT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Creșterea ușoară a numărului de secții sportive cu impact 
asupra numărului de sportivi legitimați înregistrați la 
nivel județean; 

- Existența a unui număr crescut de cluburi și asociații 
sportive, diversificate din punct de vedere al domeniului 
sportiv abordat; 

- Scăderi înregistrate la nivelul numărului personalului 
sportiv; 

- Lipsa unei baze sportive noi și complexe care să poată 
atrage sportivi naționali și internaționali pentru 
competiții sportive și cantonamente. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența unor sportivi recunoscuți la nivel național și 
internațional, fapt ce ar putea atrage noile generații 
către sport/sport de performanță; 

- Lipsa interesului investitorilor și instituțiilor publice 
locale pentru a dezvolta infrastructura sportivă și de 
agrement județeană. 
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- Construirea unei baze sportive complexe pentru 
antrenamentele sportivilor naționali și intonaționali, în 
special pentru sporturile de apă; 

- Amenajarea luciului de apă pentru derularea de 
competiții intonaționale de canotaj, caiac – canoe. 

Analiza SWOT - TURISM 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Grad înalt de atractivitate turistică datorat unicității 
județului conferită de formele de relief, faună, floră; 

- Cadru natural unic ce impresionează printr-un număr 
crescut de arii naturale protejate; 

- Prezența pe teritoriul județului a Biosferei Deltei Dunării 
și a celor mai vechi mulții – Munții Măcinului; 

- O gamă variată de trasee turistice atât în Delta Dunării, 
cât și în Munții Măcinului; 

- Existența a numeroase puncte turistice de tip antropic: 
case memoriale, muzee, cetăți și situri arheologice, 
parcuri, monumente, lăcașuri și edificii de cult; 

- Creșterea numărului de evenimente de interes național 
organizate la nivel județean; 

- Prezența unor zone de agrement consacrate: Faleza 
Tulcea, Gura Portiței, Satul Pescăresc tradițional și mini-
delta de la marginea Municipiului Tulcea; 

- Posibilitatea practicării mai multor tipuri de turism pe 
teritoriul județului: turism pentru odihnă și recreere, 

- Lipsa unei strategii coerente și atotcuprinzătoare de 
dezvoltare a sectorului turistic; 

- Cunoașterea limitată a reglementărilor referitoare la 
Delta Dunării; 

- Lipsa unei strategii coerente și sustenabile de 
dezvoltare a infrastructurii turistice din Delta Dunării – 
peisaj pestriț; 

- Insuficienta promovare a atracțiilor turistice antropice 
din orașe, municipii, spațiul rural; 

- Insuficiența dezvoltării structurilor de cazare în 
localitățile ce nu țin de Delta Dunării; 

- Gradul insuficient de dezvoltare a infrastructurii de 
utilități în unele zone rurale care nu pot astfel asigura 
confortul turiștilor; 

- Numărul insuficient al ghizilor turistici specializați; 
- Lipsa unor platforme online de promovare a turismului 

(harta locurilor de cazare, calendar evenimente, harta 
zonelor turistice de interes, harta restaurante, etc); 



 
 

Pagina 397 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

turism de cunoaștere, turism specializat-științific, turism 
nautic, turism foto-safari, turism pentru practicarea 
pescuitului sportiv, turism montan – cicloturism, turism 
cultura, turism ecumenic, turism gastronomic, 
agroturism-turism rural; 

- Multiculturalitatea ce impresionează prin varietatea 
obiceiurilor, tradițiilor și gastronomiei; 

- Realizarea de lucrări concrete de modernizarea a unor 
obiective turistice antropice – muzee, case memoriale, 
cetăți; 

- Creșterea numărului de structuri de primire turistică, 
implicit a capacității de cazare; 

- Creșterea numărului de turiști în perioada 2015-2019 cu 
143,81%; 

- Creșterea numărului de Centre de informare și 
promovare turistică, precum și a numărului de platforme 
online private care se ocupă cu promovarea potențialului 
turistic al județului Tulcea. 

- Lipsa promovării unui turism integrat, nu doar a Deltei 
Dunării; 

- Atractivitate crescută doar în sezonul estival. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Digitalizarea turismului – realizarea unei hărți turistice, 
culturale, sportivă – interactivă; 

- Dezvoltarea bazelor nautice; 
- Sprijinirea întreprinzătorilor din turism prin realizarea de 

investiții în resursele alternative de încălzire: brichete 
din stuf, energie verde, panouri solare; 

- Perioada scurtă de ședere a turiștilor, precum și a 
sezonului turistic; 

- Costurile mari cu încălzirea în unele zone din Delta 
Dunării/Munții Măcinului ce se transpun în costuri 
ridicate de cazare 
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- Organizarea de circuite turistice concrete pentru 
promovarea tuturor aspectelor pe care le poate oferi 
Dobrogea/Județul Tulcea (Drum al cetăților, drum al 
vinurilor, drum religios); 

- Continuarea lucrărilor de reabilitare și restaurare 
clădirilor de patrimoniu; 

- Zonificarea Deltei prin evidențierea diferențelor dintre 
patrimoniul cultural, peisagistic, gastronomic – crearea 
unor experiențe diferite pentru turiști; 

- Decolmatarea unor canale navigabile pentru creșterea 
accesibilității unor locații pitorești din Delta Dunării; 

- Dezvoltarea susținută a infrastructurii de acces și de 
utilități; 

- Accesarea de fonduri nerambursabile externe pentru 
dezvoltarea activităților turistice, precum și pentru 
reabilitarea unor obiective istorice. 

- Lipsa unei strategii coerente pentru dezvoltarea 
întregului sector turistic – HORECA; 

- Neaplicarea principiilor de dezvoltare durabilă, ce ar 
putea duce la periclitarea unor areale naturale 
specifice județului Tulcea; 

- Exploatarea neconformă a unor locații turistice ce ar 
putea duce la degradarea cadrului natural, creșterea 
poluării, etc.; 

- Degradarea unor obiective turistice antropice din lipsă 
de fonduri pentru lucrări de modernizare, restaurare, 
etc. 

- Restricționarea circulației provocată de pandemia de 
COVID 19. 

Analiza SWOT – DEZVOLTARE TERITORIALĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Dezvoltarea centrelor urbane ca urmare a investițiilor și 
proiectelor realizate în domeniul îmbunătățirii 
infrastructurii de acces, infrastructurii de utilități, 
infrastructurii de management a deșeurilor, amenajare 
spații verzi; 

- Scăderea numărului de locuințe finalizate în mediul 
urban, aspect ce ne duce cu gândul la un grad scăzut 
de retenție a populației tinere; 

- Cele mai multe comune din Tulcea au între 1000-200 
de locuitori (31,61%); 

- Tendința de scădere și îmbătrânire a populației din 
zona rurală; 
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- Ponderea mare a terenurilor agricole, precum și a 
terenurilor ocupate de luciu de apă (importanță piscicolă 
și turistică); 

- Județul Tulcea se situează pe locul trei între județele 
Regiunii de Sud Est în privința ponderii populației rural; 

- Majoritatea comunelor au în apropiere un centru urban 
județean, excepție făcând comunele situate 
preponderent pe teritoriul Biosferei Deltei Dunării și cele 
situate în vestul județului; 

- Profilul economic rural se păstrează în aceeași parametri 
ca și cel de la nivel județean. 

- În termeni de indicatori economici înregistrați de 
întreprinderile active, gradul de dezvoltare a firmelor 
din mediul rural este sub cel al firmelor din județul 
județean; 

- Din lungime totală de drumuri comunale, peste 
jumătate, respectiv 54,08% erau de pământ, 22,96% 
erau pietruit – infrastructură de transport slab 
dezvoltată. 

- Sunt prezente decalaje consistente de dezvoltare a 
infrastructurii de utilități din zona rurală ce necesită 
investiții masive de dezvoltare și extindere a unor 
rețele de utilități. 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Dezvoltarea infrastructurii din mediul rural în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de trai și creșterii gradului de 
retenție a populației tinere. 

- Scăderea continuă a populației din mediului urban și 
mai ales a mediului rural; 

- Accentuarea procesului de îmbătrânire a populației, ca 
urmare a migrației tinerilor, în special din mediul rural. 

Analiza SWOT – SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența a peste 15 centre de îngrijire copii și adulți în 
cadrul cărora persoanele defavorizate sau cu anumite 

- Numărul mic de unități medicale/sanitare care 
deservesc populația; 
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vulnerabilități din Județul Tulcea pot primi servicii de 
consiliere, sprijin și ajutor; 

- Existența infrastructurii pentru urgențe, respectiv 
Spitalul Județean, ambulatoriu integrat spitalului și 
centru de transfuzie; 

- Atragerea de către Spitalul Județean a unor fonduri 
nerambursabile pentru modernizarea lui; 

- Creșterea în ultimii 4 ani a numărului de unități sanitare 
cu un procent de 7%, însă această evoluție pozitivă nu 
este suficientă dacă raportăm acest număr la populația 
rezidentă din Județul Tulcea. 
 
 

- Spitalul Județean de Urgență Tulcea este încadrat în 
categoria III de competență; 

- Infrastructură medicală veche, neadaptată tendințelor 
actuale; 

- Număr insuficient de paturi, raportat la populația 
județului; 

- Număr mic de spitale care oferă servicii medicale 
generale adaptate nevoilor populației; 

- Inexistența unor secții de specialitate, precum 
Neurochirurgie, Chirurgie toracică, Hematologie și 
Pediatrie, astfel că, pacienții migrează fie către unități 
private din județ care asigură aceste specialități, fie 
către alte județe pentru a beneficia de serviciile de 
sănătate din sistemul public; 

- Insuficienta reprezentare de către personalul medical, 
lucru care conduce la o întârziere în 
programări/analize/consultații; 

- Existența unui singur medic specialist la secția de 
Oncologie; 

- Lipsa personalului medical calificat, cu studii 
superioare; 

- Infrastructura de transport (pe apă și uscat), specifică 
zonei este defectuoasă, coroborat cu existența a 2 
spitale publice (Măcin și Tulcea) fac serviciile medicale 
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să fie imposibil de realizat pentru ceilalți cetățeni ai 
județului; 

- Lipsa de profesionalism a cadrelor medicale; 
- Lipsa unor echipamente medicale performante; 
- Fonduri reduse prin decontarea cu Casa de Sănătate, 

necorelate cu numărul de pacienți din luna respectivă; 
- Timpul de așteptare pentru realizarea actului medical 

și lipsa personalului cu experiență / medicilor 
specialiști; 

- Inexistența unui centru de îngrijire paliativă; 
- Accesibilitate deficitară la actul medical sau la servicii 

medicale primare la nivelul comunelor; 
- Numărul insuficient de centre destinate vârstnicilor și 

costul ridicat de accesibilitate al acestor servicii 
comparativ cu cererea existentă; 

- Inexistența unui centru destinat copiilor cu autism; 
- Inexistența unor centre de zi destinate persoanelor cu 

dizabilități; 
- Lipsa unei promovări a serviciilor medicale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilitatea atragerii de cadre medicale specializate 
prin oferirea de facilități fiscale, spații locative la prețuri 
preferențiale sau gratuite, facilități și instrumente 
moderne de învățare pe tot parcursul vieții; 

- Apropierea de județe precum Constanța sau Galați, 
județe care au un grad mai ridicat de competență; 

- Îmbătrânirea populației, corelat cu faptul că această 
categorie socială are venituri mult mai reduse și e mai 



 
 

Pagina 402 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

- Existența fondurilor europene pentru finanțarea 
proiectelor de eficientizare energetică și termică a 
spitalelor; 

- Existența fondurilor europene pentru finanțarea 
proiectelor de îmbunătățirea infrastructurii medicale și a 
unităților de primiri urgență; 

- Existența fondurilor europene care încurajează 
înființarea de secții telemedicină, secții care vor ajuta la 
o decongestionare a SJ Tulcea, dar va crește și accesul 
cetățeanului la serviciile medicale; 

- Posibilitatea de atragere de fonduri europene pentru 
realizarea de investiții în infrastructura medicală 
(modernizarea acesteia și achiziția de echipamente de 
care spitalele au nevoie în realizarea actului medical). 
 

predispusă la a se îmbolnăvi, ceea ce va conduce la o 
aglomerare în sistemul medical și a sistemului social. 

 

Analiza SWOT – STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Structura populației este una omogenă, existând 
diferențe mici între persoanele de gen masculin și 
feminin; 

- În anul 2018 s-a observat o ușoară creștere a duratei 
medii de viață la nivelul județului; 

- Diversitate culturală care oferă interferențe și o mare 
varietate de tradiții și obiceiuri păstrate de comunități, 
ce mai apoi pot fi promovate. 

- Trend descendent al populației, în anul 2018, populația 
județului era cu 3,46% mai mică decât valoarea 
înregistrată în anul 2014, în timp ce la nivelul Regiunii 
Sud-Est numărul locuitorilor în anul 2018 a fost doar cu 
1,96% mai mic decât în 2014; 

- Tendința de îmbătrânire a populației, în special în 
mediul rural; 

- Sporul natural negativ; 
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- Numărul născuților vii a scăzut de la 2.051 în anul 2014 
la 1.738 în anul 2018; 

- Creșterea numărului de decese;  
- Scăderea ratei de fertilitate de la 33,8 născuți vii la 

1.000 de femei de vârstă fertilă (în 2014) la 30,9 
născuți vii la 1.000 de femei de vârstă fertilă (în 2018); 

- Fenomentul de migrație este din ce în ce mai sporit în 
cadrul populației. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Interesul cetățenilor pentru dezvoltarea de servicii 
sociale destinate persoanelor defavorizate; 

- Realizarea de investiții în vederea influențării mișcării 
populației într-un mod favorabil județului Tulcea; 

- Diversificarea rețelei centrelor de asistență socială; 
- Scăderea mortalității. 

- Tendința generală de diminuare a populației la nivel de 
țară, fenomen ce are ca factori principali scăderea 
natalității, emigrarea populației și restructurarea 
economică; 

- Riscurile pe care scăderea populației tinere le implică 
se pot concretiza prin exercitarea unei presiuni pe 
sectoarele economice din cadrul Județului Tulcea ca 
urmare a scăderii forței de muncă, concomitent cu 
îmbătrânirea populației. 

- În ceea ce privește evoluția populației de la nivelul 
Județului Tulcea, în perioada 2021–2027 se estimează 
faptul că numărul de cetățeni rezidenți se va micșora 
cu un procent de 6,34% față de anul 2020 în care 
populația este estimată la un număr de 192.037 de 
cetățeni, diferența care se preconizează între anul 
2020 și 2027 fiind de 12.168 de persoane; 
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- Tendința de îmbătrânire a populației; 
- Emigrarea; 
- Creșterea ratei șomajului. 

Analiza SWOT – MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potențial ridicat și parțial exploatat în privința utilizării 
energiei regenerabile; 

- Interes relativ mare pentru protecția mediului și 
politicile de adaptare; 

- Interes susținut în privința utilizării energiei regenerabile 
și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul 
rezidențial; 

- Rezervația face parte din patrimoniul natural mondial și 
care se bucură de atenție și susținere internațională; 

- Interes crescut din partea turiștilor și a investitorilor în 
ecoturism; 

- Existența ARBDD ca agenție principală de coordonare și 
conducere a conservării naturale în Deltă (RBDD); 

- Biodiversitate deosebit de interesantă și valoroasă; 
- Diversitate biologică deosebită atât prin numeroasele 

tipuri de habitate și ecosisteme, cât și prin multitudinea 
de specii de floră și faună; 

- Suprafața județului este acoperită în proporție de 60% de 
ecosisteme naturale și seminaturale; 

- Grad redus de conștientizare în rândul publicului și al 
administrației locale în privința impactului 
multisectorial și cerințelor politicilor privind 
schimbările climatice; 

- Colaborare inter-instituțională limitări/ineficientă; 
- Culegere și diseminare de date limitate; 
- Eficientizare energetică redusă și nevoi energetice 

crescânde; 
- Sisteme de verificare și raportare a emisiilor de gaze 

cu efect de seră limitate/inexistente; 
- Fondurile insuficiente alocate acțiunilor de adaptare 
- Satele din mediul rural sunt împrăștiate în inima Deltei, 

de aceea costurile de furnizare a serviciilor publice 
sunt mari și acestea se desfășoară cu un grad mare de 
dificultate 
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- Diversitate biologică deosebită atât prin numeroasele 
tipuri de habitate și ecosisteme, cât și prin multitudinea 
de specii de floră și faună; 

- Existența a 163 de specii de interes comunitar și 110 
specii de interes național, precum și a numeroase tipuri 
de nevertebrate; 

- Interes pentru colectarea selectivă, 78,5% din 
participanții la studiul pe cetățeni au precizat că sunt 
interesați de colectarea selectivă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Oportunități de finanțare pentru investițiile legate de 
schimbările climatice disponibile din fonduri europene, 
precum și din alte surse; 

- Cadru legislativ european solid și rețelele de cercetare 
disponibile pentru SP; 

- Rețea de ONG-uri de mediu informate și active; 
- Disponibilitate în creștere a tehnologiilor noi și inovative 

cum ar fi stații de turbine, eoliene, instalații de biogaz, 
biomasă și panouri solare la prețuri mai accesibile; 

- Cerințe crescânde privind eficiența energetică și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care 
impulsionează trecerea la acțiune; 

- Interes crescut pentru investiții în surse de energie 
regenerabilă (86,1% din participanții la studiul pe 

- Impact semnificativ al schimbărilor climatice asupra 
mediului, infrastructurii, economiei, sănătății și 
funcționării zonei studiate; 

- Lipsa de acțiune în privința schimbărilor climatice din 
partea autorităților care ar putea pune în pericol viața 
localnicilor și starea de bine; 

- Distrugerea rezervațiilor naturale de la nivelul 
județului ca urmare a practicării unui turism neglijent. 
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cetățeni iau în calcul să investească în surse de energie 
regenerabilă în următorii 7 ani). 

Analiza SWOT – EDUCAȚIE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Față de anul școlar 2014 – 2015, în anul școlar 2018-2018 
numărul de elevi din învățământul profesional a crescut 
cu 91,28%. Această creștere poate fi pusă pe seama 
acțiunilor de revitalizare a învățământului profesional în 
vederea obținerii de personal calificat pentru sectoarele 
economiei în care lipsa forței de muncă cu aptitudini 
specifice este o problemă majoră; 

- Creșterea numărului de absolvenți din învățământul 
profesional a fost de 65,54%, de la un număr de 148 de 
absolvenți în anul școlar 2014 – 2015 la un număr de 245 
în anul școlar 2018–2019; 

- Numărul de furnizori de formare profesională în 
continuă scădere; 

- Ponderea cheltuielilor pentru formare profesională în 
totalul cheltuielilor cu protecția socială a șomerilor a 
scăzut de la 3,20% în anul 2014 la 0,39% în 2018, 
reprezentând o valoare de 49910, fiind cea mai mică 
valoare alocată cursurilor de formare profesională la 
nivelul Regiunii Sud-Est; 

- Scăderea numărului absolvenților de învățământ 
gimnazial a scăzut cu 9,12% între 2014 și 2018; 
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- Între anii școlari 2014–2015 și 2018–2019 numărul de 
ateliere ce intră în componența bazei materiale a 
învățământului de la nivelul Județului Tulcea a crescut 
cu 12,82%; 

- La capitolul terenuri de sport, între anii școlari 2014–2015 
și 2018–2019, numărul acestora a crescut cu 7,14%, 
ajungând de la 70 la 75; 

- Din punctul de vedere al dotării cu echipamente de 
calcul, baza materială a sistemului educațional 
disponibilă la nivelul Județului Tulcea a fost în anul școlar 
2018–2019 cu 7,85% mai mare decât în anul școlar 2014–
2015. 

- Scăderea numărului de absolvenți din învățământul 
liceal, scăzând în 2018-2019 cu 17,51% față de anul 
școlar 2014–2015; 

- Scăderea numărului absolvenților de învățământ 
gimnazial cu 9,12% între 2018-2019 față de 2014-2015; 

- Percepția cetățenilor față de sistemul educațional 
relevă nemulțumirea acestora, doar 19,8% persoane 
consideră că sistemul de învățământ din Județul Tulcea 
este unul bun.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența fondurilor europene pentru educație; 
- Derularea de activități extrașcolare prin finanțare 

europeană; 
- Derularea de proiecte de educație care să vizeze 

multiculturalitatea de la nivelul județului; 
- Diversificarea învățământului profesional; 
- Dezvoltarea de colaborări între mediul de afaceri și școli, 

în special în învățământul profesional; 
- Introducerea unor module de educație financiară în școli; 
- Dezvoltarea de parteneriate între familie, școală și 

diverși actori locali ce pot influența în bine educația 
copiilor. 

- Constrângerile financiare, nivelul scăzut de studii al 
părinților; 

- Reducerea numărului de tineri care aleg o carieră în 
educație; 

- Riscul unei pandamii care să schimbe modalitatea 
tradițională de derulare a actului educațional. 
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Analiza SWOT – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Agricultură 
- Terenurile agricole ocupă o pondere importantă din 

totalul suprafeței județului Tulcea, însumând 363.941 
hectare, locul 3 în Regiunea Sud-Est; 

- Terenurile agricole sunt predominate de suprafața 
agricolă, ponderea acesteia fiind de 80,94%; 

- Județul Tulcea este județul cu cea mai mare suprafață 
cultivată în sistem ecologic din România (74.260 ha); 

- Producția agricolă are un trend ascendent, în perioada 
2014-2018 creșterea înregistrată a fost de 29,75%; 

- Suprafața cultivată cu culturi agricole a crescut în 
perioada 2014-2018 cu 66,58%, trend identificat și la 
nivelul producției (în special producția de cereale); 

- Dezvoltarea parcului de mașini agricole; 
- Scăderea cantității de îngrășăminte chimice  utilizate, 

fapt ce denotă o orientare a agriculturii spre agricultura 
bio/eco. 
 
Silvicultură 

Agricultură 
- Suprafața terenurilor agricole amenajate cu sisteme de 

irigație a stagnat în perioada 2014-2018; 
- Trend descrescător al producției de fructe; 
- Scăderi importante înregistrate pentru activitatea de 

creștere a animalelor, și implicit a producției de carne, 
ouă, miere; 

- Forța de muncă din spațiul rural este îmbătrânită; 
- Lipsa de forță de muncă calificată și specializată în 

agricultură. 
 

Silvicultură  
 

- Scăderea regenerărilor artificiale. 
 
Pescuit 

- Colmatarea lacurilor și canalelor din delta Dunării ce 
au dus la diminuarea cantității de pește, respectiv la 
scăderea rezervei de pește; 
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- Tendința de creștere a suprafețelor împădurite. 
 
Pescuit 

- Suprafață piscicolă importantă (44.000 hectare) ce 
reprezintă un principal furnizor de hrană ecologică; 

- Județul dispune de un mediu cu potențial productiv 
piscicol ridicat; 

- Potențial mare pentru pescuitul sportiv și pescuitul de 
agrement; 

- Delta are un produs înregistrat  la nivel european, ca 
produs cu Indicație  Geografică Protejată (scrumbie de 
Dunăre afumată), un produs pentru care dosarul este 
depus la Comisia Europeană în vederea certificării (salata 
de icre de știucă de Tulcea). 

- Lipsa posibilității achiziționării de pește direct de la 
pescari; 

- Scăderea semnificativă a numărului pescarilor 
autorizați; 

- Preferința populației doar pentru anumite tipuri de 
pești, în detrimentul altora, aspect ce duce la o 
dezechilibrare a speciilor de pești. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
Agricultură 

- Existența sprijinului financiar pentru operatorii 
certificați în agricultură ecologică; 

- Încurajarea și stimularea fermelor de familie; 
- Realizarea de forme asociative, cooperative – lanțuri 

alimentare; 
- Încurajarea micilor producători prin acordarea de 

facilități; 
- Încurajarea creșterii animalelor în special ovine și 

caprine; 

Agricultură 
- Îmbătrânirea populației rurale ce are ca ocupație în 

special agricultura; 
- Mediul și schimbările climatice; 
- Degradarea terenurilor în lipsa amenajării de sisteme 

de irigații; 
- Seceta excesivă. 

 
Silvicultură 
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- Investiții masive în irigații – potențialul fiind imens 
datorită proximității fluviului Dunărea; 

- Dezvoltarea facilităților de procesare/depozitare a 
produselor locale; 

- Dezvoltarea de silozuri de depozitare în zone agricole 
importante (Sulina); 

- Sprijinirea domeniului apicol în contextul în care în 
Dobrogea este cea mai mare pădure de tei. 
 
Silvicultură 

 
- Realizarea de perdele forestiere a câmpurilor agricole, 

căilor rutiere, dealurilor de la marginea localităților; 
- Împădurirea terenurilor agricole degradate ce necesită 

refacerea solului. 
 
Pescuit 

- Proiectarea de ferme de acvacultură; 
- Valoarea adăugată a produselor locale ce pot fi produse 

și certificate la nivel local; 
- Încurajarea pescuitului sportiv și de agrement. 

- Tăierile excesive cauzate de lipsa unor alte resurse de 
încălzire. 
 
 
Pescuit 

- Pescuitul excesiv a unor specii de pești cu o mai mare 
căutare pe piața de consum; 

- Pescuit industrial fără reglementări legislative clare; 
- Presiuni mari pe resursele piscicole prin prisma 

tradiției gastronomice a zonei și solicitărilor culinare 
ale turiștilor; 

- Poluarea apelor; 
- Restrângerea zonelor de reproducere a peștilor locali 

prin procese continue și susținute de modernizare a 
zonei. 
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IX. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, PRIORITĂȚI, MĂSURI ȘI 
DIRECȚII DE ACȚIUNE 
9.1. Viziune 

 
Viziune  de dezvoltare a județului Tulcea a fost determinată și fundamentată 

în baza rezultatelor analizei actuale a contextului socio-economic, precum și în baza 
rezultatelor obținute în urma procesului de sondare a opiniilor factorilor cheie din 
domeniile prioritare, cetățenilor, administrației publice județene și mediului de 
afaceri județean. Astfel, s-a formulat următoarea viziune de dezvoltare a județului 
Tulcea în orizontul de timp 2021-2027. 

 
ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2027, JUDEȚUL TULCEA VA FI UN JUDEȚ DURABIL ȘI 
MULTISECTORIAL DEZVOLTAT, ACCESIBIL ȘI CONENCTAT LA REȚELELE MAJORE 
DE COMUNICAȚIE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, O DESTINAȚIE TURISTICĂ, 
DAR ȘI INVESTIȚIONALĂ, CU SERVICII PUBLICE DE CALITATE, UNIFORM 
DEZVOLTATĂ ÎN RURAL ȘI URBAN, ORIENTATĂ CĂTRE CETĂȚEAN ÎN VEDEREA 
CREȘTERII NIVELULUI DE VIAȚĂ AL POPULAȚIEI LOCALE. 

 
La finalul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în perspectiva anului 

2027, Județul Tulcea se va caracteriza prin: 
 

8. Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, 
turiști și oameni de afaceri de la nivel național și internațional, un 
județ cu legături de transport rutiere, feroviare și fluviale rapide, 
sigure și sustenabile, conectate la principalele fluxuri de persoane , 
mărfuri și informații din Europa Centrală și de Est. 

9. Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor 
din mediul rural comparativ cu mediul urban. 

10. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, 
respectiv la serviciile de utilități publice (apă, canalizare, energie, 
gaze naturale, telecomunicații) până la educație, sănătate, asistență 
socială, cultură și agrement, siguranță publică. 

11. Un județ ecologic, verde, cu un mediu curat, spații verzi amenajate 
atât în urban, cât și în zonele rurale, cu oportunități atractive de 
petrecere a timpului liber care să valorifice potențialul imens natural 
și antropic al județului. 

12. O destinație turistică valorificată la întregul său potențial și un brand 
național al României care să pună în valoare întreg teritoriul județului, 
menit să valorifice atât mediul natural unic și inedit – Delta Dunării, 
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Munții Măcinului, cât și multiculturalitatea, gastronomia diversificată, 
numeroasele situri arheologice, muzee, edificii culturale și ecumenice. 

13. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o infrastructură de 
afaceri dezvoltată, capabilă să atragă investitori români și străini, un 
mediu de afaceri capabil să genereze valoare adăugată producției 
locale, noi locuri de muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni. 

14. Un județ cu o administrație publică eficientă și aliniată la nevoile 
cetățenilor prin digitalizare, interesată permanent de reducerea 
birocrației, de oferirea de servicii cât mai calitative pentru cetățeni, 
transparentă și care pune mult accent pe implicarea cetățenilor în 
procesul decizional la nivel județean. 

 

9.2. Misiune 
 
Misiunea Consiliului Județean Tulcea este de a îmbunătăți calitatea vieții 

locuitilor din Județul Tulcea, prin dezvoltarea economico-socială a județului și 
prin valorificarea superioară și durabilă a avantajelor competitive și a resurselor 
județului (capital uman, poziția geografică, resursele naturale și antropice 
diversificate, elementele de unicitate naturale). 

 

9.3. Obiective strategice 
 
La nivelul județului Tulcea au fost definite un număr de 7 obiective 

strategice, respectiv: 
 

1. Obiectiv strategic 1 (OS 1): Creșterea competitivității și atractivității 
economice a județului Tulcea, atât pentru investitorii actuali, cât și 
pentru investitorii potențiali în vederea dezvoltării de activități 
inovatoare și generatoare de valoare adăugată. 

2. Obiectiv strategic 2 (OS 2): Realizarea unei infrastructuri de transport 
și edilitară de bună calitate în scopul creșterii accesibilității județului 
și oferirii de servicii publice de calitate. 

3. Obiectiv strategic 3 (OS 3): Asigurarea unui management adecvat, 
coerent și durabil al resurselor naturale și a riscurilor naturale și 
antropice în Județul Tulcea. 

4. Obiectiv strategic 4 (OS 4): Valorificarea potențialului agricol și 
piscicol deosebit al zonei, prin asigurarea infrastructurii și mijloacelor 
de generare a valorii adăugate. 

5. Obiectiv strategic 5 (OS 5): Creșterea calității vieții cetățenilor și 
accesul egal la servicii publice prin oferirea de servicii educaționale, 
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de sănătate, asistență socială, culturale și sportive dezvoltate și 
aliniate standardelor europene. 

6. Obiectiv strategic 6 (OS 6): Dezvoltarea durabilă, sustenabilă și 
responsabilă față de mediu a turismului județean, prin valorificarea 
tuturor resurselor naturale și antropice și practicarea și promovarea 
tuturor tipurilor de turism posibile. 

7. Obiectiv strategic 7 (OS 7): Asigurarea unei bune guvernanțe și 
întărirea relațiilor de cooperare teritorială a județului Tulcea. 

 
 

9.4. Priorități de dezvoltare, măsuri de dezvoltare și structura 
portofoliului de proiecte 

 
Prioritățile și măsurile de dezvoltare au fost stabile în funcțiile de proiectele 

deja identificate în teritoriu prin chestionarea stakehoderilor, administrației 
publice, cetățenilor și a mediului de afaceri, precum și în concordanță cu prioritățile 
de dezvoltare trasate la nivel european și național pentru perioada 2021-2027. 

 
Prioritățile și măsurile de dezvoltare sunt prezentate în cadrul capitolului X. 

Plan de acțiune pentru fiecare din cele 11 axe strategice/poli de dezvoltare definiți. 
 

Schema de lucru se prezintă după cum urmează: 
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X. PLAN DE ACȚIUNE 

10.1. Portofoliu de proiecte la nivelul județului Tulcea. 
Identificarea sursei de finanțare 

 
Axă strategică/Pilon de dezvoltare 1: ECONOMIE LOCALĂ 

 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 1: 

• OA 1.1: Dezvoltarea capacității de cercetare și inovare  și adaptarea 
tehnologiilor avansate 

• OA 1.2: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

• OA 1.3: Impulsionarea creșterii competitivității IMM-urilor 
• OA 1.4: Îmbunătățirea accesului la ocupare  
• OA 1.5: Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale 

• OA 1.6: Promovarea adaptării angajaților, întreprinderilor și antreprenorilor 
la schimbare 

• OA 1.7: Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate, 
favorabile incluziunii 

• OA 1.8: Tranziția la o economie circulară 
• OA 1.9: Dezvoltarea competențelor, prin promovarea unei transformări 

economice inovatoare și inteligente 
• OA 1.10: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor 
• OA 1.11: Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală 
 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 1.1: Un județ competitiv prin inovare, digitizare și întreprinderi dinamice 
• PI 1.2: Un județ accesibil 
• PI 1.3: Reducerea șomajului în rândul tinerilor  
• PI 1.4: Corelarea dintre piața muncii și educație și adaptarea la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic 
• PI 1.5: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
• PI 1.6: Antreprenoriat și economie socială 
• PI 1.7: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 
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• PI 1.8: O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor 
a cercetării și inovării și digitalizării 

• PI 1.9: O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructurii pentru 
energie curată cu emisii reduse 

• PI 1.10: O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 
circulare 

• PI 1.11: O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de 
muncă calificată 
PI 1.12: Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie 

pentru toate tipurile de inovare 
• PI 1.13: Digitalizarea administrației publice 
• PI 1.14: Creșterea gradului de utilizare a Dunării și a porturilor maritime și 

fluviale 
 

Măsuri de dezvoltare: 
• MD 1.1: Creșterea competitivității economiei județene prin dezvoltarea IMM-

urilor ca urmare a investițiilor în inovare, digitizare, dotare 
• MD 1.2: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri județene 
• MD 1.3: Creșterea accesibilității pe piața muncii și valorificarea forței de 

muncă locale 
• MD 1.4: Dezvoltarea coerentă a sectoarelor economice dominante la nivel 

județean 
• MD 1.5: Sprijinirea mediului antreprenoriatului județean în a atrage fonduri 

europene 
• MD 1.6: Valorificarea potențialului investițional al județului Tulcea 
• MD 1.7: Reducerea birocrației, creșterea transparenței și digitalizarea 

instituțiilor publice și încurajarea parteneriatelor de tip public-privat



 
 

Pagina 417 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITIVĂ 

ECONOMIE 
LOCALĂ 

OS 1 

OA 1.1: Dezvoltarea 
capacității de cercetare 
și inovare  și adaptarea 
tehnologiilor avansate 

AP1.OA11.PI1
1.PI18.MD11-

01 

Creșterea competitivității economice a firmelor care își 
desfășoară activitatea în Județul Tulcea prin facilitarea 
dezvoltării de programe de cercetare și inovare la nivelul 
lor 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA11.PI1
1.PI18.MD1-

02 

Promovarea activităților de cercetare - dezvoltare - 
inovare la nivelul județului în scopul dezvoltării afacerilor 
locale și integrării persoanelor cu un nivel înalt de studii 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OA 1.2: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, 

în beneficiul 
cetățenilor, al 

companiilor și al 
guvernelor 

AP1.OA12.PI1
1.MD11-03 

Digitalizare pentru susținerea producătorilor locali - 
dezvoltarea de magazine virtuale 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA12.PI1
1.MD11-04 

Conectarea la internet prin conexiune broadband și 
achiziționarea de echipamente conexe 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA12.PI1
1.MD17-05 

Digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor în 
vederea eficientizării serviciilor publice 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA12.PI1
1.PI18.MD11-

06 

Dezvoltarea unui platforme de colaborare /portal e-
business a firmelor de la nivel județean, bazată pe 
specificul activităților economice din Județul Tulcea, în 
scopul punerii în legătură a sectoarelor conexe, ce se pot 
sprijin reciproc. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

OS 1 
OS 4 

OA 1.3: Impulsionarea 
creșterii 

competitivității IMM-
urilor 

AP1.OA13.PI1
1.MD11 -07 

Program de informare și conștientizare a mediului de 
afaceri local/producători locali cu privire la beneficiile 
dezvoltării unor structuri de tip asociativ, grupuri de 
acțiune locală. 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA13.PI1
1.PI11.MD11-

08 

Creșterea competitivității mediului antreprenorial 
județean prin investiții in dotarea cu echipamente 
tehnologice noi, dezvoltarea activității, diversificarea 
activității curente, extinderea capacităților de 
producție/prestare servicii. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OA13.PI1
1.PI11.MD11-

09 

Eficientizarea activității companiilor prin achiziția de 
echipamente, utilaje și softuri specializate care să 
contribuie la o reducere a muncii și totodată la o 
eficientizare a fluxurilor de producție, respectiv prestări 
servicii. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OA13.PI1
1.PI11.MD11-

10 

Încurajarea parteneriatelor în vederea dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare şi transferului tehnologic 
(energie electrică, termică, sănătate, etc) 

POR 
POTJ 

POCIDIF 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 
PI 2 Crearea și promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 
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AP1.OA13.PI1
1.PI11.MD11-

11 

Crearea unui centru de excelentă̆ in agricultură 
(încurajarea dezvoltării activităților de CDI în stațiunile 
existente)  
 

POR 
POTJ 

POCIDIF 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 
PI 2 Crearea și promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OP13.PI1
1.MD11-12 

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 
producție și dezvoltarea serviciilor prin construirea sau 
extinderea spațiilor de producție sau de prestare a 
serviciilor, precum și prin dotarea cu active corporale 
și/sau necorporale în vederea îmbunătățirii 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din Jud 
Tulcea 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MD11-13 

Realizarea de investiții in extinderea, diversificarea şi 
modernizarea activității întreprinderilor industriale din 
judeţ̦  

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-14 

Dezvoltarea infrastructurii de cazare, inclusiv dotarea 
acestor spații în zonele cu potențial turistic din Județul 
Tulcea (Tulcea, Sulina, zona Munților Măcin, Mahmudia, 
Jurilovca, etc) 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-15 

Susținerea diversificării activităților agricole și non-
agricole pentru crearea de locuri de muncă, încurajând 
implicarea activă a comunităților locale de la nivelul 
comunelor din județ 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-16 

Promovarea integrării producătorilor din sectorul agro-
alimentar în lanțul valoric pentru a-i ajuta să beneficieze 
de avantajul proximității față de piețele externe și 
oportunitățile turismului în zonă 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-17 

Susținerea obținerii de mărci / certificări pentru 
produsele locale și a comercializării acestora pe piețele 
internațional 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-18 

Susținerea IMM-urilor în domeniile care valorifică 
resursele locale (activități tradiționale, prelucrarea 
stufului, prelucrarea lemnului, prelucrarea peștelui) în 
funcție de specificul comunelor din județul Tulcea 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-19 

Achiziționarea infrastructurii necesare exploatării 
potențialului local în ceea ce privește resursele de 
materie primă necesare producerii peleților în localitățile 
din județ care dispun de astfel de resurse 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-20 

Sprijinirea măsurilor de diversificare a activităților 
generatoare de venit (pescuit) și valorificarea superioară 
a resurselor localităților din județ, în principal pentru 
turiștii vizitatori 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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AP1.OP13.PI1
1.MS11-21 

Crearea unor centre județene de colectare, depozitare și 
procesare/prelucrare a legumelor, fructelor, peștelui, 
cărnii etc. în vederea adăugării de plus valoare producției 
județene. 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-22 

Înfiinţarea de centre de prezentare şi desfacere a 
produselor animaliere în localităţile rurale  

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-23 

Exploatarea și valorificarea agregatelor de carieră în 
localitățile care dețin astfel de facilități 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-24 

Înființarea unor târguri de produse tradiționale în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-24.1 

Amenajarea de piețe și micropiețe și dotarea acestora cu 
mobilier necesar, rețele de apă curentă și canalizare, 
curent electric, sisteme de supraveghere și de protecție, 
etc, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a 
activităților comerciale 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
1.MS11-24.2 

Tipărirea unui ghid privind autorizarea activităților 
comerciale 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
2.MD12.MD17

-25 

Program de informare/forum de dialog/dezbateri publice 
cu privire la încheierea de parteneriate de tip public-
privat. 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OP13.PI1
2.MD14-26 

Dezvoltarea unei strategii sustenabile și coerente de 
dezvoltare a sectoarelor dominante ale economiei 
județene. 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 1 
OS 5 

OA 1.4: Îmbunătățirea 
accesului la ocupare 

AP1.OA14.PI1
5.MD13 - 27 

Inițierea de cursuri de formare/re/calificare/reconversie 
profesională pentru sectoarele dominante ale economiei 
județene (ghizi turistici, personal HoReCa, personal 
navigant, etc.) 

POEO 
POTJ 

PI 6: Creșterea accesului pe piața muncii 
pentru toți 
Prioritatea 4: O tranziție justă bazată pe 
creșterea nivelului de ocupare a forței de 
muncă calificată 

Național 

OP 4 o Europă mai 
socială 
OP 5 O Europă mai 
aropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OA14.PI1
5.MD13 - 28 

Organizarea de târguri de cariere/joburi pentru 
facilitarea accesului mediului antreprenorial județean la 
forța de muncă calificată și disponibilă de la nivel local. 

POEO 
 

PI 6: Creșterea accesului pe piața muncii 
pentru toți 
 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 
 

OS 1 
OS 5 

OA 1.5: Îmbunătățirea 
calității, eficacității și a 
relevanței sistemului de 

educație și formare 
pentru piața muncii, 

pentru a sprijini 
dobândirea de 

competențe cheie, 
inclusiv a 

competențelor digitale 

AP1.OA15.PI1
4.MD13 - 29 

Programe de internship în cadrul liceelor din județul 
Tulcea în vederea adaptării elevilor din liceu la 
provocările și dinamica pieței muncii 

POEO 

PI 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 tehnologic. 

Național 
OP 4 – O Europă 
mai socială 

OS 1 
OS 5 

OA 1.6: Promovarea 
adaptării angajaților, 

întreprinderilor și 

AP1.OA16.PI1
6.MD15 - 30 

Realizarea de campanii de informare a mediului 
antreprenorial județean cu privire la oportunitățile de 
finanțare pentru perioada 2021-2027 și sprijinirea lor în 
depunerea de proiecte. 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 
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antreprenorilor la 
schimbare 

AP1.OA16.PI1
6.MD15 - 31 

Formarea angajaților pe tot parcursul vieții și adaptarea 
lor la schimbările tehnologice, dar și în vederea dobândirii 
de competențe antreprenoriale 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

AP1.OA16.PI1
6.MD15 -32 

Sprijinirea cetățenilor care vor să acceseze fonduri 
europene în vederea dezvoltării în regim propriu, precum 
și celor care vor să dezvolte agroturismul în localitățile 
din Județul Tulcea 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

AP1.OA16PI1
6MD15-33 

Susținerea tinerilor pentru deschiderea de afaceri 
personale în localitățile din Județul Tulcea 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

AP1.OA16.PI1
6.MD15 -34 

Derularea unor cursuri de instruire cu privire la pașii ce 
trebuie urmați în vederea accesării de fonduri 
nerambursabile 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

AP1.OA16.PI1
6.MD14-35 

Încurajarea dezvoltării de afaceri în domeniile conexe 
turismului: agricultură ecologică, terase, formare ghizi 
turistici, fabricarea de mobilier pentru pensiuni turistice, 
etc. 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

AP1.OA16.PI1
6.MD17 -36 

Dezvoltarea unei baze care să cuprindă agenții economici 
publici și privat și viziunile acestora în vederea facilitării 
identificării direcțiilor comune de dezvoltare și anticipării 
dinamicii pieței muncii locale 

POEO PI 7: Antreprenoriat și economie socială Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

OS 5 

OA 1.7: Promovarea 
accesului egal la 

educație și formare de 
calitate, favorabile 

incluziunii 

AP1.OA17.PI1
7.MD15 -37 

Derularea unor cursuri de calificare și recalificare a 
populației Județului Tulcea în funcție de sectoarele cu 
deficit de forță de muncă de la nivelul județului 

POEO 
POTJ 

PI 9 - Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 
pe piața muncii 
PI 4 - O tranziție justă bazată pe creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă 
calificată 

Național 
OP 4 O Europă mai 
socială 

OS 1 
OA 1.8: Tranziția la 
economia circulară 

AP1.OP18.PI1
8.MD12-38 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin construirea de: 
business parkuri, parcuri industriale, platforme 
industriale, clustere, centre de afaceri, etc. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OP18.PI1
8.MD12-39 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din mediul rural prin 
înființarea unor parcuri industriale/miniparcuri, centre de 
afaceri în localitățile din județ pentru atragerea unui 
număr cât mai mare de investitori în zonă și crearea de 
noi locuri de muncă. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a 
cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
OP 5 – O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP1.OA18.PI1
8.MD16 - 40 

Înființarea unei stații de cogenerare, prin care deșeurile 
să fie transformate în energie, devenind practic resurse. 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
PI 2 – O tranziție justă prin investiții în 
tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA18.PI1
8.MD16 - 41 

Sprijinirea activităților de reciclare, reutilizare și 
valorificare a deșeurilor 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 
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PI 2 – O tranziție justă prin investiții în 
tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

OS 1 

OA 1.9: Dezvoltarea 
competențelor, prin 

promovarea unei 
transformări economice 
inovatoare și inteligente 

AP1.OA1.9.PI
1.12.MD1,7 - 

42 

Încurajarea parteneriatelor pentru dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare și transferului tehnologic 
(energie, etc) 

POCIDIF 
POR 

PI 2 - Crearea și promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 
PI 1 O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare  și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 7 

OA 1.10: Digitalizarea 
serviciilor oferite de 

administrație în 
beneficiul cetățenilor, 

al companiilor 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

43 

Îmbunătățirea capacității administrative, a calității și 
eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul 
Consiliului Județean  Tulcea, prin digitizarea proceselor 
de administrare a documentelor și retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

44 

Digitalizarea serviciilor publice prin dezvoltarea unei 
platforme informatice de comunicare dintre 
cetățean/mediul de afaceri și instituțiile publice 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

45 

Implementarea unui sistem centralizat de identificare a 
problemelor de la nivelul județului în vederea optimizării 
perioadei de rezolvare a acestora 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

46 

Dezvoltarea unor sisteme informatice care să faciliteze 
accesul la informațiile de interes public și care să 
îmbunătățească gradul de transparență a activităților ce 
se desfășoară în cadrul instituțiilor publice de la nivelul 
județului 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

47 

Creșterea capacității administrative prin dezvoltarea unor 
sisteme informatice de e-guvernare care să faciliteze 
accesul la diferite informații și care să contribuie la 
eficientizarea actului administrativ 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

48 

Dezvoltarea unor sisteme informatice care să faciliteze 
accesul la informațiile de interes public și să eficientizeze 
procesele birocratice 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

AP1.OA1.10.P
I1.13.MD1.7 - 

49 

Oferirea de facilități fiscale/administrative pentru 
investitorii locali (terenuri cu titlu gratuit pentru 
dezvoltarea de mari afaceri, scutiri de impozite, 
fiscalitate scăzută, etc.) 

POCIDIF 
 
PI 9 - Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1 – O Europă 
mai inteligentă 

OS 2 

OA 1.11: Dezvoltarea 
unei rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în 
fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, 
sigură și intermodală 

AP1.OA1.10.P
I12.PI1.14.MD

16- 50 

Dezvoltarea transportului de mărfuri generale pe căi 
interioare de navigație. 

POR 
POT 

PI 4: O regiune accesibilă 
 
PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și porturilor maritime și fluviale 

Național 
OP 3 o Europă mai 
conectată 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 2: INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 2: 

• OA 2.1: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
• OA 2.2: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor 
• OA 2.3: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
• OA 2.4: Promovarea mobilității urbane multi-modale 
• OA 2.5: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale de durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

• OA 2.6: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane 

• OA 2.7: Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, inteligentă, sigură și intermodală 

• OA 2.8: Promovarea eficienței energetice și reducere emisiilor de carbon 
• OA 2.9: Dezvoltarea de sisteme inteligente, de energie, rețele și stocare în 

afara TEN-T 
• OA 2.10: Promovarea managementului durabil al apei 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 2.1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

• PI 2.2: O regiune cu orașe SMART 
• PI 2.3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
• PI 2.4: O regiune accesibilă 
• PI 2.5: O regiune atractivă 
• PI 2.6: Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitatea teritorială 
• PI 2.7: Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată 
• PI 2.8: Îmbunătățirea mobilității județene, durabilă și reziliența în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea 
ferată 

• PI 2.9: Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și 
fluviale 

• PI 2.10: Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 
inteligente de energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră 
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• PI 2.11: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 
economie circulară 
 

Măsuri de dezvoltare: 
 

• MD 2.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, naval – fluvial, feroviar 
și aerian 

• MD 2.2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de  utilități publice 
• MD 2.3:  Amenajarea   de spații verzi, locuri de joacă și zone de agrement 
• MD 2.4: Creșterea eficienței și digitalizării transportului urban 
• MD 2.5: Creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice și private 
• MD 2.6: Dezvoltarea infrastructurii verzi
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INFRASTRUCT
URĂ ȘI 

DEZVOLTARE 
URBANĂ 

OS 1 
OS 7 

OA 2.1: Impulsionarea 
creșterii și 

competitivității IMM-
urilor 

AP2.OA1.PI2.
1.MD2.2 -01 

Construire și amenajare adăpost animale în Județul 
Tulcea 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA1.PI2.
1.MD2.2 -02 

Sprijinirea investițiilor în stații de încărcare a vehiculelor 
electrice 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

OA 2.2: Digitalizarea 
serviciilor oferite de 

administrație în 
beneficiul cetățenilor, 

al companiilor 

AP2.OA2.2.PI
2.2.MD2.4 -03 

Realizarea de investiții în echipamente care să permită 
comunicarea cu cetățenii în ceea ce privește funcționarea 
transportului public 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA1.PI2.
1.MD2.6 -04 

Dezvoltarea unui sistem informatic care să faciliteze 
comunicarea cetățenilor cu ARBDD în vederea semnalării 
unor probleme sau posibilități de îmbunătățire ale unor 
aspecte din cadrul Rezervației 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2.PI
2.2.MD2.4 -05 

Dezvoltarea unei aplicații care să permită monitorizarea 
circulației mijloacelor de transport în comun de la nivelul 
Municipiului Tulcea 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2PI2
.2.MD2.4 - 06 

Mobilitatea inteligentă în municipiile și orașele din 
județul Tulcea – Smart City (soluții pentru managementul 
traficului, managementul parcărilor, managementul 
transportului public) 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2PI2
.2.MD2.4 – 

06.1 

Locuire inteligentă în orașele și municipiile din Județul 
Tulcea (clădiri inteligente, simplificarea plăților, turism 
și promovare, spațiu public – wifi, monitorizare și 
siguranță a spațiului public, mobilier stradal inteligent) 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2PI2
.2.MD2.4 – 

06.2 

Cetățeni inteligenți: implicarea cetățenilor pentru 
dezvoltarea problemelor municipiilor și orașelor, 
dezvoltarea de soluții smart city, baze de date deschise, 
platforme online, etc. 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2PI2
.2.MD2.4 – 

06.3 

Guvernanță inteligentă: digitalizarea serviciilor publice și 
activității instituțiilor publice, inclusiv interoperabilitatea 
serviciilor publice electronice oferite la nivel local 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP2.OA2.2PI2
.2.MD2.4 – 

06.4 

Mediu inteligent: Echiparea municipiului și orașelor cu 
infrastructura pentru colectarea de date, telegestiunea 
iluminatului public, managementul deșeurilor, îngrijirea 
spațiilor verzi (automatizarea sistemelor de irigații), 
îmbunătățirea calității aerului, reducerea nivelului de 
zgomot, etc. 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

OS 2 
 

OA 2.3: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a 

biodiversității, a 
infrastructurii verzi în 
special în mediul urban 
și reducerea poluării 

AP2.OA2.3.PI
2.3. MD2.6 -

07 

Dezvoltarea de trasee pentru ciclism sau de rute acvatice 
dotate cu infrastructura necesară 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.2 -08 

Modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemului de 
iluminat public în localitățile urbane din Județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.2 -

09 

Extinderea și modernizarea rețelelor de apă potabilă, 
rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în 
localitățile urbane din județ pentru respectarea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 
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standardului de calitate a vieții și îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare economică locală 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.1 -10  

Modernizarea trotuarelor din zonele urbane și rurale 
județene 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.4 -11 

Realizarea unui studiu de trafic și a unei strategii de 
decongestionare a traficului din Municipiul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.1-12 

Modernizarea străzilor orășenești și a trotuarelor în 
localitățile din Județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.1-

12.1 

Eliminarea împrejmuirilor aferente terenurilor 
instituțiilor publice și transformarea acestora în spații 
pietonale (exemplu: incinta Aquaserv dintre strada 
Babadag și strada Rezervorului) 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.1-

12.2 

Transformarea spatiilor verzi existente prin crearea de 
piste de alergare, dar și de piste de biciclete în scop 
sportiv și de agrement și readucerea Tulcei la statutul de 
Oraș al Trandafirilor prin renunțarea la plantele 
ornamentale sezoniere în favoarea celor perene 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.3 -

13 

Reconversia funcțională a terenurilor contaminate, 
neecologizate în spații verzi/spații pentru activități 
recreative/agrement și de petrecere a timpului liber 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.3 -

13.1 

Achiziționarea de mobilier urban (căsuțe din lemn pliante, 
tonete din lemn pliante, etc.) 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.3 -

13.2 

Dotarea cu echipamente și utilaje pentru întreținerea 
spațiilor verzi din localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.3 -

13.2 
Sisteme de irigații pentru întreținerea spațiilor verzi POR 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD 2.3 -

13.4 

Modernizarea parcurilor auto de utilitate publică din 
localitățile județului Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.3 -14  

Amenajare parc cu spații de joacă/zone de agrement în 
localitățile urbane din Județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.3 -

14.1 

Extinderea infrastructurii de agrement prin modernizarea 
centrului de agrement ”Bididia” 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.3 -

14.2 

Reabilitare/modernizare parc Victoria (Skate & bike 
PARK) 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.6 - 

15 
Oraș Sfântu Gheorghe - Amenajare pistă cicloturism POR 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 
Prioritatea 4: O regiune accesibilă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 
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AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.4 -16  

Dezvoltarea unei rețele hybride de transport prin 
achiziționarea de autobuze electrice ce vor favoriza 
diminuarea emisiilor de CO2 și utilizarea transportului 
public în defavoarea transportului personal în centrele 
urbane județene 

POR 
InvestEU 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 
PI 4: O regiune accesibilă 

Național/ 
Comisie 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.4 -17 

Extinderea parcului auto al rețelei de transport public al 
localităților urbane cu mijloace de transport ecologice 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.4 -18 

Servicii integrate de transport public în contextul 
dezvoltării durabile a localităților din județ 
 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.5 - 

19 

Reabilitarea termică a instituțiilor subordonate Consiliului 
Județean Tulcea și a instituțiilor publice din localitățile 
județului Tulcea (izolare exterioară și montare ferestre 
termoizolante) în vederea asigurării/îmbunătățirii 
eficienței energetice în funcție de potențialul de reducere 
a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 
PI 4: O regiune accesibilă 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.5 -20 

Realizarea unui studiu urbanistic prin intermediul căruia 
să fie stabilite normele permise de construire în funcție 
de zonele în care se construiește 

- - - - 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.5 -21  

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de la nivelul 
localităților din Județul Tulcea în vederea creșterii 
eficienței energetice și reducerii gradului de risc seismic 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.3.PI
2.3.MD2.3 -22 

Regenerarea urbană a spațiilor verzi din cadrul Județului 
Tulcea, inclusiv prin amenajarea spațiilor de joacă pentru 
copii 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

 
 AP2.OA2.3.PI

2.3.MD2.3 -
22.1 

Regenerare urbană în zonele de segregare prin construirea 
de centre educaționale și reabilitarea locuințelor și a 
împrejurimilor 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OS 2 
 

OA 2.4: Promovarea 
mobilității urbane 

multi-modale 

AP2.OA2.4.PI
2.3.MD2.1 -23  

Modernizarea și dotarea zonei portului Tulcea și a 
șantierului naval 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP2.OA2.4.PI
2.3.MD2.1 -24 

Transport public naval de persoane în Delta Dunării 
POR 
POT 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

OS 2 
 

OA 2.5: Dezvoltarea 
unei mobilități 

naționale, regionale și 
locale de durabile, 
reziliente în fața 

schimbărilor climatice, 
inteligente și 

intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

25 

Modernizare infrastructură de transport de importanță 
județeană și regională, amenajare stații transport în 
comun, semnalizare rutieră 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

26 

Modernizarea drumurilor județene de legătură între 
localitățile județului Tulcea 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

27 

Modernizare centuri ocolitoare de trafic greu în jurul 
orașelor din județ 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 o Europă mai 
conectată 
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la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28 

Modernizare infrastructură de transport regional pe 
traseul Tulcea-Chilia Veche (DJ222N, L=80,208 km) 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.1 

Modernizarea șoselei de centură – intrarea în oraș DJ 222 
Agighiol până la sensul giratoriu cu str. Elizeului – ieșirea 
spre Mahmudia 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.2 

Modernizarea șoselei de centură – str. Elizeului, între 
sensul giratoriu cu ieșirea către Malcoci, Str. Orizontului 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.3 

Realizare arteră circulație rutieră de la str. Barajului la 
portul Tulcea pe traseul liniei ferate (relocare gară CFR 
călători, lângă gara de mărfuri) 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.4 

Înființare arteră rutieră str. Spitalului – str. Energiei (Mun. 
Tulcea) 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.5 

Optimizarea spațială prin refacerea și modernizarea 
accesului auto și pietonal în spațiile rezidențiale dintre 
blocuri 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.6 
Variantă ocolitoare ”intrare oraș – gara de mărfuri” POR PI 4: O regiune accesibilă Național 

OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.7 

Proiectare și execuție a lucrărilor de modernizare cu dale 
elastice a trecerii la nivel cu calea ferată str. Dumitru 
Ivanov, cu c.f. Medgidia - Tulcea 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.8 

Realizarea bretelei de legătură dintre strada Energiei și 
strada Iuliu Maniu cu traversarea căii ferate 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.9 

Mutarea Centurii pe traseul propus prin Planul de 
Mobilitate Urbană 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

28.10 

Preluarea prin expropriere a incintei TULCO pentru a 
fluidiza traficul auto prin realizarea unei străpungeri între 
strada Grigore Antipa și strada Grădinari, dar și pentru 
dezvoltarea portului turistic și a unei zone de parcări 
publice aferente acestuia 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD 2.1 -

29 

Modernizare infrastructura de transport regional pe 
traseul Sarighiol de Deal – Rahman (DJ222E, L=28,011 km 
) 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 - 

30 

Extinderea numărului de locuri de parcare și 
eficientizarea spațiilor prin construcția de parcări 
subterane și supraetajate 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 – 

30.1 

Desființarea totală a garajelor construite pe terenul 
Primăriei Tulcea și reorganizarea parcărilor de suprafață 
în locul acestora cu inserții de spații verzi și plantări de 
copaci pentru umbrire 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 
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AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 – 

30.2 

Implementarea de construcții cu funcțiune complexă de 
margine de cartier care să asigure: parcări supraetajate 
pentru surplusul de autovehicule, centru de permanență 
sanitară, punct de reacție rapidă al Poliției Locale 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -31 

Realizarea de investiții pentru construirea unor pasaje 
subterane sau supraterane în intersecțiile aglomerate, 
atât pentru autovehicule cât și pentru pietoni în vederea 
fluidizării traficului 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -

31.1 

Digitalizarea în beneficiul cetățenilor: sistem inteligent 
pentru managementul parcărilor (aplicații, senzori, plăți 
on-line) 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -

31.2 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -31.2 Realizarea de investiții 
pentru fluidizarea traficului rutier la nivelul localităților 
din județul Tulcea 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 2 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -32 

Modernizarea drumurilor din cadrul orașelor, comunelor și 
satelor 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -33 

Modernizarea trotuarelor, adaptarea acestora pentru 
persoanele cu dizabilități și echiparea acestora cu rigole 
acolo unde situația impune acest lucru 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -34 

Accesibilizarea spațiilor și serviciilor pentru persoanele 
vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, în 
localitățile din județ 
 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.4.MD2.1 -35 

Corelarea proiectelor majore de infrastructură în zona de 
frontieră şi limită de judeţ  

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.5.MD2.1 -36  

Realizarea drumul expres Constanța - Tulcea - Brăila POT 
PI 2 - Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 

Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.5.MD2.1 -37 

Continuarea demersurilor de atragere a unor operatori 
aerieni importanți și stabilirea de curse curente în sezonul 
estival în vederea valorificării Aeroportului Delta Dunării 

- - - 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.5.MD2.1 -38 

Modernizarea infrastructurii aeroportului Delta Dunării în 
vederea posibilității susținerii unui trafic superior, atât 
cantitativ cât și calitativ 

- - - 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.5.PI
2.5.MD2.1 -39 

Dezvoltare centru logistic – terminal de mărfuri la 
aeroportul Delta Dunării 

- - - 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

OS 2 
 

OA 2.6: Favorizarea 
dezvoltării integrate 

sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.1 -40 

Amenajarea de locuri de parcare în proximitatea 
punctelor de atracție turistică, punctelor de plecare pe 
traseele montane/fluviale 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.1 -41 

Înfrumusețarea spațiilor publice din cadrul localităților 
județului Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 
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turismului și securității 
în zonele urbane 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.3 - 

42 

Amenajarea de locuri moderne de agrement pe canalele 
Dunării 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

 AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.3 – 

42.1 

Parc de distracții și de agrement lângă satul pescăresc, 
25.000 mp (mun. Tulcea) 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.3 -43 

Realizarea unor parcări nautice publice destinate 
proprietarilor de ambarcațiuni de la nivelul județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.3 -44 

Realizarea unor rampe de lansare a ambarcațiunilor la apă 
în sistem public 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 o Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP2.OA2.6.PI
2.6.MD2.5 - 

45 

Derularea unui program de restaurare și salvare a 
patrimoniului construit (monumente istorice, de 
arhitectură, situri arheologice, care cu arhitectură 
tradițională, precum și a altor clădiri de patrimoniu) 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 o Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

OS 2 
 

OA 2.7: Dezvoltarea 
unei rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în 
fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, 
sigură și intermodală 

 

AP2.OA2.7.PI
2.2.MD2.1 - 

46 

Amenajarea portului și a canalelor la Dunăre pentru 
activități de agrement, competiții nautice 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și fluviale 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.7.PI
2.2.MD2.1 -47 

Modernizarea infrastructurii navale și a porturilor fluviale 
POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și fluviale 
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.7.PI
2.2.MD2.1 -48 

Decolmatarea lacurilor și canalelor navigabile din Delta 
Dunării în vederea facilitării accesului în sate mai izolate 

POT 
PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și fluviale 

Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.7.PI
2.7-MD2.1-49 

Modernizarea căii ferate și a stațiilor de tren de pe ruta 
Tulcea - Medgidia 

POT 
PI 3 - Îmbunătățirea conectivității prin 
dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 
cale ferată 

Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.7.PI
2.2-MD2.1-50 

Amenajarea de debarcadere pentru facilitarea 
transportului de pasageri și mărfuri în localitățile: Băltenii 
de Jos (brațul Sf. Gheorghe), Pătlăgeanca (brațul Chilia), 
Ceatalchioi (brațul Chilia), Plauru (brațul Chilia), Pardina 
(brațul Chilia), Tatanir (brațul Chilia), Periprava (brațul 
Chilia) 

POT 
PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și fluviale 

Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

AP2.OA2.7.PI
2.2.MD2.1 -51 

Extinderea flotei cu care se efectuează transportul între 
localitățile din Delta Dunării și Municipiul Tulcea în 
vederea creșterii frecvenței numărului de curse 

- - - 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

OS 2 
OS 3 

OA 2.8: Promovarea 
eficienței energetice și 
reducere emisiilor de 

carbon 

AP2.OA2.8.PI
2.8.MD2.1 -52 

Reînnoirea garniturilor de tren de pe ruta Tulcea - 
Medgidia și extinderea numărului acestora 

POT 

PI 4 - Îmbunătățirea mobilității naționale, 
durabile și reziliente față de schimbări 
climatice prin creșterea capacității de 
transport pe cale ferată 

Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

 
OS 2 
OS 3 

OA 2.9: Dezvoltarea de 
sisteme inteligente, de 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 - 

53 
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale PODD  Național 

OP 2 – O Europă 
mai ecologică 
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energie, rețele și 
stocare în afara TEN-T 

PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.1 

Modernizarea sistemului centralizat de producere și 
furnizare de energie termică și apă caldă menajeră din 
Municipiul Tulcea în scopul creșterii eficienței energetice 
și reducerii impactului negativ asupra mediului 

PODD 

 
PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.2 

Modernizarea/reabilitarea unităților de producție a 
agentului termic 

PODD 

 
PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.3 
Reabilitarea rețelei de transport agent primar PODD 

PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.4 

Modernizarea/reabilitarea rețelelor secundare (apă caldă 
și agent termic pentru încălzire), cu realizarea distribuției 
pe orizontală inclusiv contorizarea individuală la 
consumatorii finali 

PODD 
PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.5 

Introducerea sistemelor de automatizare și dispecerizare 
astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea și controlul 
permanent al funcționării instalațiilor în parametri 
optimi, de la producător până la utilizator 

PODD 
PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.9.PI
2.10.MD2.2 – 

53.6 

Eficientizarea consumurilor energetice ale operatorului 
regional SC Aquaserv SA 

PODD 
PI1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

OS 2 
 

OA 2.10: Promovarea 
managementului durabil 

al apei 
 

AP2.OA2.10.P
I2.11.MD2.2 - 

54 
Extinderea și modernizarea infrastructurii de canalizare PODD 

PI 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.10.P
I2.11.MD2.2 -

55 

Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a apei 
potabile 

PODD 
PI 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.10.P
I2.11.MD2.2 -

56 

Înlocuirea infrastructurii de transport a apei potabile în 
vederea creșterii nivelului calității apei potabile furnizate 
la nivelul Județului Tulcea 

PODD 
PI 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 

AP2.OA2.10.P
I2.11.MD2.2 -

57 

Extinderea facilităților de epurare a apei astfel încât să 
permită furnizarea apei potabile pe toată perioada zilei, 
în localitățile în care în prezent acest lucru nu este posibil 

PODD 
PI 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 – O Europă 
mai ecologică 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 3: INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 3: 
• OA 3.1: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

• OA 3.2: Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; Îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

• OA 3.3: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
• OA 3.4: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor 

și a rezilienței în urma dezastrelor 
• OA 3.5: Crearea unui cadru care să susțină promovarea produselor și 

serviciilor obținute de operatorii economici din mediul rural 
• OA 3.6: Creșterea gradului de acces la resursele fondului forestier județean 
• OA 3.7: Dezvoltarea unei mobilități durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și intermodale 
• OA 3.8: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității și a infrastructurii 

verzi 
• OA 3.9: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
• OA 3.10 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 

nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor 
urbane 

• OA 3.11 Permiterea localităților și oamenilor de a aborda impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

• OA 3.12 Promovarea managementului durabil al apei și tranziției către o 
economie circulară 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 3.1:  Construirea / amenajarea / reabilitarea de piste pentru biciclete în 
intravilanul localităților traversate de drumul județean, a traseelor pietonale 
(trotuare) în intravilanul localităților traversate 

• PI 3.2: Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
• PI 3.3: Investiții în infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri 
• PI 3.4: Managementul inundațiilor și a secetei 
• PI 3.5: Crearea unui cadru care să susțină promovarea produselor și serviciilor 

furnizate de operatorii economici din mediul rural 
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• PI 3.6: Investiții în căi de acces în vederea exploatării sustenabile a fondului 
forestier 

• PI 3.7: Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
• PI 3.8: Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în special în zone care 

dispun de un potențial turistic valoros 
• PI 3.9: Un județ competitiv prin inovare, digitizare și întreprinderi dinamice 
• PI 3.10 Un județ atractiv 
• PI 3.11: O tranziție justă prin investiții și infrastructuri pentru energie curată 

cu emisii reduse 
• PI 3.12: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară 
 

Măsuri de dezvoltare: 
• MD 3.1: Facilitarea accesului la servicii sociale și utilități de calitate 

locuitorilor din mediul rural 
• MD 3.2: Extinderea și modernizarea infrastructurii rurale în funcție de nevoile 

specifice ale populației și a specificului activităților desfășurate la nivelul 
satelor din județ 

• MD 3.3: Facilitarea accesului la informație și la echipamente de calcul 
performante 

• MD 3.4: Extinderea fondului forestier și facilitarea accesului la acesta 
• MD 3.5: Susținerea dezvoltării activităților economice din mediul rural 
• MD 3.6: Dezvoltarea și îmbunătățirea căilor și a mijloacelor de acces, a 

infrastructurii rutiere, de recreere și de agrement în mediul rural 
• MD 3.7: Extinderea infrastructurii de irigații din Județul Tulcea 
• MD 3.9: Creșterea gradului de accesibilitate a fondului forestier prin 

construirea de drumuri asfaltate 
• MD 3.10: Îmbunătățirea accesului în zonele mai izolate din Delta Dunării 
• MD 3.11: Creșterea securității spațiilor publice și a locuitorilor din mediul 

rural 
• MD 3.12: Creșterea eficienței energetice și crearea de noi infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse  
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INFRASTRUCT
URĂ ȘI 

DEZVOLTARE 
RURALĂ 

OS 2 

OA 3.1: Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, regionale 
și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, 
inteligente și inter-modale, 

inclusiv îmbunătățirea accesului 
la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 
 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-01 

Modernizare centru civic și creare de alei 
pietonale în satele/comunele din Județul 
Tulcea 

POR ITI  PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-02 

Întreținerea și protejarea străzilor marginale 
din localitățile județului pe perioada iernii prin 
amenajarea de parapeți pentru combaterea 
zăpezii 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-03 

Asfaltare străzi, modernizarea aleilor 
pietonale și asigurarea accesului la proprietăți 
în sate/comunele din Județul Tulcea 

POR ITI  PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-04 

Modernizarea străzilor și drumurilor comunale 
și sătești din localitățile județului Tulcea 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-05 

Modernizare trotuare și rigole aferente 
străzilor din comunele județului Tulcea 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-06 

Realizare / modernizare drumuri de centura 
pentru comunele județului Tulcea 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-07 

Amenajarea de locuri de parcare în punctele 
aglomerate ale comunelor din județul Tulcea 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-08 

Completarea sistemelor de indicatoare cu 
denumirile străzilor, de intrare / ieșire, semne 
de circulație în localitățile din județ 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-09 

Realizare poduri de trece în localitățile din 
județul Tulcea 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-10 

Realizarea de heliporturi în comunele izolate 
ale județului Tulcea, în special pentru 
urgențele medicale 
 

FEADR 
POS 

PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură 
și servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-11 

Realizarea de piste de aterizare pentru 
avioane ușoare în localitățile cu potențial 
turistic din județul Tulcea 
 

- - - - 
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AP3.OA31.
PI31.MD36

-12 

Amenajarea porturilor pescărești (facilități de 
debarcare, rampe de lansare a bărcilor la apă, 
platforme pentru repararea ambarcațiunilor) 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 
Politica Agricolă Comună 

(PAC) 

AP3.OA31.
PI31.MD36

-13 

Amenajarea de adăposturi pescărești pe 
teritoriul administrativ al localităților din 
județ cu tradiție în pescuitul la mare 
 

- - - - 

OS 5 

OA 3.2: Creșterea accesului 
egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; 

Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la 

protecție socială; 
Îmbunătățirea accesibilității, a 

eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 

termen lung 
 

AP3.OA32.
PI32.MD31

-14 

Înființarea de centre de zi pentru bătrâni la 
nivelul satelor 

POIDS 
PI 5 - Servicii de suport pentru 
persoane vârstnice 

Național PO 4 - O Europă mai socială 

OS 1 
OA 3.3: Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-urilor 

 

AP3.OA33.
PI33.MD32

-15 

Construirea unor centre de procesare a 
materiei primă obținută din activitățile 
agricole 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă mai 
inteligentă 

AP3.OA33.
PI33.MD32

-16 

Înființarea unor parcuri industriale care să 
faciliteze desfășurarea activităților micilor 
întreprinzători și cooperarea dintre aceștia 

POR 
POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 
PI 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, 
a cercetării și inovării și a digitalizării 

Național 

OP 1 – O Europă mai 
inteligentă 

OP 5 – O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA33.
PI33.MD33

-17 

Cooperarea cu ISP în vederea extinderii 
echipamentelor tehnice care să permită 
creșterea nivelului de acoperire a rețelei de 
Internet la nivelul localităților din Delta 
Dunării și a zonelor cu acoperire limitată 

- - - - 

AP3.OA33.
PI33.MD33

-18 

Creșterea acoperirii cu infrastructură 
Broadband în comunele din județul Tulcea 
 

- - - - 

AP3.OA33.
PI33.MD33

-19 

Construirea de silozuri și spații de stocare a 
producției agricole în zonele în care aceste 
facilități sunt limitate 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin 
inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă mai 
inteligentă 

AP3.OA33.
PI35.MD32

-20 

Amenajare piețe agroalimentare în comunele 
din județul Tulcea în vederea înlesnirii 
comerțului local și asigurării condițiilor 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 

- Național 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
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corespunzătoare desfacerii de produse 
agroalimentare 

AP3.OA33.
PI35.MD32

-21 

Creare branduri locale în vederea 
comercializării cu valoare adăugată ale 
produselor producătorilor locali autorizați 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

- Național 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

AP3.OA33.
PI35.MD32

-22 

Construire / modernizare saloane de 
evenimente (nunți/botezuri, etc) în 
localitățile din județ 
 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă mai 
inteligentă 

AP3.OA33.
PI35.MD32

-23 

Realizarea de investiții în sistem privat pentru 
amenajarea de case mortuare, facilități 
pentru efectuarea pomenilor, cimitire în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă mai 
inteligentă 

 

OA 3.12 Promovarea 
managementului durabil al apei 
și tranziției către o economie 

circulară 
 

AP3.OA3.1
2.PI3.12.M

D32-24 

Dotare stație de desecare cu pompe de mare 
capacitate, pentru irigarea terenurilor de 
baltă în satele/comunele din Județul Tulcea 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

PI 2 Dezvoltarea infrastructurii cu apă 
și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 

Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

OS 2 
OS 3 

AP3.OA312
.PI3.12.MD

3.2-25 

Extinderea și modernizarea rețelelor de apă, 
rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare 
potabilă în localitățile din județ pentru 
respectarea standardului de calitate a vieții și 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
economică locală 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

PI 2 Dezvoltarea infrastructurii cu apă 
și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 

Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA312
.PI3.12.MD

3.2-26 

Reabilitarea / modernizarea stațiilor de 
tratare a apelor menajere în comunele din 
județul Tulcea 
 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

PI 2 Dezvoltarea infrastructurii cu apă 
și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 

Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA312
.PI3.12.MD

3.2-27 

Forarea de noi puțuri de apă / găsirea unor noi 
surse de apă potabilă în localitățile din județ 
care sunt deficitare la acest capitol 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

PI 2 Dezvoltarea infrastructurii cu apă 
și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 

Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA34.
PI34.MD37

-28 

Extinderea suprafețelor agricole dotate cu 
sisteme de irigare 

PODD 
FEADR 

PI 4 - Promovarea adaptării la 
schimbările climatice și managementul 
riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă mai verde 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

OS 1 

OA 3.5: Crearea unui cadru care 
să susțină promovarea 
produselor și serviciilor 
obținute de operatorii 

economici din mediul rural 

AP3.OA35.
PI35.MD35

-29 

Dezvoltarea piețelor locale în vederea 
sprijinirii producătorilor în ceea ce privește 
desfacerea și în vederea încurajării consumului 
de produse locale în rândul cetățenilor 

FEADR - Național 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 

OS 2 
OA 3.6: Creșterea gradului de 

acces la resursele fondului 
forestier județean 

AP3.OA36.
PI36.MD39

-30 

Accesibilizarea fondului forestier prin crearea 
de drumuri forestiere noi, asfaltate 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

- Național 
Politica Agricolă Comună 
(PAC) 
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OS 2 

A 3.7: Dezvoltarea unei 
mobilități durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-31 

Extinderea flotei și digitalizarea serviciilor de  
transport între localitățile din Delta Dunării și 
Municipiul Tulcea în vederea creșterii 
frecvenței numărului de curse 

- - - - 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-32 

Amenajarea canalelor de ieșire în lacurile 
județului Tulcea 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-33 

Reabilitarea ecluzelor de pe canalele din județ 
și instalarea de marcaje canal navigabil 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-34 

Amenajarea unor porturi maritime în 
localitățile din județul Tulcea cu acces la 
Marea Neagră 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-35 

Amenajarea de miniporturi în localitățile din 
județul Tulcea cu acces la resurse de apă 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-36 

Creșterea siguranței pe canalele din județ / 
marcarea căilor de acces pe apă 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

AP3.OA37.
PI37.MD31

0-37 

Rezolvarea transportului fluvial intern în 
cadrul comunelor din Delta Dunării prin 
achiziționarea unui poduri plutitoare 
 

POT 
POR 

PI 8: Creșterea gradului de utilizare a 
Dunării și a porturilor maritime și 
fluviale 
PI 6: O regiune atractivă 

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 
OP 3 o Europă mai 
conectată 

OS 3 

OA 3.8: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a 

biodiversității și a 
infrastructurii verzi 

AP3.OA38.
PI38.MD32

-38 

Reconversia terenurilor degradate prin 
amenajarea de spații verzi, spații de joacă, 
zone de agrement și petrecere a timpului liber 
în comunele din județul Tulcea 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA38.
PI38.MD32

-39 

Înfrumusețarea spațiilor publice din cadrul 
loclaităților din județul Tulcea 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 

OS 2 

OA 3.9: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
 

AP3.OA39.
PI39.MD33

-40 

Dezvoltare rețea de internet gratuit în spațiile 
publice din satele/comunele din Județul 
Tulcea 

- - - - 

OS 2 
OS 6 

OA 3.10: Favorizarea dezvoltării 
integrate sociale, economice și 

de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 

AP3.OA3.1
0.PI3.10.M
D3.11 -41 

Creșterea siguranței publice prin introducerea 
și extinderea rețelelor de camere de 
supraveghere video în comunele din Județ 
 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 
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turismului și securității în afara 
zonelor urbane AP3.OA3.1

0.PI3.10.M
D3.11 -42 

Asigurarea siguranței locuitorilor prin sistem 
de supraveghere centralizată a instituțiilor de 
interes public din cadrul localităților din județ, 
precum și prin pregătirea profesională a 
personalului din cadrul unităților de poliție 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA3.1
0.PI3.10.M
D3.11 -43 

Exploatarea resurselor de apă prin înființarea 
de facilități de agrement în preajma acestora 
 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA3.1
0.PI3.10.M
D3.11 -44 

Construire și amenajare aquapark-uri pentru 
copii în localitățile din județ 
 

POR PI 6 – O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai 

apropiată de cetățenii săi 

AP3.OA3.1
0.PI3.10.M
D3.11 -45 

Achiziția de echipamente pentru întreținere 
străzi și peisagistică (ex. autocompactor, 
mătura stradala, cositoare, tractor, 
autogreder, încărcător, autoutilitară, etc.) în 
localitățile din județ 
 

- - - - 

OS 2 

OA 3.11 Permiterea localităților 
și oamenilor de a aborda 

impactul social, economic și de 
mediu al tranziției către o 

economie neutră din punct de 
vedere climatic 

 

AP3.OA3.1
1.PI.3.11.
MD3.12 - 

46 

Eficientizarea sistemelor de iluminat publice și 
a consumului de energie din instituțiile publice 
prin înființarea de parcuri fotovoltaice 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție justă prin investiții 
în tehnologii și infrastructuri pentru 

energie curată cu emisii reduse 
Național OP 2 - O Europă mai verde 

AP3.OA3.1
1.PI.3.11.
MD3.12 -

47 

Extinderea rețelelor de iluminat public din 
cadrul comunelor județului Tulcea 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție justă prin investiții 
în tehnologii și infrastructuri pentru 

energie curată cu emisii reduse 
Național OP 2 - O Europă mai verde 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 4: MEDIU 

 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 4: 

• OA.4.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

• OA.4.2: Permiterea regiunilor, cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

• OA.4.3: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 
verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

• OA.4.4: Promovarea tranziției către o economie circulară 
• OA.4.5: Promovarea managementului durabil al apei 
• OA.4.6: Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în 

afara TEN-E 
• OA.4.7: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor 

și a rezilienței în urma dezastrelor 
 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 4.1:  Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în 
sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) 

• PI 4.2: O tranziție justă prin investiții în tehnologie și infrastructură pentru 
energie curată cu emisii reduse 

• PI 4.3: Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității 
acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării 
acestora 

• PI 4.4: Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde 
• PI 4.5: Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea 

investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane 
• PI 4.6: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
• PI 4.7: Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de 

mediu pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor 
rezultate din directive 

• PI 4.8: Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea 
riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor 

• PI 4.9: Sisteme inteligente de energie și soluții de stocare 
• PI 4.10: Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele 

directivelor de mediu 
• PI 4.11: Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în 

vederea consolidării economiei circulare 
• PI 4.12: Managementul inundațiilor și a secetei 
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• PI 4.13: Investiții în realizare de turbine eoliene (ferme eoliene conectate la 
rețea) 

• PI 4.14: Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 
 

Măsuri de dezvoltare: 
• MD 4.1: Creșterea eficienței energetice în vederea reducerii poluării 
• MD 4.2: Extinderea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor și 

îmbunătățirea proceselor 
• MD 4.3: Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă 
• MD 4.4: Reducerea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră 
• MD 4.5: Extinderea eforturilor de protejare a biodiversității 
• MD 4.6: Promovarea utilizării tehnologiilor inovatoare în vederea protejării 

mediului 
• MD 4.7: Extinderea rețelelor de utilități prin utilizarea soluțiilor prietenoase 

cu mediul 
• MD 4.8: Îmbunătățirea managementului riscului de inundații 
• MD 4.9: Creșterea calității condițiilor de mediu din zonele urbane 
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AXĂ 

STRATEGICĂ/
POL DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC  
(MARE) 

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD PROIECT PROIECT PROPUS 
PROGRAM 
FINANȚARE 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITIVĂ 

MEDIU 

OS 3 
 

OA.4.1: Promovarea 
eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-01 

Încurajarea investițiilor în resurse alternative-verzi de 
încălzire: brichete din stuf, energie verde, panouri solare 

POR ITI POTJ 

PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 2: O 
tranziție justă prin investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-02 

Realizarea unei infrastructuri care să permită 
exploatarea potențialului de biomasă a județului Tulcea 

PODD 
PI 1 - Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-03 

Susținerea eficienței energetice a gospodăriilor din 
localitățile județului 
 

POR ITI POTJ 

PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
Prioritatea 2: O tranziție justă prin 
investiții în tehnologie și infrastructură 
pentru energie curată cu emisii reduse  

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-04 

 
Dezvoltarea, implementarea și promovarea utilizării 
surselor de energie regenerabilă și a tehnologiilor 
nepoluante în localitățile județului Tulcea 

PODD 
POTJ 

PI 1 - Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-05 

Creșterea eficienței energetice prin utilizarea pompelor 
de căldură sol-apă în localitățile din județ 

POR ITI POTJ 

PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI2: O 
tranziție justă prin investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-06 

Creșterea eficienței energetice prin utilizarea pompelor 
de căldură sol-apă în localitățile din județ 

PODD 
PI 1 - Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-07 

Creșterea producției de energie din resurse regenerabile 
mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) în 
localitățile din județ 

PODD 
PI 1 - Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA41.PI4
1.MD41-08 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și 
publice din localitățile județului Tulcea (lucrări de 
reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, 
a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu, lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de 
climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea 
calității aerului interior, de reabilitare/ modernizare a 
instalațiilor de iluminat în clădiri, instalarea de sisteme 
de management energetic integrat pentru clădiri etc) 

- - - - 

OS 3 
 

OS 2 

OA.4.2: Permiterea 
regiunilor, cetățenilor 
să abordeze impactul 

AP4.OA42.PI4
11.MD42-09 

Dezvoltarea unor puncte de colectare a gunoiului de grajd 
în vederea prelucrării și valorificării acestuia ca sursă de 
îngrășământ sau sursă de energie 

POTJ 
PI 3 - O tranziție justă prin reducerea 
poluării și consolidarea economiei circulare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 
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social, economic și de 
mediu al tranziției către 
o economie neutră din 

punct de vedere 
climatic 

 

AP4.OA42.PI4
11.MD45-10 

Înființarea unor echipe al cărui scop să fie educarea 
populației în vederea păstrării patrimoniului natural al 
RBDD, monitorizarea modului de desfășurare a 
activităților turistice dar și a celor desfășurate de 
localnici și aplicarea de contravenții în cazul 
comportamentelor dăunătoare mediului 

POTJ 
PI 3 - O tranziție justă prin reducerea 
poluării și consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA42.PI4
13.MD43-11 

Exploatarea potențialului eolian al județului prin 
extinderea fermelor de centrale eoliene 

POTJ 
PI 2 - O tranziție justă prin investiții în 
tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA42.PI4
14.MD43-12 

Amenajare parcuri  fotovoltaice pentru asigurarea 
energiei electrice pentru iluminatul stradal și instituțiile 
publice 

POR ITI POTJ 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul PI 2: O tranziție justă prin investiții 
în tehnologie și infrastructură pentru 
energie curată cu emisii reduse  

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA42.PI4
2.MD41-13 

Energie verde comunitară - realizarea unui ghid de bune 
practici privind dezvoltarea și administrarea unor sisteme 
proprii de obținere a energiei 

POR ITI POTJ 

Prioritatea 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul; Prioritatea 2: O 
tranziție justă prin investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 

OP 2 O Europă mai 
ecologică OP 5 O 
Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP4.OA42.PI4
2.MD41-14 

Sprijinirea gospodăriilor din zone greu accesibile în 
procurarea și utilizarea utiliza resurse regenerabile de 
energie 

POR ITI POTJ 

Prioritatea 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul Prioritatea 2: O 
tranziție justă prin investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA42.PI4
2.MD44-15 

Proiect Pilot munții Măcinului - Sechestrarea carbonului - 
bursa carbonului 

POR ITI POTJ 

Prioritatea 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul Prioritatea 2: O 
tranziție justă prin investiții în tehnologie și 
infrastructură pentru energie curată cu 
emisii reduse  

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA42.PI4
2.MD45-16 

Derularea de acțiuni de împădurire și reîmpădurire a 
zonelor limitrofe satelor și orașelor 

POTJ 
Prioritatea 3: O tranziție justă prin 
reducerea poluării și consolidarea 
economiei circulare 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA42.PI4
2.MD46-17 

Realizarea de investiții în vederea echipării marilor agenți 
economici cu echipamente moderne de reducere a 
gradului poluare a mediului 

    Național   

AP4.OA42.PI4
3.MD42-18 

Campanie de conștientizare pentru colectarea selectivă 
atât în mediul urban, cât și în mediul rural 

POR ITI POTJ 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul Prioritatea 3: O tranziție justă prin 
reducerea poluării și consolidarea 
economiei circulante 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA42.PI4
4.MD46-19 

Înființarea unor stații de cogenerare pentru transformarea 
deșeurilor în energie 

POTJ 
PI 2 - O tranziție justă prin investiții în 
tehnologii și infrastructuri pentru energie 
curată cu emisii reduse 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -20 

Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru 
management eficient al deșeurilor 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 
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AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -

20.1 

Dotarea cu echipamente și utilaje pentru desfășurarea 
activității de colectare deșeuri și întreținerea curățeniei 
municipale/locale 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -21 

Gestionarea deșeurilor plutitoare 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -22 

Îmbunătățirea expertizei locale, a disponibilității 
informațiilor și a conștientizării privind protecția mediului 
în localitățile din județul Tulcea 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -23 

Campanii de informare a populației din localitățile 
județului Tulcea pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -24 

Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 
natural din raza localităților județului Tulcea și 
combaterea / reducerea impactului activităților 
antropice poluante 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -25 

Investiții pentru susținerea de acțiuni locale de reducere 
a poluării cu nitrați a terenurilor și a căilor navigabile, 
poluare provenită din activități agricole și de creștere a 
animalelor 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2 -26 

Campanii de conștientizare pe tema gestionării 
responsabile a deșeurilor, protejarea mediului, 
conservarea patrimoniului și încurajare a voluntariatului 
la nivelul comunelor din județ 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2-27 

Realizarea unor rampe de colectare a molozului în 
localitățile din județul Tulcea 
 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA4.2.PI
4.3.MD4.2-28 

Realizarea de lucrări de combatere a eroziunii solurilor în 
localitățile din județ 

POTJ 
PI 2 - O tranziție prin reducerea poluării și 
consolidării economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OS 3 

OA.4.3: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a 

biodiversității, a 
infrastructurii verzi în 
special în mediul urban 
și reducerea poluării 

AP4.OA43.PI4
5.MD49-29 

Regenerarea urbană a spațiilor verzi din cadrul Județului 
Tulcea, inclusiv prin amenajarea spațiilor de joacă pentru 
copii 

 
POR 

PODD 

  
PI 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

 
Național 

  
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA43.PI4
6.MD45-30 

Programe de salubrizare a Deltei Dunării POR ITI  
PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA43.PI4
6.MD45-31 

Valorificarea comună a biosferelor și arealelor naturale 
protejate din bazinul Dunării 

Programul 
Trasnațional 

Dunărea 
(DTP) 2021-

2027 

- Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA43.PI4
6.MD45-32 

Dezvoltarea și implementarea planului de management a 
bazinului fluviului Dunăre 

LIFE Subprogramul Natură și biodiversitate Comisie 
Subprogramul 
Natură și 
biodiversitate 
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AP4.OA43.PI4
6.MD45-33 

Desfășurarea de acțiuni de ecologizare a malurilor Dunării 
și și dezvoltarea unui sistem de management al deșeurilor 

LIFE Subprogramul Natură și biodiversitate Comisei 
Subprogramul 
Natură și 
biodiversitate 

AP4.OA43.PI4
6.MD45-34 

Îmbunătățirea capacităților pentru creșterea atractivității 
teritoriale a regiunii Dunării  

Programul 
Trasnațional 

Dunărea 
(DTP) 2021-

2027 

- Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA43.PI4
6.MD47-35 

Valorificarea serviciilor de mediu - apă, mediu, sol, floră, 
faună 

POR ITI POTJ 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul Prioritatea 2: O tranziție justă prin 
investiții în tehnologie și infrastructură 
pentru energie curată cu emisii reduse  

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OS 3 

OA.4.4: Promovarea 
tranziției către o 

economie circulară 
 

AP4.OA44.PI4
7.MD45-36 

Îmbunătățirea accesului administratorilor siturilor Natura 
2000 la servicii de asistență tehnică specializată pentru 
elaborarea Planurilor de management pentru siturile 
Natura 2000 

PODD 
PI 3: Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA44.PI4
8.MD44-37 

Extinderea rețelei de echipamente de modernizare a 
calității aerului 

PODD 
PI 3 - Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA44.PI4
8.MD45-38 

Achiziționarea de echipamente tehnice pentru creșterea 
nivelului de cunoaștere și protecție a biodiversității 

PODD LIFE 

PI 3: Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate 
Subprogram Natură și biodiversitate 

Național / 
Comisie 

OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA44.PI4
8.MD45-39 

Investigarea, protecția și remedierea siturilor poluate din 
zona Delta Dunării 

PODD 
PI 3: Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA44.PI4
8.MD45-40 

Derulare de acțiuni pentru remedierea siturilor potențial 
contaminate 

PODD 
PI 3 - Protecția mediului prin conservarea 
biodiversității, asigurarea calității aerului și 
remediere a siturilor contaminate 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

OS 3 
OS 2 

OA.4.5: Promovarea 
managementului durabil 

al apei 

AP4.OA45.PI4
10.MD47-41 

Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare din 
mediul rural din Județul Tulcea 

PODD 

PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare PI 2: 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată și tranziția la o economie circulară 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA45.PI4
10.MD47-42 

Extinderea rețelelor de utilități publice în zonele 
defavorizate, greu accesibile 

PODD 
PI 2: Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA45.PI4
10.MD47-43 

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate 
urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu 
apa potabilă  și servicii de canalizare a populației 

POR ITI 
PODD 

PI 3: O regiune cu orașe prietenoase cu 
mediul Prioritatea 2: Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și apă uzată și 
tranziția la o economie circulară 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 
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AP4.OA45.PI4
10.MD47-44 

Modernizare/extindere rețea de gaze, rețea de apă 
potabilă și modernizare drumuri comunale în localitățile 
din Județul Tulcea 

PODD 

PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare Prioritatea 
2: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată și tranziția la o economie circulară 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA45.PI4
10.MD47-45 

Forare puțuri la mare adâncime și achiziționarea de 
pompe de mare capacitate pentru asigurarea o alimentare 
corespunzătoare cu apă în satele/comunele din Județul 
Tulcea 

PODD 
PI 2: Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OS 3 
OS 2 

OA.4.6: Dezvoltarea de 
sisteme inteligente de 

energie, rețele și 
stocare în afara TEN-E 

AP4.OA46.PI4
9.MD47-46 

Dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în 
satele/comunele din Județul Tulcea 

PODD 
PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA46.PI4
9.MD47-47 

Racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale în 
satele/comunele din Județul Tulcea 

PODD 
PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA46.PI4
9.MD47-48 

Racordare la rețelele edilitare de canalizare și alimentare 
cu gaze naturale în satele/comunele din Județul Tulcea 

PODD 
PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA46.PI4
9.MD47-49 

Extinderea/modernizarea rețelei de gaze la nivelul 
satelor/comunelor/localităților din Județul Tulcea 

PODD 
PI 1: Promovarea eficienței energetice, a 
sistemelor și rețelelor inteligente de 
energie și a soluțiilor de stocare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

AP4.OA46.PI4
9.MD47-50 

Realizarea unei platforme ecologice pentru depozitarea 
gunoiului de grajd în satele/comunele din Județul Tulcea 

POTJ 
PI 3 O tranziție justă prin reducerea poluării 
și consolidarea economiei circulare 

Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 

OS 3 
OS 2 

OA.4.7: Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii 

riscurilor și a rezilienței 
în urma dezastrelor 

 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-51 

Reabilitarea terasamentelor de protecție împotriva 
inundațiilor 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-51.1 

Redimensionarea sistemului de preluare a apelor pluviale 
și eliminarea riscurilor la inundații în zona centrală 
separarea totală a sistemului de canalizare ape pluviale 
de cel de ape menajere 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-52 

Consolidarea, stabilizarea malurilor și regularizarea 
cursurilor de apă în localitățile județului în care aceste 
activități se aplică 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-52.1 

Lucrări de stabilizare și protecție a terenurilor împotriva 
alunecărilor de teren și de combatere a eroziunii solurilor 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-53 

Consolidarea și amenajarea ravenelor din localitățile 
județului 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-54 

Reabilitarea / construirea de diguri de protecție împotriva 
inundațiilor în cadrul comunelor din județ expuse la risc 
de inundații 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-55 

Reducerea vulnerabilității la toate tipurile de riscuri la 
care sunt supuse localitățile din județ prin crearea unor 
sisteme de intervenție rapidă în situații de urgență prin 
achiziția de mașini și utilaje de intervenții și deszăpezire 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 
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AP4.OA47.PI4
12.MD48-55.1 

Crearea unor sisteme de locuințe speciale pentru situații 
de urgență 

 
Crearea unor sisteme de locuințe speciale 
pentru situații de urgență 

  

AP4.OA47.PI4
12.MD48-55.2 

Conștientizarea riscului de producere a dezastrelor 
naturale de către locuitorii județului Tulcea 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-56 

Achiziția de echipamente / autospeciale de stingere a 
incendiilor și dotarea serviciilor de voluntari pentru 
situații de urgență din cadrul comunelor județului Tulcea 
 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-56.1 

Amenajarea unor locații pentru staționarea auto 
specializate ale instituțiilor care asigură intervenția 
rapidă în situațiile de urgență (jandarmeria, poliția, 
salvarea, SMURD, pompieri), la intrareaiețirea din 
localitate 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-57 

Decolmatarea râurilor și betonarea albiei acestora în 
vederea reducerii riscurilor de inundații 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-58 

Realizarea unor canale de fugă și a unor diguri de apărare 
pentru protecția locuințelor, puțurilor de apă și stațiilor 
de epurare în localitățile din județul Tulcea 

PODD 
PI 4 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și managementul riscurilor 

Național 
OP 2 - O Europă 
mai verde 

AP4.OA47.PI4
12.MD48-59 

Creșterea capacității de protecție împotriva inundațiilor 
de-a lungul fluviului Dunărea 

Programul 
Transnaționa

l Dunărea 
(DTP) 2021-

2027 

- Național 
OP 2 O Europă mai 
ecologică 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 5: AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ 

 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 5: 

• OA.5.1: Permiterea regiunilor, cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

• OA.5.2: Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier 

• OA.5.3: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

• OA.5.4: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
• OA.5.5: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
• OA 5.6: Asigurarea utilizării și administrării eficiente și eficace a fondurilor 

UE, sprijinirea programării, monitorizării, controlului, auditului, evaluării și 
comunicării cu privire la prioritățile UE 

• OA 5.7: Îmbunătățirea resursei piscicole și exploatarea sustenabilă a acesteia 
• OA 5.8: Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor 

resurse naturale precum apa, solul și aerul 
• OA 5.9. Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, 

inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și 
digitalizării 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 5.1:  O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 
circulare 

• PI 5.2: Investiții de bază în structura căii de rulare, având drept scop mărirea 
vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și 
marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră, creșterea conectivității la 
rețeaua TEN-T, etc. 

• PI 5.3: Dezvoltarea capacității CDI a INCD-urilor / ICAR-urilor 
• PI 5.4: Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie 

pentru toate tipurile de inovare 
• PI 5.5: Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate 

și programe de colaborare, intervenții aliniate la KIC-uri (Knowledge 
Innovation Community) 

• PI 5.6: Investiții în proiecte de restaurare și reconversii a terenurilor inclusiv 
prin măsuri de management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul 
urban 
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• PI 5.7: Adoptarea tehnologiilor TIC și a instrumentelor digitale care conduc la 
inovarea modelului de afaceri pentru IMM-uri și la transformarea digitală a 
acestora 

• PI 5.8: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

• PI 5.9: Investiții de monitorizare protecție și extindere a resurselor piscicole 
• PI 5.10 Un județ competitiv prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

 
Măsuri de dezvoltare: 

• MD 5.1: Protejarea și extinderea resursei piscicole de la nivelul județului 
• MD 5.2: Promovarea cooperării între agenții economici și informarea acestora 

cu privire la posibilitățile de finanțare în vederea extinderii și diversificării 
activităților agricole 

• MD 5.3: Extinderea fondului forestier în vederea creșterii calității aerului și 
sprijinirii activităților de producție agricolă 

• MD 5.4: Digitalizarea activităților agricole 
• MD 5.5: Exploatarea potențialului agriculturii ecologice de la nivelul județului 
• MD 5.6: Creșterea calității resursei de sol de la nivelul județului 
• MD 5.7: Derularea de acțiuni în vederea creșterii gradului de absorbție al 

Fondurilor Europene 
• MD 5.8: Adaptarea suprafețelor agricole la schimbările de mediu 
• MD 5.9: Creșterea accesibilității suprafețelor agricole 
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AGRICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ 

OS 4 

OA.5.1: Permiterea 
regiunilor, cetățenilor să 
abordeze impactul social, 
economic și de mediu al 

tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere 

climatic 
 

AP5.OA51.P
I51.MD53-01 

Realizarea de perdele forestiere de protecție a 
câmpurilor agricole 

POTJ 
PI 3: O tranziție justă prin reducerea 
poluării și consolidarea economiei circulare 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP5.OA51.P
I51.MD55-02 

Activități de conștientizare a populației cu privire la 
importanța consumului de produse alimentare 
ecologice 

- - - - 

AP5.OA51.PI
56.MD55-03 

Cursuri pentru furnizarea informațiilor necesare 
conversiei terenurilor agricole de la producția 
convențională la cea ecologică 

POTJ 
PI 3 – O tranziție justă prin reducerea 
poluării și consolidarea economiei circulare 

Național 
PO 2 - O Europă 
mai verde 

AP5.OA51.PI
56.MD55-04 

Organizarea și susținerea de sesiuni de consiliere și 
instruire în domeniul agricol 

POTJ 
PI 3 – O tranziție justă prin reducerea 
poluării și consolidarea economiei circulare 

Național 
PO 2 - O Europă 
mai verde 

AP5.OA51.PI
56.MD56-05 

Lucrări de împădurire a terenurilor agricole degradate 
în vederea regenerării solurilor 

POTJ 
Prioritatea 3: O tranziție justă prin 
reducerea poluării și consolidarea 
economiei circulare 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

OS 4 

OA.5.2: Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, 
reziliente în fața 

schimbărilor climatice, 
inteligente și inter-modale, 

inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontalier 

AP5.OA52.PI
52.MD53-06 

Realizarea de perdele forestiere de protecție a 
drumurilor de interes județean 

POR  Prioritatea 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3 O Europă mai 
conectată 

OS 4 

OA.5.3: Dezvoltarea 
capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

 

AP5.OA53.PI
53.MD51-07 

Extinderea eforturilor de cercetare în ceea ce privește 
menținerea populației de pește în parametri optimi 

POCIDIF 
PI 4 - Dezvoltarea capacității CDI a INCD-
urilor / ICAR-urilor 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP5.OA53.PI
54.MD52-08 

Organizarea de clustere și asociații de producători care 
să faciliteze cooperarea între agenții economici în 
vederea eficientizării costurilor, facilitării transferului 
tehnologic, inovării, creșterii puterii de negociere a 
prețurilor la export, etc. 

POCIDIF 
PI 2 - Crearea și promovarea unui sistem 
atractiv de inovare în economie pentru 
toate tipurile de inovare 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

OS 4 
OS 1 

OA.5.4: Impulsionarea 
creșterii și competitivității 

IMM-urilor 
 

AP5.OA54.PI
55.MD52-09 

Informarea agricultorilor din localitățile din Județul 
Tulcea cu privirea la posibilitatea de a se uni în 
asociații și beneficiile pe care le-ar putea obține 
împreună  

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA54.PI
55.MD52-10 

Reorganizare Asociație crescători de animale pentru a 
beneficia de subvenție toți membrii acesteia 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA54.PI
55.MD52-11 

Derularea de campanii de informare care să promoveze 
avantajele aderării micilor producători la o formă 
asociativă 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP5.OA54.PI
55.MD52-12 

Încurajarea înființării de microferme zootehnice și 
înființarea unor abatoare de mici dimensiuni în 
localitățile județului 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 
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AP5.OA54.PI
55.MD52-13 

Susținerea creării de centre de colectare și /sau 
prelucrare a produselor animale și agricole (lapte, 
fructe, legume, miere, etc.) în comunele din județul 
Tulcea 
 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP5.OA54.PI
55.MD52-14 

Realizarea de silozuri în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de depozitare a producției agricole obținută 
în cadrul localităților din județ 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP5.OA54.PI
55.MD52-15 

Susținerea activităților agricole prin înființarea unor 
piețe agroalimentare în comunele din județ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA54.PI
55.MD52-16 

Înființarea unor piețe volante de legume și fructe în 
localitățile din județ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA54.PI
55.MD52-17 

Reconversia vechilor CAP-uri din cadrul localităților 
din județ și darea acestora în folosință 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA54.PI
55.MD52-18 

Încurajarea de investiții în agricultura ecologică în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 

digitalizare și întreprinderi dinamice 
Național 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP5.OA54.PI
510.MD52-

19 

Acreditarea la OSIM a unor branduri locale / tradiții 
locale disponibile la nivelul comunelor din județ 

POR 
PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 

digitalizare și întreprinderi dinamice 
Național 

OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

OS 4 
 

OA.5.5: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
 

AP5.OA55.PI
57.MD54-20 

Realizarea de investiții care să sprijine creșterea 
cantității producției agricole fără a periclita calitatea 
produselor și dezvoltarea durabilă 

POR POTJ 

PI 1 - O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 1 - 
O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și 
inovării și a digitalizării 

Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

OS 4 
 

OA 5.6: Asigurarea utilizării 
și administrării eficiente și 

eficace a fondurilor UE, 
sprijinirea programării, 

monitorizării, controlului, 
auditului, evaluării și 

comunicării cu privire la 
prioritățile UE 

AP5.OA56.PI
58.MD57-21 

Sprijinirea micilor fermieri, crescătorilor de animale, 
precum și a tinerilor care doresc să investească în 
agricultură pentru atragerea de fonduri europene 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 
 

OA 5.7: Îmbunătățirea 
resursei piscicole și 

exploatarea sustenabilă a 
acesteia 

AP5.OA57.PI
59.MD51-22 

Repopulări amenajări piscicole 
Dezvoltare 

rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA57.PI
59.MD51-23 

Proiectarea și construirea de ferme de acvacultură 
destinate repopulării cu pește a Deltei Dunării 

FEADR - Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA57.PI
59.MD51-24 

Decolmatarea lacurilor și a canalelor în vederea 
împiedicării reducerii resursei piscicole 

FEADR - Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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AP5.OA57.PI
59.MD51-25 

Diminuarea dezechilibrului ecologic a speciilor de pești 
din lacurile / lagunele din județ, reducerea 
sedimentării în lacurile mari și restaurarea calității 
mediului prin deschiderea unei breșe de comunicare la 
nivelul cordoanelor litorale de pe teritoriul județului 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA57.PI
59.MD51-26 

Marcarea și amenajarea specifică a zonelor de pescuit 
sportiv de pe teritoriul județului Tulcea 
 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 
 

OA 5.8: Promovarea 
dezvoltării sustenabile și a 

gospodăririi eficiente a unor 
resurse naturale precum 

apa, solul și aerul 
 

AP5.OA5.8.
MD5.8 - 27 

Sprijin în dezvoltarea de proiecte privind investițiile în 
sistemul de irigații 
 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA5.8.
MD5.8 -28 

Extinderea / Modernizarea barajelor de acumulare și 
construirea unor sisteme de irigații în localitățile din 
județ 
 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

AP5.OA5.8.
MD5.8 -29 

Asocierea în ADI / GAL pentru reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de irigații din județ 
 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 

OS 4 
 

OA 5.9. Îmbunătățirea 
orientării spre piață și 

sporirea competitivității, 
inclusiv punerea unui accent 

mai puternic asupra 
cercetării, tehnologiei și 

digitalizării 

AP5.OA5.9.
MD5.9 -30 

Realizare / modernizare drumuri agricole în cadrul 
comunelor județului Tulcea 
 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

➖ Național 
Politica Agricolă 
Comună (PAC) 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 6: SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 6: 

• OA.6.1: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

• OA.6.2: Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de 
reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire 
pe termen lung 

• OA 6.3: Creșterea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții 
în cercetare și digitalizarea sistemului medical 

• OA.6.4. Creșterea accesului la servicii de servicii de asistență medicală 
primară, comunitară  

• OA 6.5: Îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților 
marginalizate, a migraților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate 
care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale 

• OA 6.6: Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 
socială; îmbunătățirea sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

• OA 6.7: Promovarea unui mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la 
adresa sănătății, a adaptării a schimbare a lucrărilor, a întreprinderilor și 
antreprenorilor și a îmbătrânirii active 

• OA 6.8: Favorizarea incluziunii active pentru promovarea egalității de șanse 
și participare activă și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională 

• OA 6.9: Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 
asistență materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin 
măsuri auxiliare 

• OA6.10: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, prin 
promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

• OA 6.11: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 6.1:  Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

• PI 6.2: Servicii de reabilitare, paliative și îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului 
epidemiologic al morbidității 

• PI 6.3: Abordări inovative în cercetarea în domeniul medical 
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• PI 6.4: Digitalizarea sistemului medical 
• PI 6.5: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 

în regim ambulatoriu 
• PI 6.6: Protejarea dreptului la demnitate socială 
• PI 6.7: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 

serviciile sociale 
• PI 6.8: Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 
• PI 6.9: Servicii de suport pentru persoane vârstnice 
• PI 6.10: Sprijin pentru persoane cu dizabilități 
• PI 6.11: Ajutorarea persoanelor defavorizate FEAD 
• PI 6.12: Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
• PI 6.13: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice 
• P 6.14: O regiune cu orașe SMART 

 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 6.1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sanitare, implicit a 
serviciilor oferite populației 

• MD 6.2: Creșterea gradului de inovare și digitalizare în sistemul sanitar 
• MD 6.3: Creșterea gradului de susținere și incluziune socială a persoanelor din 

grupurile defavorizate 
• MD 6.4: Valorificarea potențialului tinerilor și dezvoltarea economiei sociale 

cu impact asupra incluziunii grupurilor vulnerabile



 
 

Pagina 453 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

AXĂ 
STRATEGICĂ/

POL DE 
DEZVOLTARE 

OBIECTIV 
SPECIFIC   

OBIECTIV AXĂ 
STRATEGICĂ 

COD 
PROIECT 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII A 
PROGRAMULUI DE FINANȚARE 

TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE POLITIVĂ 

SĂNĂTATE ȘI 
SERVICII 
SOCIALE 

OS 5 

OA.6.1: Creșterea 
eficacității sectorului 

medical prin investiții în 
infrastructură și servicii 

AP6.OA6
1.PI6.MD
61 -01 

Modernizare/reabilitare infrastructură sanitară 
de la nivel județean prin reabilitarea și dotarea 
conformă a spitalelor / dispensarelor / 
cabinetelor publice 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -02 

Înființarea de  centre medicale de 
permanență/centre medicale multifuncționale 
la nivelul localităților din Județul Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -03 

Înființarea unui cabinet medical/dispensar 
medical, precum și dotarea acestora și 
asigurarea funcționării lor non stop în 
satele/comunele din Județul Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -04 

Înființarea de dispensare și cu aparatura 
medicală necesare în fiecare localitățile din 
Județul Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -05 

Unități medicale mobile dotate cu infrastructură 
medicală necesară pentru a oferi servicii 
medicale oriunde este nevoie 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -06 

Înființarea unor secții de pediatrie în cadrul 
spitalelor de la nivelul județului 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -07 

Înființarea unei secții de neurochirurgie în 
cadrul Spitalului Județean Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -08 

Înființarea unei secții de chirurgie toracică în 
cadrul Spitalului Județean Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -09 

Înființarea unei secții de hematologie în cadrul 
Spitalului Județean Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M

D61 -
09.1 

Înființare centru de tip respiro și recuperare POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -10 

Extinderea blocului operator și modernizarea 
secției de terapie intensivă în cadrul Spitalului 
Județean Tulcea 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -11 

Creșterea eficienței serviciilor medicale prin 
investiții în infrastructura necesară derulării 
actului medical 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -12 

Extinderea și modernizarea flotei de 
ambarcațiuni și ambulanțe a serviciului de 
ambulanță 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -13 

Înființarea de spitale în puncte strategice din 
Delta Dunării 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 
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AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -14 

Oferirea de facilități medicilor care aleg să își 
desfășoare activitatea la nivelul comunelor din 
județ 

- - - - 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -15 

Înființarea unor cabinete medicale în cadrul 
școlilor și grădinițelor din localitățile județului 
 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -16 

Înființare farmacii în comunele din județul 
Tulcea 
 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

AP6.OA6
1.PI61.M
D61 -17 

Construirea de facilități de cazare pentru 
specialiștii în medicină care activează în 
comunele din județ, sau reabilitarea facilităților 
de cazare acolo unde acestea deja există  
 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național OP 4 O Europă mai socială 

OA.6.2: Îmbunătățirea 
accesibilității și 

eficacității serviciilor 
de 

reabilitare/recuperare, 
serviciilor de îngrijire 

paliativă, serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

AP6.OA6
2.PI62.M
D6.1 -18 

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite 
de Centrul Medico-Social din comuna Luncavița, 
prin acordarea de sprijin bătrânilor la domiciliu 
și a persoanelor cu handicap 

POS 
PI 4: Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6.
2.PI6.2.M
D6.3-19 

Construire/modernizare/reabilitare cămine 
bătrâni / centre de zi pentru bătrâni în 
localitățile din județul Tulcea 

POS 

PI 3: Servicii de reabilitare, paliative și 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populației și a profilului epidemiologic al 
morbidității 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6.
2.PI6.2.M
D6.3-20 

Înființarea unor centre de îngrijire paliativă, 
adaptate fenomenului demografic de 
îmbătrânire 

POS 

PI 3: Servicii de reabilitare, paliative și 
îngrijiri pe termen lung adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire a 
populației și a profilului epidemiologic al 
morbidității 

Național OP 4 O Europă mai socială 

OA 6.3: Creșterea 
eficacității și eficienței 
serviciilor medicale prin 
investiții în cercetare și 
digitalizarea sistemului 

medical 

AP6.OA6.
3PI6.4.M
D6.2-21 

Digitalizarea unităților sanitare din județul 
Tulcea 

POS PI 6: Digitalizarea sistemului medical Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

AP6.OA6.
3PI6.4.M
D6.2-22 

Dezvoltarea unui sistem informatic care să 
faciliteze comunicarea dintre unitățile sanitare 
de la nivelul județului cu Casa de Asigurări de 
Sănătate 

POCIDIF 
PI: Digitalizarea în administrația publică 
centrală 

Național 
OP 1: O Europă mai 
inteligentă 

OA.6.4. Creșterea 
accesului la servicii de 

servicii de asistență 
medicală primară, 

comunitară 

AP6.OA6.
4.PI6.5.M
D6.1 -23 

Realizarea de campanii de oferire servicii 
asistență medicală primară, comunitară 
persoanelor din categorii defavorizate 

POS 
PI 2: Servicii de asistență medicală 
primară, comunitară și servicii oferite în 
regim ambulatoriu 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de cetățenii săi 

OS 5 

OA 6.5: Îmbunătățirea 
integrării 

socioeconomice a 
comunităților 

marginalizate, a 

AP6.OA6.
5.PI6.6,M
D6.3-24 

Extinderea rețelei de locuințe sociale POIDS 
PI 2: Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

Național OP 4: O Europă mai socială 
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migraților și a 
grupurilor 

dezavantajate prin 
măsuri integrate care să 

includă asigurarea de 
locuințe și servicii 

sociale 

AP6.OA6.
5.PI6.6,M

D6.3-
24.1 

Salubrizarea tuturor spațiilor existente ocupate 
de locuințe sociale, începând cu imobilul 14 
Noiembrie nr.26, singurul monument istoric 
aflat la acest moment în patrimoniul 
municipiului Tulcea 

POIDS 
PI 2: Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
5.PI6.6,M
D6.3-25 

Construire locuințe tip ANL în localitățile din 
județ, dedicate specialiștilor, familiilor tinere 
sau aflate în dificultate 
 

POIDS 
PI 2: Protejarea dreptului la demnitate 
socială 

Național OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA 6.6: Creșterea 
accesului egal și în timp 

util la servicii de 
calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; 

modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială; îmbunătățirea 
sistemelor de sănătate 

și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

AP6.OA6.
6.PI6.7.M
D6.3-26 

Înființarea unor echipe mobile formate din 
specialiști în kinetoterapie și terapie psihologică 
care să efectueze controale la domiciliul 
pacienților, în special a celor proveniți din 
localitățile din Delta Dunării 

POIDS 
PI 3: Sprijinirea comunităților rurale fără 
acces sau cu acces redus la servicii 
primare 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.8.M
D6.3 -27 

Înființarea și sprijinirea organizațiilor 
nonguvernamentale la nivelul localităților din 
județul Tulcea ptr. ajutorarea familiilor 
nevoiașe (bătrâni, persoane cu handicap, familii 
foarte sărace etc. ) 

POIDS 

PI 4: Reducerea disparităților dintre copii 
la risc de sărăcie și/sau excluziune socială 
și ceilalți copii 
PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.8.M
D6.3 -28 

Sprijinirea părinților singuri, familii 
monoparentale din localitățile din Județul 
Tulcea 

POIDS 

PI 4: Reducerea disparităților dintre copii 
la risc de sărăcie și/sau excluziune socială 
și ceilalți copii 
 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.9.M
D6.3-29 

Înființarea de noi centre de îngrijire a 
persoanelor vârstnice, adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populației 

POIDS 
PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.10.
MD6.3-30 

Înființarea unor centre destinate copiilor cu 
autism 

POIDS 
PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.10.
MD6.3-31 

Extinderea rețelei de centre de recuperare pe 
probleme neuropsihiatrice 

POIDS 
PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
6.PI6.10.
MD6.3-32 

Modernizarea și schimbarea destinației clădirilor 
din localitățile județului a căror utilitate actuală 
nu mai este relevantă în vederea derulării de 
activități sociale în cadrul acestora (centre de zi 
pentru bătrâni, copii, persoane cu dizabilități, 
etc.) 

POIDS 
PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA 6.7: Promovarea 
unui mediu de lucru 

sănătos care să reducă 
riscurile la adresa 

sănătății, a adaptării a 
schimbare a lucrărilor, 

a întreprinderilor și 

AP6.OA6.
7.PI6.9.M
D6.3-33 

Amenajare cluburi ale bătrânilor în vederea 
desfășurării în cele mai bune condiții a 
activităților specifice 

POIDS 
PI 5: Servicii de suport pentru persoane 
vârstnice 

Național OP 4: O Europă mai socială 
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antreprenorilor și a 
îmbătrânirii active 

OS 5 

OA 6.8: Favorizarea 
incluziunii active pentru 

promovarea egalității 
de șanse și participare 

activă și a îmbunătățirii 
capacității de inserție 

profesională 

AP6.OA6.
8.PI6.10.
MD6.3 - 

34 

Înființarea unor centre de zi destinate 
persoanelor cu dizabilități în cadrul cărora 
aceștia să poată desfășura activități de 
socializare, destindere, dobândire de noi 
competențe adaptate gradului și tipului de 
handicap, de dobândire a competențelor care să 
le faciliteze integrarea socială, etc. 

POIDS 
PI 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități 

Național OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA 6.9: Reducerea 
deprivării materiale 
prin furnizarea de 
alimente și/sau 

asistență materială de 
bază persoanelor celor 

mai defavorizate, 
inclusiv prin măsuri 

auxiliare 

AP6.OA6.
9.PI6.11.
MD6.3-35 

Oferirea de servicii sociale integrate pentru 
persoanele defavorizate 

POIDS PI 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
9.PI6.11.
MD6.3-36 

Sprijinirea locuitorilor din localitățile din 
Județul Tulcea aflați în dificultate/grupuri 
defavorizate/grupuri vulnerabile 

POIDS PI 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
9.PI6.11.
MD6.3-37 

Activități de integrare pentru comunitățile 
marginalizate din cadrul localităților județului 
Tulcea 
 

POIDS PI 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
9.PI6.11.
MD6.3-38 

Susținerea de proiecte integrate privind 
asigurarea serviciilor de suport pentru 
persoanele aflate la risc de excluziune din 
localitățile județului Tulcea 

POIDS PI 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate Național OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA6.10: Îmbunătățirea 
accesului pe piața 

muncii pentru toate 
persoanele aflate în 
căutarea unui loc de 

muncă, în special 
pentru tineri, prin 

promovarea angajării 
pe cont propriu și a 
economiei sociale 

AP6.OA6.
10.PI6.12
.MD6.4-

39 

Înființare Club al Tineretului/Casă de Cultură, 
unde tinerii să poată socializa și să participe 
împreună la cât mai multe acțiuni 

POEO 
PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii 

Național OP 4: O Europă mai socială 

AP6.OA6.
10.PI6.12
.MD6.4-

40 

Înființarea de întreprinderi sociale în scopul 
combaterii disparităților sociale 

POEO 
PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor 
pe piața muncii 

Național OP 4: O Europă mai socială 

OS 5 

OA 6.11: 
Digitalizarea serviciilor 
oferite de administrație 

în beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor 

 

AP6.OA6.
11.PI6.13
.MD6.2-

41 

Dezvoltarea unui sistem informatic prin 
intermediul căruia să fie promovate serviciile 
medicale desfășurate la nivelul județului și să 
informeze publicul referitor la disponibilul de 
personal și echipamente 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă mi 
inteligentă 

AP6.OA6.
11.PI6.14
.MD6.2-

42 

Îmbunătățirea site-ului instituției și realizarea 
unui portal cu cetățenii în vederea informării lor 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1: O Europă mi 
inteligentă 
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AP6.OA6.
11.PI6.14
.MD6.2-

43 

Dezvoltarea unui sistem informatic care să 
faciliteze preluarea pacienților într-un mod 
eficient, reducând astfel timpii de așteptare 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1: O Europă mi 
inteligentă 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 7: EDUCAȚIE ȘI RESURSE UMANE (FORȚA DE 
MUNCĂ) 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 7: 

• OA.7.1: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

• OA.7.2: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii 

• OA.7.3: Îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din 
punctul de vedere al costurilor, al educației și îngrijirii copiilor preșcolari, 
inclusiv ale infrastructurii aferente 

• OA.7.4: Prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei 
abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe 
”A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și 
orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor 
cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor 
din grupurile vulnerabile / dezavantajate 

• OA.7.5: Ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât 
să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 
formările necesare și furnizarea de echipamente specifice 

• OA.7.6: Sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare 
și eficace 

• OA.7.7: Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 
favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru 
grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și 
până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul 
adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți 

• OA.7.8: Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și / sau 
asistență materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin 
măsuri auxiliare 

• OA 7.9: Îmbunătățirea conectivității digitale 
• OA 7.10: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate  
 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 7.1:  Construire / reabilitare / modernizare / extindere echipare 
infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul antepreșcolar 
și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și postliceal, inclusiv pentru 
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persoanele cu dizabilități (atingerea condițiilor minime de funcționare a 
unităților de învățământ) 

• PI 7.2: Digitalizarea în mediul universitar și preuniversitar prin crearea și 
dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru 
elevi / studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de projection 
and video mapping, etc. 

• PI 7.3: Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 
preșcolară 

• PI 7.4: Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – 
evaluare prin implementarea de sisteme informatice suport 

• PI 7.5: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

• PI 7.6: 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 tehnologic 

• PI 7.7: Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 
• PI 7.8: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate 
comuna Educație/Ocupare) 

• PI 7.9: Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială și ceilalți copii 

• PI 7.10: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 

• PI 7.11: Digitalizarea în educație 
• PI 7.12: Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
• PI 7.13: Digitalizarea în cultură 

 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 7.1: Furnizarea de suport material și activități psiho-sociale de sprijin 
copiilor proveniți din medii defavorizate în vederea facilitării accesului la 
educație și reducerea riscului de abandon școlar 

• MD 7.2: Creșterea nivelului de calitate al învățământului din mediul rural, 
atât prin îmbunătățirea infrastructurii școlare dar și prin creșterea nivelului 
de pregătire al cadrelor didactice 

• MD 7.3: Promovarea și susținerea învățământului profesional 
• MD 7.4: Facilitarea accesului la biblioteci dotate corespunzător și la 

activitățile derulate de acestea 
• MD 7.5: Extinderea sectorului educației către nivelul superior în funcție de 

specificul activităților din județ 
• MD 7.6: Extinderea paletei de activități extrașcolare la nivelul județului 
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• MD 7.7: Îmbunătățirea calității învățământului de la nivelul județului în toate 
aspectele lui 

• MD 7.8: Modernizarea și dotarea unităților de învățământ din mediul 
urban/rural 

• MD 7.9: Extinderea infrastructurii informaționale a unităților școlare din județ 
• MD 7.10: Formarea cadrelor didactice în vederea dobândirii de competențe 

care să faciliteze îmbunătățirea proceselor de predare 
• MD 7.11: Diversificarea ofertei de cursuri de formare profesională continuă în 

concordanță cu cerințele de pe piața muncii de la nivelul județului Tulcea 
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EDUCAȚIE ȘI 
RESURSE 
UMANE 

(FORȚA DE 
MUNCĂ) 

OS 5 
OS 7 

OA.7.1: Digitalizarea 
serviciilor oferite de 

administrație în 
beneficiul cetățenilor, 

al companiilor 
 
 

AP7.OA71.PI7
2.MD79-01 

Îmbunătățirea infrastructurii informaționale/ dotarea 
unităților de învățământ cu echipamente necesare 
desfășurării învățământului on-line. 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA71.PI7
2.MD79-02 

Dotarea școlilor cu instrumente hardware necesare 
derulării activităților în regim de e-learning, precum 
computere, tablete, tablă interactivă, videoproiectare, 
etc în localitățile din Județul Tulcea 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA71.PI7
4.MD79-03 

Implementarea de platforme e-learning în fiecare unitate 
de învățământ și instruirea cadrelor didactice, dar și a 
elevilor în vederea familiarizării acestora în utilizarea lor 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

OS 5 
 

OA.7.2: Îmbunătățirea 
accesului la servicii de 
calitate și favorabile 

incluziunii în educație, 
formare și învățarea pe 
tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea 
infrastructurii 

 

AP7.OA72.PI7
1.MD72-04 

Modernizare infrastructură educațională și infrastructură 
conexă educației la nivelul localităților din județul Tulcea 
(modernizare, reabilitare termică, extindere, dotare școli 
și grădinițe) 

POR  
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 
Prioritatea 5: O regiune educată 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA72.PI7
1.MD72-05 

Lucrări privind efectuarea de reparații și împrejmuirea 
unităților de învățământ în localitățile din Județul Tulcea  

POR 
PPI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 5: O 
regiune educată 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA72.PI7
1.MD72-07 

Înființarea de laboratoare și dotarea corespunzătoare a 
acestora în vederea îmbunătățirii metodelor de predare-
învățare în localitățile din Județul Tulcea 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 5: O 
regiune educată 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA72.PI7
1.MD72-08 

Dotarea tehnică și tehnologică a unităților de învățământ 
din mediul rural în vederea creșterii eficienței și 
eficacității actului educațional 

POR POEO 

PI 5 - O regiune educată PI 3 - Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii și creșterea 
accesului și a participării grupurilor 
dezavantajate la educație și formare 
profesională 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA72.PI7
1.MD77-09 

Amenajarea curților/spațiilor de joacă din cadrul 
unităților de învățământ în localitățile din Județul Tulcea 

POR  
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA72.PI7
1.MD77-10 

Dotarea cabinetelor didactice din cadrul școlilor cu 
material didactic și tehnică nouă 

POR 
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 5: O 
regiune educată 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP7.OA72.PI7
1.MD77-11 

Extinderea rețelei de unități școlare/unități de 
învățământ de la nivelul județului în funcție de zonele ce 
necesită suplimentarea numărului de locuri 

POR PI 5 - O regiune educată Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA72.PI7
1.MD77-12 

Modernizarea unităților de învățământ care nu corespund 
standardelor necesare desfășurării activităților 
educaționale în condiții optime 

POR PI 5 - O regiune educată Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA72.PI7
1.MD77-13 

Dotarea școlilor cu sisteme de supraveghere și securitate 
performante care să elimine riscul pătrunderii 
persoanelor străine în incinta unităților de învățământ 

POR PI 5 - O regiune educată Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA72.PI7
1.MD78-14 

Colegiul Economic Delta Dunării: Reabilitare 
infrastructură primară colegiu. 

POR  
PI 1: O regiune competitivă prin inovare, 
digitalizare și întreprinderi dinamice PI 5: O 
regiune educată 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 
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AP7.OA72.PI7
6.MD75-15 

Dezvoltarea unui cadru favorabil care să determine 
Universitățile din România să deschidă puncte de lucru la 
Tulcea 

 - -  Național  - 

AP7.OA72.PI7
6.MD77-16 

Înființarea unor Universități autohtone care să furnizeze 
programe universitare în concordanță cu nevoile Județului 
Tulcea 

 -  - Național  - 

 

OA.7.3: Îmbunătățirea 
accesibilității, calității 

și caracterului 
abordabil, din punctul 
de vedere al costurilor, 
ale educației și îngrijirii 

copiilor preșcolari, 
inclusiv ale 

infrastructurii aferente 

AP7.OA73.PI7
3.MD72-17 

Construire și dotare grădinițe în localitățile din județul 
Tulcea 

POEO POR 
PI 2: Îmbunătățirea participării copiilor la 
educația antepreșcolară și preșcolară PI 5: 
O regiune educată 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA73.PI7
3.MD77-18 

Reabilitarea, modernizarea unităților existente de 
învățământ și construirea unui unități noi mai ales pentru 
învățământul preșcolar 

POEO POR 
PI 2: Îmbunătățirea participării copiilor la 
educația antepreșcolară și preșcolară PI 5: 
O regiune Educată 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

OS 5 
 

OA.7.4: Prevenirea 
abandonului școlar 

timpuriu, prin 
introducerea unei 

abordări centrate pe 
elev, pentru copiii 

expuși acestui risc, a 
unor programe ”A doua 
șansă”, flexibile, dar și 
a unor servicii relevante 

de consiliere și 
orientare profesională, 

concomitent cu 
îmbunătățirea 

competențelor cadrelor 
didactice, astfel încât 

să poată să acorde 
atenția necesară 

copiilor din grupurile 
vulnerabile / 
dezavantajate 

 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-19 

Organizarea programelor de tip ”Școală după școală” în 
mediul rural/urban în vederea reducerii fenomenului de 
abandon școlar 

POEO 

PI 3: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-20 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de sprijin dedicate 
părinților cu nivel scăzut de studii prin intermediul cărora 
să le fie prezentate aspecte ce fac referire la importanța 
participării copiilor la educație 

POEO 

PI 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-21 

Furnizarea de servicii psiho-sociale de sprijin destinate 
copiilor care provin din grupuri cu risc de abandon școlar 
ridicat 

POEO 

PI 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-22 

Furnizarea de servicii psiholo-sociale destinate prevenției 
consumului de droguri 

POEO 

PI 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-23 

Înființarea de centre after school care să sprijine 
creșterea performanțelor școlare ale elevilor în 
localitățile din Județul Tulcea 

POEO POR 

PI 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională PI 5 - O regiune mai 
educată 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA74.PI7
5.MD71-24 

Furnizarea de servicii psihologice destinate reducerii 
cazurilor de bullying în rândul elevilor 

POEO 

PI 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA74.PI7
6.MD76-25 

Susținerea de proiecte educaționale extrașcolare, cu 
asigurarea costurilor de instruire și participare la 
concursuri și la evenimente de profil în unitățile de 
învățământ din Județul Tulcea 

POEO 

PI 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 tehnologic 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 
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AP7.OA74.PI7
6.MD76-26 

Acordarea de sprijin pentru proiectele și schimburile 
naționale și internaționale din domeniul educației pentru 
locuitorii comunelor din județul Tulcea 

POEO 

PI 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 tehnologic 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

  
AP7.OA74.PI7
6.MD76-26.1 

Acordarea de burse pentru performanță - - - - 

OS 5 
 

OA.7.5: Ameliorarea 
calității educației și 

formării profesionale, 
astfel încât să se 

adapteze evoluțiilor 
înregistrate pe piața 

forței de muncă, 
inclusiv formările 

necesare și furnizarea 
de echipamente 

specifice 
 

AP7.OA75.PI7
12.MD73-27 

Dezvoltarea de parteneriate public-privat în scopul 
creșterii eficienței învățământului profesoral și al 
facilității absorbției pe piața muncii în urma finalizării 
studiilor 

POEO 
PI 5 - Creșterea accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional și 
tehnic 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
12.MD73-28 

Înființarea de școli care să funcționeze în regim dual POEO 
PI 5 - Creșterea accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional și 
tehnic 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
12.MD73-29 

Retehnologizarea liceelor tehnice în vederea creșterii 
eficienței procesului educațional 

POEO 
PI 5 - Creșterea accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional și 
tehnic 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
5.MD77-30 

Oferirea de facilități tinerilor care aleg să intre în sistemul 
de învățământ 

 -  - Național  - 

AP7.OA75.PI7
6.MD76-31 

Introducerea unor module extrașcolare de învățare care 
vizează dezvoltarea inteligenței emoționale, asimilarea 
de aptitudini și competențe în concordanță cu cerințele 
pieței muncii actuale, educație financiară, etc 

POEO 
PI 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe 
piața muncii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
6.MD76-32 

Dezvoltarea unor cadre care să permită asimilarea de noi 
aptitudini și competențe prin activități de voluntariat 

POEO 
PI 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe 
piața muncii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
7.MD711-33 

Organizare cursuri de formare profesională gratuite 
pentru tinerii din satele/comunele din Județul Tulcea în 
vederea reconversiei lor profesionale 

POEO 
PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor pe 
piața muncii 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA75.PI7
7.MD711-34 

Sprijinirea învățământului secundar, profesional și tehnic 
din cadrul comunelor din județul Tulcea, astfel încât 
acestea să pregătească elevii atât pentru o economie 
globală a cunoașterii, cât și pentru o economie cu anumite 
particularități tehnice  

POEO 
PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor pe 
piața muncii 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA75.PI7
7.MD711-35 

Sprijinirea organismelor de specializare profesională 
pentru instruirea tinerilor din satele/comunele din 
Județul Tulcea în vederea reconversiei lor profesionale 

POEO 
PI 1: Valorificarea potențialului tinerilor pe 
piața muncii 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA75.PI7
8.MD72-36 

Formare continuă pe tot parcursul vieții corpului 
profesional în vederea dobândirii competențelor didactice 
și specifice materiilor predate  

POEO 

PI 9 - Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 
pe piața muncii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 
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AP7.OA75.PI7
8.MD72-37 

Organizare programe de reconversie profesională, 
recalificare și perfecționare în funcție de specificul 
activităților economice derulate la nivelul comunelor din 
județul Tulcea 

POEO 

PI 9 - Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 
pe piața muncii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

AP7.OA75.PI7
8.MD72-38 

Oferirea de oportunități de învățare pe toată durata vieții 
pentru crearea de abilități de muncă necesare economiei 
localităților din județul Tulcea 

POEO 

PI 9 - Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 
pe piața muncii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 

OS 5 
 

PI 7.6: 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 tehnologic 

AP7.OA76.PI7
10.MD710-39 

Formarea cadrelor didactice în domeniul predării online POEO 

PI 3: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 
creșterea accesului și a participării 
grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională  
PI 9: Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul vieții 
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 
(prioritate comuna Educație/Ocupare) 

Național 
OP 4 o Europă mai 
socială 

AP7.OA76.PI7
10.MD710-39 

Consolidarea capacității unităților de învățământ 
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de 
pandemie generată de virusul SARS-COV 2 

- - - - 

 

OA.7.7: Promovarea 
accesului egal la 

educație și formare de 
calitate și favorabile 

incluziunii, precum și a 
absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile 
defavorizate, începând 

de la educația și 
îngrijirea copiilor 

preșcolari, continuând 
cu educația și formarea 
generală și profesională 
și până la învățământul 

terțiar, precum și 
educația și învățarea în 

rândul adulților, 
inclusiv prin facilitarea 

mobilității în scop 
educațional pentru toți 

AP7.OA77.PI7
6.MD72-40 

Oferirea de facilități profesorilor calificați care aleg să 
predea în mediul rural 

-   - -  - 

AP7.OA77.PI7
9.MD77-41 

Dezvoltarea unui sistem de transport dedicat 
școlilor/liceelor și achiziționarea de mijloace de transport 
care să faciliteze accesul la educație copiilor din 
localitățile izolate, în special din Delta Dunării 

-   - Național -  

OS 5 

OA.7.8: Reducerea 
deprivării materiale 
prin furnizarea de 
alimente și / sau 

asistență materială de 
bază persoanelor celor 

AP7.OA78.PI7
9.MD71-42 

Derularea unor programe de sprijin material și suport 
psihologic destinat elevilor care provin din familii cu 
situație materială precară 

POIDS 
PI 4 - Reducerea disparităților dintre copiii 
la risc de sărăcie și/sau excluziune socială 
și ceilalți copii 

Național 
PO 4 - O Europă 
mai socială 
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mai defavorizate, 
inclusiv prin măsuri 

auxiliare 

OS 5 
OA 7.9: Îmbunătățirea 
conectivității digitale 

AP7.OA79.PI7
11.MD79-43 

Dotarea școlilor din mediul rural în vederea posibilității 
desfășurării cursurilor în regim online 

POCIDIF PI 7 - Digitalizarea în educație Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

OS 5 

OA 7.10: Dezvoltarea 
capacităților de 

cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor 

avansate 
 

AP7.OA710.PI
713.MD74-44 

Derularea de acțiuni care vizează modernizarea 
bibliotecilor din mediul rural, extinderea numărului de 
volume din cadrul acestora și pregătirea personalului 

 - -  -  - 

AP7.OA710.PI
713.MD74-45 

Implementarea unor sisteme RFID de identificare prin 
radiofrecvență în cadrul bibliotecilor mari 

POCIDIF PI 8 - Digitalizarea în cultură Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 

AP7.OA710.PI
713.MD74-46 

Digitalizarea serviciilor oferite de bibliotecile școlare și 
digitizarea fondului de carte deținut de acestea 

POCIDIF PI 8 - Digitalizarea în cultură Național 
OP 1 - O Europă 
mai inteligentă 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 8: CULTURĂ 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 8: 

• OA 8.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zone urbane 
și în afara zonelor urbane 

• OA 8.2: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

109) OA 8.3: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră la nivelul clădirilor aflate în patrimoniul cultural 

Priorități de dezvoltare: 
• PI 8.1: Un județ atractiv din punct de vedere cultural 
• PI 8.2: Un județ cu orașe SMART 
• PI 8.3: Un județ cu orașe prietenoase cu mediul 
• PI 8.4: Digitalizare în cultură 

 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 8.1: Creșterea accesului populației județene la cultură prin digitalizarea 
și transpunerea în online a instituțiilor de cultură, implicit a patrimoniului 
cultural 

• MD 8.2: Valorificarea patrimoniului cultural județean prin amenajarea și 
dotarea adecvată a obiectivelor culturale  

• MD 8.3: Reabilitarea clădirilor și obiectivelor de patrimoniu degradate 
• MD 8.4: Schimburi culturale și evenimente culturale
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CULTURĂ 
OS 

5 

OA 8.1: 
Favorizarea dezvoltării 

integrate sociale, 
economice și de mediu 

la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 
turismului și securității 

în zone urbane și în 
afara zonelor urbane 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-00 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural prin 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural și a serviciilor culturale-muzeul 
apei; reabilitare nava Republica 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-

00.1 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural, în 
mediul urban – Cinema Dacia 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-01 

 
Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Reamenajarea spațiilor muzeale 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-02 

Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Construirea unor noi spații de depozitare a patrimoniului 
cultural 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-03 

Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”:  
Modernizarea dotărilor destinate conservării si restaurării 
patrimoniului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-04 

Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Realizarea unui muzeu și a unui depozit de sit 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-05 

Biblioteca Județeană Panait Cerna: Modernizarea 
secțiilor din cadrul bibliotecii 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.2-

05.1 
Amenajare mini-farul orașului (Mun Tulcea) POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-06 

Palatul Copiilor Tulcea: Organizarea de schimburi de 
experiență cu instituții similare de la nivel național și 
internațional 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.1-07 

Realizarea unei platforme online care să faciliteze 
diseminarea patrimoniului cultural 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.1-08 

Crearea unei platforme de diseminare a patrimoniului 
cultural din Dobrogea de Nord 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-09 

Realizarea unor festivaluri de film cu frecvență anuală POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-10 

Realizarea unor festivaluri de dansuri care să promoveze 
diversitatea culturală de la nivelul județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-

10.1 

Organizare Festivalului Transfrontalier ”Dunărea care ne 
leagă” 

POR 
INTERREG 

PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-11 

Sprijinirea activităților și meșteșugurilor tradiționale care 
pun în valoare patrimoniul cultural și natural din cadrul 
comunelor județului Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-12 

Realizarea unor festivaluri de muzică în aer liber POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-13 

Dezvoltarea de activități pentru marcarea zilelor 
comunelor din județul Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 
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AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-14 

Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
căminelor culturale în localitățile din Județul Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-15 

Construire / înființare muzeu local în orașele județului 
Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-

15.1 
Casa Experimentelor Tulcea – muzeu ludic interactiv POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-16 

Construcția unor scene pentru dezvoltarea activităților în 
aer liber și dotarea acestora cu echipamente tehnice în 
localitățile din județ 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-17 

Înființare/extindere/reparații în cadrul saloanelor de 
evenimente din localitățile din Județul Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-18 

Înființarea de centre de conservare a patrimoniului și a 
tradițiilor locale (inclusiv a meșteșugurilor) în localitățile 
din județ 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-19 

Promovarea grupurilor / ansamblelor culturale de la 
nivelul comunelor din județ în vederea participării la 
concursuri naționale și internaționale 
 

POR 
INTERREG 
EEA Grants 

PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 
de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-20 

Organizare de concursuri anuale – Cea mai curată / 
frumoasă stradă din localitate -  la nivelul comunelor din 
județ 
 

- - - - 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-

20.1 
Inițierea de concursuri/competiții/expoziții - - - - 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-21 

Construire monumente în localitățile din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 

de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-22 

Construirea unor observatoare astronomice în localitățile 
din județul Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 

de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-23 

Construire centre de informare, expoziționale, 
experimentale și pregătire arheologică în localitățile de 
județ 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 

de cetățenii săi 

AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-24 

Extinderea fondurilor de carte ale bibliotecilor din 
comunele județului Tulcea 
 

- - - - 

 
AP8.OA8.1.PI
8.1.MD8.4-25 

Valorificarea cetăților și necropolelor antice prin 
amenajarea infrastructurii de vizitare 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5 O Europă mai apropiată 

de cetățenii săi 

OA 8.2: Digitalizarea 
serviciilor oferite de 

administrație în 

AP8.OA8.2.PI
8.2.MD8.1 -26 

Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Realizarea unui sistem de management al datelor 
(cercetări, situri arheologice, monumente). 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național OP 1: O Europă mai inteligentă 
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beneficiul cetățenilor, 
al companiilor 

 
AP8.OA8.2.PI
8.2.MD8.1 -27 

Institutul de cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Modernizarea mijloacelor de transmitere a informațiilor, 
prin intermediul noilor  tehnologii digitale si de proiecție, 
referitoare la patrimoniul natural din Rezervația  Biosferei 
Delta Dunării 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

AP8.OA8.2.PI
8.2.MD8.1 -28 

Biblioteca Județeană Panait Cerna: Dotarea cu 
echipamente performante pentru digitalizarea fondului 
de carte 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

AP8.OA8.2.PI
8.2.MD8.1 -29 

Biblioteca Județeană Panait Cerna: Achiziționarea 
Sistemului RFID (Identificare prin Radiofrecvența) 

POR PI 2: O regiune cu orașe SMART Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

AP8.OA8.2.PI
8.4.MD8.1 -30 

Digitalizarea muzeelor prin introducerea de QR code care 
să permită vizitatorilor aflarea de informații cu privire la 
istoric, în mai multe limbi de circulație internațională 

POCIDIF PI 8: Digitalizarea în cultură Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

AP8.OA8.2.PI
8.4.MD8.1 -

30.1 

Muzeul Dunării, floră, faună – Crearea unui muzeu digital 
(VR, 360, Al, etc) – documentarea florei și faunei Deltei – 
Locație – actualul acvariu 

POCIDIF PI 8: Digitalizarea în cultură Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

AP8.OA8.2.PI
8.4.MD8.1 -31 

Digitalizarea fondului de carte în cadrul bibliotecilor din 
comunele județului 
 

POCIDIF PI 8: Digitalizarea în cultură Național OP 1: O Europă mai inteligentă 

OA 8.3: Promovarea 
eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră la 
nivelul clădirilor aflate 
în patrimoniul cultural 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-32 

Palatul Copiilor Tulcea: Reabilitarea clădirii Palatului 
Copiilor Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-33 

Program de restaurare si salvare a patrimoniului construit 
(monumente istorice, de arhitectura, situri arheologice, 
case cu arhitectura tradițională) 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-34 

Program de restaurare și reabilitare a bisericilor din 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-35 

Conservarea patrimoniului local al minorităților etnice 
 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-36 

Valorificarea patrimoniului arheologic si istoric nord-
dobrogean prin eficientizarea energetică și reabilitarea 
Muzeului de Istorie si Arheologie 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-37 

Reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirii 
culturale din localitățile din județul Tulcea 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-38 

Eficientizarea energetică a Bibliotecii Județene „Panait 
Cerna” 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-39 

Eficientizarea energetică și modernizare imobil – sediul 
Consiliului Județean Tulcea (corp legătura) 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 

AP8.OA8.3.PI
8.3.MD8.3-40 

Reabilitare imobil - "Tabără Cocos" - Niculițel POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național OP 2: O Europă mai ecologică 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 9: TURISM 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 9: 

• OA 9.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zone urbane 
și în afara zonelor urbane 

• OA 9.2: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

• OA 9.3: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 
• OA 9.4: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 
• OA 9.5: Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală 
• OA 9.6: Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale în domeniul turismului 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 9.1: Un județ atractiv din punct de vedere turistic 
• PI 9.2: Un județ competitiv prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
• PI 9.3: Un județ cu orașe prietenoase cu mediul 
• PI 9.4: Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și 

fluviale 
• PI 9.5: Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 9.1:  Creșterea gradului de promovare a potențialului turistic județean 
• MD 9.2:  Dezvoltarea sustenabilă și durabilă a turismului din județul Tulcea 
• MD 9.3: Diversificarea ofertei turistice județene prin prisma traseelor 

turistice, precum și a infrastructurii de petrecere a timpului liber/agrement 
• MD 9.4: Dezvoltarea turismului rural/eco-turism și creșterea capacității de 

cazare județene 
• MD 9.5: Digitalizarea sectorului turistic, precum și a ofertelor turistice 

județene 
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TURISM OS 6 

OA 9.1: Favorizarea dezvoltării 
integrate sociale, economice și 

de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 

turismului și securității în zone 
urbane și în afara zonelor 

urbane 
 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

01 

Promovarea turismului durabil și integrat în Județul Tulcea 
(promovarea Deltei Dunării, a peisajelor oferite de natură, a 
patrimoniului cultural, a turismului gastronomic, a turismului 
ecumenic) în scopul dezvoltării continue z județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

02 

Dezvoltarea unui brand de județ care să pună accent pe 
potențialul turistic al acestuia 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.5-

03 

Modernizarea mijloacelor de transmitere a informațiilor prin 
intermediul noilor tehnologii digitale și de proiecție, referitoare 
la patrimoniul natural din RBDD, în cadrul Centrului Muzeal 
Ecoturistic Delta Dunării 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

04 

Derularea de activități și campanii masive de promovare a 
principalelor obiective turistice de la nivelul județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.5-

05 

Dezvoltarea și implementarea de aplicații informatice (harta 
turistică integrată) care să faciliteze accesul la informații de 
interes turiștilor și să conducă implicit la creșterea numărului 
acestora 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.5-

06 

Dezvoltarea unei aplicații informatice pe diferite tematici, 
astfel încât turiștii să poată cunoaște întreaga paletă de servicii 
la nivel de județ (locuri de cazare, agrement, muzee, 
festivaluri, etc) 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

07 

Dezvoltarea unor pachete turistice variate care să integreze 
diversitatea reliefului județului, diversitatea culturilor, a 
gastronomiei și a activităților sportive ce pot fi practicate pe 
teritoriul județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

07.1 

Dezvoltarea unor trasee turistice marcate și/sau ghidate ce pun 
în valoare istoricul localităților din județ 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

08 
Extinderea capacității de cazare a pensiunilor și hotelurilor POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

09 

Construirea de noi facilități de cazare în zonele cu potențial 
turistic ridicat, respectându-se în același timp condițiile de 
sustenabilitate și specificul zonei 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

10 

Extinderea facilităților de alimentație publică de la nivelul 
spațiilor de cazare din Județul Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

11 

Dezvoltarea unor centre de informare turistică puternic 
digitalizate care să faciliteze localizarea ușoară a acestora și 
accesul la informațiile turistice de interes 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

12 

Dezvoltarea unor sate de vacanță în zonele cu potențial turistic 
mare și diversificat la nivelul județului 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 
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AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

13 
Dezvoltarea unui parc tematic pe specificul Deltei Dunării POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

14 

Amenajarea infrastructurilor de agrement din localitățile 
județului, inclusiv decolmatarea canalelor de centură pentru 
stimularea turismului lent și a turismului pescăresc 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

15 
Dezvoltarea unui centru de agrement în Pădurea Bididia. POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

16 

Realizarea unei strategii locale de turism care să interconecteze 
toate formele de turism (cultural, de eveniment, gastronomic, 
de peisaj) și toate categoriile de obiective turistice, respectând 
totodată condițiile de sustenabilitate. 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

17 
Realizarea Hartă de zonificare a Deltei Dunării POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

18 
Realizare Studiu de impact turistic - Delta Dunării POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

19 
Realizare Studiu de mobilitate - deplasare în Delta Dunării POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

20 

Dezvoltarea unei strategii coerente de dezvoltare a turismului 
județean 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

21 

Editarea unor broșuri într-o limbă de circulație internațională 
pentru comunele din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

22 

Activități de marketing și managementul destinațiilor turistice 
din cadrul comunelor județului Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

23 

Dezvoltarea unor branduri locale pentru comunele din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.2-

24 

Dezvoltarea unor strategii de promovare a localităților din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

25 

Comuna Greci: Transformarea localității într-o mică stațiune 
turistică prin crearea de facilități în vederea înființării unui 
număr cât mai mare de pensiuni agroturistice, campinguri etc. 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.4-

26 

Dezvoltarea turistică a comunelor din județul Tulcea prin 
sprijinirea locuitorilor în a depune proiecte pentru agropensiuni 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 
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AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

27 

Municipiul Tulcea: Organizarea de tururi pietonale în municipiu 
cu ghizi 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

28 

Realizarea unor trasee turistice care să includă și obiective 
turistice antropice: Muzeul de Artă - Cetăți; Muzeul Doamnei - 
Delta Dunării; Casa Familiei Avramide - străzile orașului Tulcea; 
Biserici oraș Tulcea - Mănăstiri cunoscute din județ 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

29 

Structurarea zonei continentale turistice pe zone de interes: 
Drum al cetăților - situri arheologice, drum al vinurilor; drum tur 
cultural - religios; Rezervația Munții Măcinului, etc. 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

30 

Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism prin 
reamenajarea arhitecturală a falezei Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.3-

31 
Construire/amenajare faleze în localitățile din județul Tulcea POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

32 

Organizarea unor festivaluri centrate pe tradiții și gastronomii 
locale pentru promovarea destinației turistice din județul 
Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

33 

Amenajare rețele de foișoare turistice de observație în 
localitățile din Delta Dunării 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

34 

Încurajarea folosirii resurselor naturale locale în arhitectura 
locuințelor (acoperiș din stuf, fațade în culori tradiționale) în 
cadrul localităților din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

35 
Înființare / reabilitare tabere de copii în localitățile din județ POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

36 

Amenajarea unor parcuri de agrement multifuncționale în 
localitățile județului Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

37 

Dezvoltarea și promovarea destinațiilor turistice prin 
valorificarea patrimoniului natural și cultural local, precum și a 
specificului pescăresc în cadrul localităților din județ care 
dispun de astfel de facilități 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP9.OA9.1.O
A9.1.MD9.1-

38 

Dezvoltarea turismului în ariile protejate ale județului prin 
amenajarea de trasee turistice, turnuri de bird watching, locuri 
de campare și locuri pentru autorulote, containere pentru 
cazare pe termen scurt si mediu 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

OA 9.2: Fructificarea 
avantajelor digitalizării, în 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.5-39 

Dezvoltare platformă online de promovare a turismului județean 
cu posibilitatea de conectare în timp real a turiștilor prin GPS în 
vederea facilității descoperirii locațiilor 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 
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beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.5-40 

Întocmire hărți GIS a localităților din județul Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

OA 9.3: Impulsionarea creșterii 
și competitivității IMM-urilor 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

41 

Dezvoltarea eco-trismului prin încurajarea investițiilor în 
dezvoltarea de facilități de cazare specifice 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

42 

Măsuri de încurajare a turismului ecologic, bazat pe resurse 
naturale și culturale 
 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

43 

Stimularea creării de lanțuri scurte de aprovizionare a 
produselor locale în beneficiul activităților de turism 
 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

44 

Transformarea unităților de cazare în sistem de tip „casă 
inteligentă” și dotarea acestora cu sisteme de automatizare 
specifice în vederea eficientizării consumului de energie 
(sisteme de iluminat inteligente, sisteme de termoficat 
inteligente, etc(, dar și în vederea creșterii confortului 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

45 

Sprijinirea antreprenorilor locali în vederea dotării cu aparatură 
conexă promovării turismului (bărci de agrement, 
hidrobiciclete, ATV-uri, biciclete, caiace, etc) în vederea 
diversificării portofoliului de servicii oferite 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

46 

Încurajarea comunităților din cadrul comunelor de la nivelul 
județului în deschiderea de afaceri turistice și agroturistice de 
mici dimensiuni, care să îndeplinească standardele de calitate și 
durabilitate și care să fie viabile din punct de vedere economic 
 

POR 
PI 1: O regiune competitivă 
prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

Național 
OP 1: O Europă 
mai inteligentă 

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

47 

Dezvoltarea de unități integrate acvacultură și cazare în vederea 
dezvoltării și promovării unui turism integrat în Delta Dunării 

    

AP9.OA9.2.PI
9.2.MD9.4 - 

48 

Înființarea/extinderea/modernizarea unităților de producție 
bărci  

    

OA 9.4: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii 
verzi în special în mediul urban 

și reducerea poluării 

AP9.OA9.4.PI
9.3.MD9.3-49 

Deschiderea de unități noi/Reabilitarea/Extinderea 
infrastructurii pentru petrecerea timpului liber/ de agrement/ 
sportive 

POR 
PI 3: O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul 

Național 
OP 2: O Europă 
mai ecologică 

OA 9.5: Dezvoltarea unei rețele 
TEN-T durabilă, rezilientă în 
fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și 
intermodală 

AP9.OA9.5.PI
9.4.MD9.2 - 

50 
Promovarea transportului turistic ecologic cu caiace POT 

PI 8: Creșterea gradului de 
utilizare a Dunării și 
porturilor maritime și 
fluviale. 

Național 
OP 3: O Europă 
mai conectată 
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OA 9.6: Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței 
sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale în 
domeniul turismului 

AP9.OA9.6.PI
9.5.MD9.2.-

51 

Cursuri de instruire a ghizilor turistici de la nivelul județului în 
vederea dobândirii competențelor necesare derulării unor tururi 
care să înglobeze totalitatea formelor de turism și să integreze 
întregul potențial turistic de la nivelul județului. 

POEO 
POTJ 

PI 8: Consolidarea 
participării populației în 
procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru 
facilitarea tranzițiilor și a 
mobilității pe piața muncii 
PI 4: O tranziție justă bazată 
pe creșterea nivelului de 
ocupare a forței de muncă 
calificată 

Național 
OP 4: O Europă 
mai socială 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 10: SPORT 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 10: 

• OA 10.1: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zone urbane 
și în afara zonelor urbane 

• OA 10.2: Dezvoltarea unei mobilități județene durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale 

 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 10.1: Un județ atractiv din punct de vedere sportiv 
• PI 10.2: Un județ accesibil 

 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 10.1: Dezvoltarea infrastructurii sportive județene, deficitară la 
momentul actual 

• MD 10.2: Atragerea de noi investiții în domeniul sportului 
• MD 10.3: Valorificarea cadrului natural prin dezvoltarea infrastructurii pentru 

sporturile de apă 
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SPORT OS 5 

OA 10.1: Favorizarea 
dezvoltării integrate 

sociale, economice și de 
mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, 

turismului și securității în 
zone urbane și în afara 

zonelor urbane 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-01 

Înființarea de baze nautice destinate plimbărilor cu 
hidrobicicleta, caiace și canoe 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-02 
Înființarea de baze destinate sporturilor nautice POR PI 6: O regiune atractivă Național 

OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-03 

Construire bazine didactice de înot în localitățile din 
județul Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-04 

Amenajare baze nautice kaiac-canoe în localitățile cu 
potențial acvatic 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-05 

Construire săli de sport multifuncționale în localitățile 
din județul Tulcea 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-06 

Înființarea baze sportive moderne în localitățile din 
Județul Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD
10.3-06.1 

Reabilitarea sălii multifuncționale ”Daniel Iulian 
Pohariu”, inclusiv a suprafeței de joc 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.3-07 

Înființare echipe de fotbal și atragerea de sponsori 
alături de echipe în localitățile din județul Tulcea 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.2-08 

Construirea, amenajarea și dotarea unui Centru Olimpic 
la standarde internaționale 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.2-09 

Dezvoltarea sporturilor de iarnă prin construirea de 
patinoare la nivelul localităților din județ 
 

POR PI 6: O regiune atractivă Național 
OP 5: O Europă 
mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.2-10 
Antrenarea tinerilor în înființarea unor cluburi sportive - - - - 

AP10.OA10.
1.PI10.1.MD

10.2-11 

Revitalizarea activităților sportive de la nivelul 
comunelor din județul Tulcea 
 

- - - - 

OA 10.2: Dezvoltarea unei 
mobilități județene 

durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale 

AP10.OA10.
2.PI10.2.MD

10.1-12 

Dezvoltarea activităților recreaționale prin construirea 
și dezvoltarea unor circuite de dirt bike / karting, 
mașini, motociclete, biciclete, etc. în cadrul comunelor 
din județul Tulcea 

POR PI 4: O regiune accesibilă Național 
OP 3: O Europă 
mai conectată 

AP10.OA10.
2.PI10.2.MD

10.1-13 
Realizarea unor circuite turistice de parcurs cu bicicleta POR PI 4: O regiune accesibilă Național 

OP 3: O Europă 
mai conectată 
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Axă strategică/Pilon de dezvoltare 11: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 
Obiective axă  strategică/pilon de dezvoltare 11: 

• OA.11.1: Digitalizarea serviciilor oferite de administrație în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor 

• OA.11.2: Permiterea regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, 
economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de 
vedere climatic 

• OA.11.3: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

• OA.11.4: Asigurarea utilizării și administrării eficiente și eficace a fondurilor 
UE, sprijinirea programării, monitorizării, controlului, auditului, evaluării și 
comunicării cu privire la prioritățile UE 

• OA.11.5: Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile 
• OA 11.6: Creșterea gradului de colaborarea între instituțiile publice și între 

instituții și cetățeni 
 
Priorități de dezvoltare: 

• PI 11.1:  Susținerea digitalizării instituțiilor publice la nivel local 
• PI 11.2: Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce 

sarcina administrativă pentru mediul de afaceri 
• PI 11.3: Sprijin pentru intervenții de tip Smart-City 
• PI 11.4: Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor cu statut de monument 

istoric, și a clădirilor rezidențiale în vederea asigurării / îmbunătățirii 
eficienței energetice în funcție de potențialul de reducere a consumului, 
respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în 
funcție de riscurile identificate 

• PI 11.5: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

• PI 11.6: Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 
• PI 11.7: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

natural 
• PI11.8: Creșterea transparenței instituțiilor publice județene 

 
Măsuri de dezvoltare 

• MD 11.1: Utilizarea tehnologiei informației în vederea reducerii birocrației 
• MD 11.2: Creșterea gradului de digitalizare în vederea îmbunătățirii 

proceselor administrative 
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• MD 11.3: Extinderea infrastructurii de clădiri a instituțiilor publice de la 
nivelul județului în vederea asigurării condițiilor necesare derulării în condiții 
optime a activităților și în vederea creșterii gradului de eficiență energetică 

• MD 11.4: Derularea de acțiuni în vederea creșterii gradului de absorbție al 
Fondurilor Europene 

• MD 11.5: Extinderea serviciilor oferite de instituțiile publice în vederea 
creșterii gradului de ocupare de la nivelul județului 

• MD 11.6: Extinderea intervențiilor de tip Smart-City 
• MD 11.7: Gestionarea eficientă și durabilă a terenurilor  
• MD 11.8: Extinderea cooperării instituție – instituție și instituție - cetățean 
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CAPACITATE 
ADMINISTRATI

VĂ 
OS 7 

OA.11.1: Digitalizarea 
serviciilor oferite de 

administrație în 
beneficiul cetățenilor, 

al companiilor 
 

AP11.OA111.
PI111.MD111-

01 

Organizarea de cursuri de formare pentru personalul din 
instituțiile publice locale în vederea perfecționării în 
domeniul oferirii serviciilor publice în mediul online 

POR  Prioritatea 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP11.OA111.
PI111.MD111-

02 

Extinderea rețelei informatice și dotarea cu programe de 
specialitate în cadrul instituțiilor publice din cadrul 
comunelor din județul Tulcea 

POR  Prioritatea 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

AP11.OA111.
PI111.MD111-

03 

Instituția Prefectului Județul Tulcea: Implementarea unui 
sistem de management al documentelor 

POR  Prioritatea 2: O regiune cu orașe SMART Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP11.OA111.
PI111.MD112-

04 

Acțiuni de proiectare, testare, implementare, întreținere 
și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură 
pentru servicii digitale transfrontaliere - puncte de 
trecerea vămii 

Europa 
Digitală / 

Digital 
Europe 

Europa Digitală Comisie 

OS 5. 
Implementarea, 
utilizarea optimă 
a capacității 
digitale și 
interoperabilitate 

AP11.OA111.
PI113.MD116-

05 
Realizarea unei hărți interactive a județului Tulcea POR  Prioritatea 2: O regiune cu orașe SMART Național 

OP 1 O Europă mai 
inteligentă  

OA.11.2: Permiterea 
regiunilor și cetățenilor 
să abordeze impactul 
social, economic și de 

mediu al tranziției către 
o economie neutră din 

punct de vedere 
climatic 

 

AP11.OA112.
PI112.MD-06 

Realizarea unei strategii de dezvoltare transfrontaliere ce 
va avea la baza maparea domeniilor de interes despre 
care nu se găsesc date si care astfel va sprijini portalurile 
de date regionale - mapare mediu economic, social, zone 
defavorizate, sistem de sănătate, infrastructura 

Europa 
Digitală / 

Digital 
Europe 

Europa Digitală Comisie 
OS 2. Inteligență 
artificială 

AP11.OA112.
PI112.MD112-

07 

Digitalizarea serviciilor oferite de administrația publică în 
vederea creșterii eficienței și eficacității acestora și în 
vederea și în vederea sprijinirii cetățeanului/mediului de 
business din Județul Tulcea 

POR POTJ  

Prioritatea 2: O regiune cu orașe SMART 
Prioritatea 1: O tranziție justă prin 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-
urilor a cercetății și inovării și digitizării 

Național 
OP 1 O Europă mai 
inteligentă 

AP11.OA112.
PI117.MD117-

08 

Comuna Nalbant: Recuperarea terenurilor izlazului 
comunal pe care crescătorii de animale nu îl pot folosi 

Buget local - - - 

OA.11.3: Promovarea 
eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

 

AP11.OA113.
PI114.MD113-

09 

Construire / Modernizare/ Reabilitare a sediilor 
administrative ale instituțiilor publice (primării, Instituția 
Prefectului, etc.) din localitățile Județului Tulcea 
 

- - - - 

AP11.OA113.
PI114.MD113-

10 

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a sediilor locale 
de poliție 

- - - - 

OA.11.4: Asigurarea 
utilizării și administrării 

eficiente și eficace a 
fondurilor UE, 

sprijinirea programării, 
monitorizării, 

controlului, auditului, 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

11 

Înființarea în cadrul Primăriilor a unor compartiment 
speciale de proiectare pentru atragerea unui număr cât 
mai mare de fonduri europene, guvernamentale, externe, 
etc 

POAT 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

12 

Înființarea unui compartiment la nivelul primăriilor, care 
se va ocupa de atragerea de fonduri europene 
nerambursabile 

POAT 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 
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TIP 
PROGRAM 

OBIECTIVE DE 
POLITIVĂ 

evaluării și comunicării 
cu privire la prioritățile 

UE 
 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

13 

Dezvoltarea unei strategii comune, coerente de 
implementare la nivelul instituțiilor publice județene a 
conceptului de achiziții verzi 

POAT 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

14 

Consolidarea capacității primăriilor din localitățile 
județului Tulcea în vederea gestionării situației de 
pandemie generate de virusul SARS-COV-2 

- - - - 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

15 

Actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a 
regulamentelor locale de urbanism ale localităților de la 
nivelul județului Tulcea 
 

POAT 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă 

mai apropiată de 
cetățenii săi 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

15.1 

Realizarea de PUZ-uri pentru zonele din cadrul 
localităților din județ care au nevoie de îmbunătățiri Buget local - - - 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

15.2 

Regulament de amplasare a obiectelor urbane cu 
funcțiune utilitară (puncte de colectare deșeuri, 
transformatoare, centrale termice și altele asemenea) 
care să le garanteze integrarea vizuală, olfactivă, auditivă 
și de orice alt fel în spațiul urban 

Buget local - - - 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

15.3 

Realizarea unui regulament de împrejmuire valabil pentru 
limita vecină cu domeniul public a terenurilor Buget local - - - 

AP11.OA114.
PI115.MD114-

16 

Actualizarea strategiilor de dezvoltare locală și a 
portofoliilor de proiecte prioritare la nivelul localităților 
din Județul Tulcea 

POAT 
Prioritatea 3: Îmbunătățirea capacității de 
gestionare și implementare a fondurilor 
FEDR, FC, FSE+ 

Național 
OP 5 O Europă 

mai apropiată de 
cetățenii săi 

OA.11.5: Asigurarea 
accesului la ocupare 
pentru categoriile 

vulnerabile 

AP11.OA115.
PI116.MD115-

17 

Înființarea unei societăți a primăriei pentru crearea 
locurilor de muncă, atât de necesare persoanelor din 
comunitate 

Bugetul de 
stat 

- - - 

OA 11.6 
Creșterea gradului de 

colaborarea între 
instituțiile publice și 

între instituții și 
cetățeni 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -18 

Realizarea unor schimburi de experiență între comunele 
din județ și alte comunități rurale din județ, țară și 
străinătate 
 

- - - - 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -18.1 

Schimburi de experiențe între 
organizații/fundații/asociații pe teme de interes 
comunitar 

- - - - 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -18.2 

Coordonarea și susținerea instituțiilor locale în procesul 
de elaborare a propriilor strategii și aplicarea politicilor 
naționale / europene în formarea inițială și continuă 

- - - - 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -19 

Înfrățire între comunele din județul Tulcea și comunele 
din Uniunea Europeană 
 

- - - - 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -20 

Îmbunătățirea parteneriatelor centrate pe educație, 
dezvoltare și cercetare dintre UAT-uri și instituții publice, 
institute de cercetare și asociații de profil 

- - - - 
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AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -21 

Sesiuni de informare și consultare pe teme de interes 
public în cadrul comunelor din județ 
 

- - - - 

AP11.OA11,6.
PI11.8.MD11.

8 -22 

Informarea și consultarea cetățenilor, sensibilizarea, la 
spațiul în care locuiesc, activarea spiritului civic, și al 
conștiinței apartenenței la comunitate în cadrul 
localităților din județ 
 

- - - - 
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XI. PLAN DE REALIZARE ȘI CALENDAR DE APLICARE 

Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 1: ECONOMIE LOCALĂ 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECTE PROPUSE 
PROGRAM 
FINANȚARE 

STAKEHOLDERI RESURSE 
CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA 

ATINGEREA NEVOII 
TIMP DE 

REALIZARE 

ECONOMIE 
LOCALĂ 

Nevoia de intensificare a 
demersurilor de cercetare 
și inovare de la nivelul 

județului 

AP1.OA11.PI11.PI18.MD11-01 
Creșterea competitivității economice 
a firmelor care își desfășoară 
activitatea în Județul Tulcea prin 
facilitarea dezvoltării de programe de 
cercetare și inovare la nivelul lor 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
reprezentanți IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii de la bugetul județean, fonduri proprii IMM-
uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa de 
realizare/implementare a proiectului. 

Nevoia de stimulare a mediului 
de afaceri județean în sfera 
inovării, cercetării și transferului 
tehnologic va fi asigurată prin 
realizarea celor două proiecte 
propuse. Aceste proiecte au ca 
scop dezvoltarea de noi afaceri și 
facilitarea accesului agenților 
economici județeni la 
infrastructuri tehnologice 
avansate, aspecte ce ar putea 
duce la creșterea 
competitivității mediului de 
afaceri și implicit a economiei 
județene. De asemenea, 
proiectele propuse vor avea 
drept scop și crearea de locuri de 
muncă pentru personalul cu un 
nivel înalt de studii, fiind 
crescute astfel șansele de 
păstrare a acestora pe piața 
forței de muncă județene.  

MEDIU 

AP1.OA13.PI11.PI11.MD11-10 
Încurajarea parteneriatelor în 
vederea dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare şi transferului tehnologic 
(energie electrică, termică, sănătate, 
etc) 

POCIDIF 
POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene, instituții 
cercetare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
reprezentanți IMM județene, instituții cercetare; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii de la bugetul județean, fonduri proprii IMM-
uri și instituții cercetare; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa de 
realizare/implementare a proiectului. 

MEDIU 

Existența persoanelor 
supracalificate pentru 

nivelul activităților 
desfășurate la nivelul 

județului și pentru nivelul 
salarial 

AP1.OA11.PI11.PI18.MD1-02 
Promovarea activităților de cercetare 
- dezvoltare - inovare la nivelul 
județului în scopul dezvoltării 
afacerilor locale și integrării 
persoanelor cu un nivel înalt de studii 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
reprezentanți IMM județene, instituții cercetare; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii de la bugetul județean, fonduri proprii IMM-
uri și instituții cercetare; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa de 
realizare/implementare a proiectului. 

MEDIU 

Nivelul redus al gradului 
de digitalizare și extindere 

a rețelei de broadband 

AP1.OA12.PI11.MD11-03 Digitalizare 
pentru susținerea producătorilor 
locali - dezvoltarea de magazine 
virtuale 

POR IMM județene 

*Resurse umane: IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea proiectelor. 

Pentru a ține pasul cu nevoile 
consumatorilor în continuă 
schimbare și pentru a genera un 
grad mare de satisfacție ca 
urmare a serviciilor 
prestate/produselor livrate, atât 
medul de afaceri privat, cât și  
instituțiile publice sunt nevoite 
să se adapteze schimbărilor 
tehnologice. 
 

SCURT 

AP1.OA12.PI11.MD11-06 
Dezvoltarea unui platforme de 
colaborare /portal e-business a 
firmelor de la nivel județean, bazată 

POR CJ Tulcea, IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 

SCURT 
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REALIZARE 
pe specificul activităților economice 
din Județul Tulcea, în scopul punerii 
în legătură a sectoarelor conexe, ce se 
pot sprijin reciproc. 

de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ pentru 
sprijinirea IMM-urilor județene, timp dedicat de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

Astfel prin proiectele de 
digitizare propuse cu rol în 
facilitarea accesului 
consumatorilor la 
produse/servicii, facilitarea 
promovării business-urilor 
locale, facilitarea colaborărilor 
și eficientizarea proceselor și 
reducerea birocrației se are în 
vedere optimizarea mediului de 
afaceri județean, precum și a 
serviciilor publice și adaptarea 
lor la nevoile cetățenilor. 

AP1.OA12.PI11.MD11-04 Conectarea 
la internet prin conexiune broadband 
și achiziționarea de echipamente 
conexe 

POR CJ Tulcea, IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ pentru 
sprijinirea IMM-urilor județene, timp dedicat de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

MEDIU 

AP1.OA12.PI11.MD17-05 
Digitalizarea serviciilor publice 
oferite cetățenilor în vederea 
eficientizării serviciilor publice 

POR CJ Tulcea, APL locale 

Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ pentru 
sprijinirea IMM-urilor județene, timp dedicat de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

 MEDIU 

Lipsă 
calificare/supracalificare 

AP1.OA13.PI11.MD11 -07 Program 
de informare și conștientizare a 
mediului de afaceri local/producători 
locali cu privire la beneficiile 
dezvoltării unor structuri de tip 
asociativ, grupuri de acțiune locală. 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea și APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ și APL locale 
pentru sprijinirea și echipe externe pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectelor. 

Proiectul propus are drept scop 
încurajarea micilor producători 
de a se asocia în structuri de tip 
asociativ, scopul final fiind cel de 
facilitare a atragerii unor fonduri 
nerambursabile, dezvoltării 
sustenabile și coerente a micilor 
producători. 

SCURT 

Dotări nealiniate 
progreselor tehnologice 

AP1.OA13.PI11.PI18.MD11-08 
Creșterea competitivității mediului 
antreprenorial județean prin investiții 
in dotarea cu echipamente 
tehnologice noi, dezvoltarea 
activității, diversificarea activității 
curente, extinderea capacităților de 
producție/prestare servicii. 

POR 
POTJ 

IMM județene 

*Resurse umane: IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea proiectelor 

Nevoia de stimulare a mediului 
de afaceri local este atinsă prin 
coroborarea tuturor celor 3 
proiecte propuse, acestea 
cuprinzând măsuri care să 
încurajeze noi investiții, să 
valorizeze investițiile deja 
existente, să potențeze 
dezvoltarea lor pe termen lung și 
să le alinieze la noile tendințe 
din piață. Măsurile concrete ce 
suplinesc această nevoie de 

MEDIU 

AP1.OA13.PI11.PI18.MD11-09 
Eficientizarea activității companiilor 
prin achiziția de echipamente, utilaje 
și softuri specializate care să 

POR 
POTJ 

IMM județene 

*Resurse umane: IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 

MEDIU 
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contribuie la o reducere a muncii și 
totodată la o eficientizare a fluxurilor 
de producție, respectiv prestări 
servicii. 

de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea proiectelor 

stimulare se transpun astfel la 
nivel de proiecte prin: 
*îmbunătățirea competitivității 
economice prin creșterea 
productivității muncii și investiții 
în sectoarele competitive; 
*creșterea dezvoltării și 
competitivității prin investiții în 
achiziționare de echipamente 
tehnologice performante;  
* sprijinirea creșterii valorii 
adăugate; 
* eficientizarea activității 
întreprinderilor prin includerea 
în fluxul tehnologic a unor 
echipamente și tehnologii 
software inovative; 
*oferirea de finanțări; 
* susținerea firmelor non-
agricole. 

AP1.OA13.PI11.PI11.MD11-11 
Crearea unui centru de excelentă̆ in 
agricultură (încurajarea dezvoltării 
activităților de CDI în stațiunile 
existente)  
 

POR 
POTJ 

POCIDIF 
IMM județene 

*Resurse umane: IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea proiectelor 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MD11-12 Sprijinirea 
creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor prin construirea sau 
extinderea spațiilor de producție sau 
de prestare a serviciilor, precum și 
prin dotarea cu active corporale 
și/sau necorporale în vederea 
îmbunătățirii competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii din Jud 
Tulcea 

POR IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ pentru 
sprijinirea IMM-urilor județene, timp dedicat de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

MEDIU 

Valorificare insuficientă a 
potențialului de dezvoltare 
a mediului antreprenorial 

județean 

AP1.OP13.PI11.MS11-14 Dezvoltarea 
infrastructurii de cazare în zonele cu 
potențial turistic: Tulcea, Sulina, 
zona Munților Măcin 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea proiectelor 

MEDIU 

AP1.OA1.10.PI12.PI1.14.MD16- 50 
Dezvoltarea transportului de mărfuri 
generale pe căi interioare de 
navigație. 

POR 
POT 

CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ pentru 
sprijinirea IMM-urilor județene, timp dedicat de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

Un mediu de afaceri performant 
are nevoie de o infrastructură de 
transport performantă. Mai mult, 
o economie județeană 
performantă trebuie să se bazeze 
pe dezvoltarea de noi afaceri 
atât în domeniile specifice, cât și 
în domeniile conexe domeniilor 
mai dezvoltate la nivel județean. 
Cele două proiecte propuse au 
drept scop creșterea premiselor 
de valorificare a potențialului de 
dezvoltare a mediului 
antreprenorial județean. 

MEDIU 

AP1.OA16.PI16.MD14-35 Încurajarea 
dezvoltării de afaceri în domeniile 
conexe turismului: agricultură 
ecologică, terase, formare ghizi 
turistici, fabricarea de mobilier 
pentru pensiuni turistice, etc. 

POEO 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 

MEDIU 
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AP1.OP13.PI11.MD11-13 Realizarea 
de investiții in extinderea, 
diversificarea şi modernizarea 
activității întreprinderilor industriale 
din judeţ̦ 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ Tulcea și APL 
locale pentru sprijinirea mediului de afaceri, de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-15 Susținerea 
diversificării activităților agricole și 
non-agricole pentru crearea de locuri 
de muncă, încurajând implicarea 
activă a comunităților locale de la 
nivelul comunelor din județ 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-16 Promovarea 
integrării producătorilor din sectorul 
agro-alimentar în lanțul valoric pentru 
a-i ajuta să beneficieze de avantajul 
proximității față de piețele externe și 
oportunitățile turismului în zonă 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-18 Susținerea 
IMM-urilor în domeniile care valorifică 
resursele locale (activități 
tradiționale, prelucrarea stufului, 
prelucrarea lemnului, prelucrarea 
peștelui) în funcție de specificul 
comunelor din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ Tulcea și APL 
locale pentru sprijinirea mediului de afaceri, de 
IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
proiectelor. 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-20 Sprijinirea 
măsurilor de diversificare a 
activităților generatoare de venit 
(pescuit) și valorificarea superioară a 
resurselor localităților din județ, în 
principal pentru turiștii vizitatori 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-23 Exploatarea 
și valorificarea agregatelor de carieră 
în localitățile care dețin astfel de 
facilități 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-17 Susținerea 
obținerii de mărci / certificări pentru 
produsele locale și a comercializării 
acestora pe piețele internațional 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OA18.PI18.MD16 – 41 Sprijinirea 
activităților de reciclare, reutilizare și 
valorificare a deșeurilor 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

Infrastructură de afaceri 
subdezvoltată 

AP1.OP13.PI11.MS11-21 Crearea 
unor centre județene de colectare, 
depozitare și procesare/prelucrare a 
legumelor, fructelor, peștelui, cărnii 
etc. în vederea adăugării de plus 
valoare producției județene. 

POR CJ Tulcea, IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, IMM județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii IMM-uri, fonduri proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 

La momentul actual județul 
Tulcea nu se bucură de o 
infrastructură de afaceri 
dezvoltată, care să atragă noi 
investitori și să îi susțină pe cei 
existenți. În vederea rezolvării 

MEDIU 
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*Resurse de timp: timp dedicat CJ, de IMM-uri și 
echipe externe pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectelor. 

acestei probleme semnalate de 
mediul de afaceri județean, au 
fost propuse un număr de 5 
proiecte, ce vizează o dezvoltare 
coerentă și susținută a 
infrastructurii de afaceri, făcând 
referire la: 
*crearea de centre de procesare 
pentru producția agricolă în 
scopul adăugării de plus valoare; 
*încurajarea formelor de 
colaborare de tip public-privat; 
*construirea de infrastructură de 
afaceri: business parkuri, parcuri 
industriale, platforme 
industriale, clustere, centre de 
afaceri, etc ; 
*înființare stație de cogenerare 
în scopul producerii de energie 
din deșeuri. 

AP1.OP13.PI12.MD12.MD17-25 
Program de informare/forum de 
dialog/dezbateri publice cu privire la 
încheierea de parteneriate de tip 
public-privat. 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

SCURT 

AP1.OP13.PI11.MS11-19 
Achiziționarea infrastructurii 
necesare exploatării potențialului 
local în ceea ce privește resursele de 
materie primă necesare producerii 
peleților în localitățile din județ care 
dispun de astfel de resurse 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-22 Înființarea 
de centre de prezentare şi desfacere 
a produselor animaliere in localitățile 
rurale 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-24 Înființarea 
unor târguri de produse tradiționale în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-24 .1 
Amenajarea de piețe și micropiețe și 
dotarea acestora cu mobilier necesar, 
rețele de apă curentă și canalizare, 
curent electric, sisteme de 
supraveghere și de protecție, etc, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
desfășurare a activităților comerciale 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP13.PI11.MS11-24.2 Tipărirea 
unui ghid privind autorizarea 
activităților comerciale 

POR 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

MEDIU 

AP1.OP18.PI18.MD12-38 
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
prin construirea de: business parkuri, 
parcuri industriale, platforme 
industriale, clustere, centre de 
afaceri, etc. 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

LUNG 

AP1.OP18.PI18.MD12-39 
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
din mediul rural prin înființarea unor 
parcuri industriale/miniparcuri, 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 

LUNG 
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centre de afaceri în localitățile din 
județ pentru atragerea unui număr 
cât mai mare de investitori în zonă și 
crearea de noi locuri de muncă. 

*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

AP1.OA18.PI18.MD16 – 40 Înființarea 
unei stații de cogenerare, prin care 
deșeurile să fie transformate în 
energie, devenind practic resurse. 

POR 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

MEDIU 

Lipsa unei strategii 
coerente de dezvoltare a 
sectoarelor economice 
dominante în economia 

județeană 

AP1.OP13.PI12.MD14-26 
Dezvoltarea unei strategii sustenabile 
și coerente de dezvoltare a 
sectoarelor dominante ale economiei 
județene. 

POR CJ Tulcea, IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectului. 

Pentru o dezvoltare optimă și 
coerentă a mediului de afaceri 
județean se impune realizarea 
unei strategii de dezvoltare a 
tuturor sectoarelor economice 
județene dominante, strategie 
ce ar putea conduce la 
depistarea problemelor reale și a 
soluțiilor de rezolvare a 
acestora, precum și la 
identificarea de noi oportunități 
de colaborare, investiții și 
dezvoltare. 

MEDIU 

 
 

Discrepanță ofertă de 
muncă locală - profil 

candidat 

AP1.OA14.PI15.MD13 – 27 Inițierea 
de cursuri de 
formare/re/calificare/reconversie 
profesională pentru sectoarele 
dominante ale economiei județene 
(ghizi turistici, personal HoReCa, 
personal navigant, etc.) 

POEO 
POTJ 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene, AJOFM 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene;, AJOFM 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri AJOFM, fonduri proprii 
IMM; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale, 
AJOFM și de IMM-uri și echipe externe pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectului. 

Una dintre probleme majore 
semnalate de domeniul privat 
din județul Tulcea a constat în 
lipsa forței de muncă calificate. 
În scopul rezolvării acestei 
probleme au fost propuse 3 
proiecte ce au drept scop 
desfășurarea de cursuri de 
calificare/recalificare, 
reconversie profesională în 
domeniile cu deficit de forță de 
muncă și interes pentru 
dezvoltarea județului; 
facilitarea întâlnirii dintre cerere 
și ofertă pe piața muncii, 
adaptarea învățământului la 
nevoile pieței 
județene/naționale. 

SCURT 

AP1.OA14.PI15.MD13 – 28 
Organizarea de târguri de 
cariere/joburi pentru facilitarea 
accesului mediului antreprenorial 
județean la forța de muncă calificată 
și disponibilă de la nivel local. 

POEO 
 

CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene;, AJOFM 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri AJOFM, fonduri proprii 
IMM; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 

SCURT 
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papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale, 
AJOFM și de IMM-uri și echipe externe pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectului. 

AP1.OA15.PI14.MD13 – 18 
Extinderea ofertei educaționale a 
școlilor profesionale în corelație cu 
nevoile de calificări de la nivelul 
Județului Tulcea 

POEO 
CJ Tulcea, APL locale, 
Inspectoratul Școlar 
Județean 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, ISJ Tulcea; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri ISL Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, ISJ Tulcea și 
echipe externe pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectului. 

MEDIU 

AP1.OA15.PI14.MD13 – 29 Programe 
de internship în cadrul liceelor din 
județul Tulcea în vederea adaptării 
elevilor din liceu la provocările și 
dinamica pieței muncii 

POEO 
CJ Tulcea, APL locale, 
Inspectoratul Școlar 
Județean 

SCURT 

AP1.OA16.PI16.MD15 – 31 Formarea 
angajaților pe tot parcursul vieții și 
adaptarea lor la schimbările 
tehnologice, dar și în vederea 
dobândirii de competențe 
antreprenoriale 

POEO 
CJ Tulcea, APL locale, 
Inspectoratul Școlar 
Județean, AJOFM 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, ISJ Tulcea, 
AJOFM; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri ISL Tulcea, donduri 
AJOFM; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, ISJ Tulcea, 
AJOFM și echipe externe pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectului. 

SCURT 

 
Discrepanță ofertă de 
muncă locală - profil 

candidat 

AP1.OA16.PI16.MD15 – 30 Realizarea 
de campanii de informare a mediului 
antreprenorial județean cu privire la 
oportunitățile de finanțare pentru 
perioada 2021-2027 și sprijinirea lor în 
depunerea de proiecte. 

POEO CJ Tulcea, IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

Prin acțiunile de informare 
propuse a fi desfășurate de CJ 
Tulcea în colaborare cu APL 
locale în rândul agenților 
economici locali se urmărește 
atât dezvoltarea mediului 
antreprenorial local, în domenii 
importante pentru economia 
județeană cu ajutorul fondurilor 
externe. Astfel proiectul 
urmărește încurajarea IMM-urilor 
locale în a atrage fonduri 
nerambursabile în perioada 
2021-2027. 

SCURT 

Lipsa stimulării accesării 
fondurilor europene și 
inițierii de noi afaceri 

AP1.OA16.PI16.MD15 -32 Sprijinirea 
cetățenilor care vor să acceseze 
fonduri europene în vederea 
dezvoltării în regim propriu, precum și 
celor care vor să dezvolte 
agroturismul în localitățile din Județul 
Tulcea 

POEO 
CJ Tulcea, APL Dărni, 
IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL Dăeni, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri APL Dăeni; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri Dăeni 
și de IMM-uri și echipe externe pentru dezvoltarea 
și implementarea proiectelor. 

SCURT 

AP1.OA16PI16MD15-33 Susținerea 
tinerilor pentru deschiderea de 

POEO 
CJ Tulcea, APL locale, 
IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL Luncavița, IMM 
județene; 

Proiectul propus are drept scop 
valorificarea potențialului 

SCURT 
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afaceri personale în localitățile din 
Județul Tulcea 

*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri APL Luncavița; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri 
Luncavița și de IMM-uri și echipe externe pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectelor. 

antreprenorial al tinerilor, și 
implicit dezvoltarea mediului de 
afaceri local cu efecte asupra 
dezvoltării economice locale și 
județene. 

Discrepanță între nevoile 
agenților economici și 

resursa umană disponibilă 
în ceea ce privește 

pregătirea profesională 

AP1.OA16.PI16.MD15 -34 Derularea 
unor cursuri de instruire cu privire la 
pașii ce trebuie urmați în vederea 
accesării de fonduri nerambursabile 

POEO CJ Tulcea, IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Una dintre probleme majore 
semnalate de domeniul privat 
din județul Tulcea a constat în 
lipsa forței de muncă calificate. 
În scopul rezolvării acestei 
probleme au fost propuse 2 
proiecte ce au drept scop 
desfășurarea de cursuri de 
calificare/recalificare, 
reconversie profesională în 
domeniile cu deficit de forță de 
muncă, cât și formarea tinerilor 
în sfera antreprenorială și 
încurajarea lor de a iniția noi 
afaceri în județul Tulcea. 

SCURT 

AP1.OA17.PI17.MD15 -37 Derularea 
unor cursuri de calificare și 
recalificare a populației Județului 
Tulcea în funcție de sectoarele cu 
deficit de forță de muncă de la nivelul 
județului 

POEO 
POTJ 

CJ Tulcea, AJOFM 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, AJOFM; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri AJOFM; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale, 
AJOFM și echipe externe pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectului. 

SCURT 

 
Nivelul redus de 

colaborare 

AP1.OA16.PI16.MD17 -36 
Dezvoltarea unei baze care să 
cuprindă agenții economici publici și 
privat și viziunile acestora în vederea 
facilitării identificării direcțiilor 
comune de dezvoltare și anticipării 
dinamicii pieței muncii locale 

POEO CJ Tulcea, IMM județene 

Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale, IMM 
județene; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ, APL-uri locale 
și de IMM-uri și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Nivelul redus de colaborare 
dintre agenții economici 
județeni, precum și dintre agenți 
economici și instituțiile publice 
are ca efect nevalorificarea 
tuturor resurselor și pârghiilor 
disponibile pentru dezvoltarea 
economiei județene. O 
platformă online, care să 
cuprindă atât instituțiile publice, 
cât și agenții economici publici și 
privați ar putea duce la 
dezvoltarea gradului de 
colaborare dintre acesteia și la 
valorificarea coerentă a 
resurselor locale. 

MEDIU 

Nivelul redus al gradului 
de digitalizare în rândul 

instituțiilor publice 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 43 
Îmbunătățirea capacității 
administrative, a calității și eficientei 
serviciilor publice furnizate la nivelul 

POCIDIF CJ Tulcea 

Resurse umane: CJ Tulcea; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 

Proiectul propus are drept scop 
alinierea instituțiilor publice 
județene la practicile 
internaționale de colaborare cu 

MEDIU 
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Consiliului Județean  Tulcea, prin 
digitizarea proceselor de administrare 
a documentelor și retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă 

de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat CJ și echipe 
externe pentru realizarea și implementarea 
proiectului. 

cetățeanul prin digitalizarea 
activității.   
 
Procesul de digitalizare va avea 
ca rezultat principal creșterea 
eficienței activității instituțiilor 
publice, precum și creșterea 
gradului de mulțumire a 
cetățenilor cu privire la serviciile 
publice prestate. 

 
 

Ineficiența instituțiilor 
publice 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 44 
Digitalizarea serviciilor publice prin 
dezvoltarea unei platforme 
informatice de comunicare dintre 
cetățean/mediul de afaceri și 
instituțiile publice 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

MEDIU 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 45 
Implementarea unui sistem 
centralizat de identificare a 
problemelor de la nivelul județului în 
vederea optimizării perioadei de 
rezolvare a acestora 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

MEDIU 

 
 

Creșterea gradului de 
transparență politică și 

economică 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 46 
Dezvoltarea unor sisteme informatice 
care să faciliteze accesul la 
informațiile de interes public și care 
să îmbunătățească gradul de 
transparență a activităților ce se 
desfășoară în cadrul instituțiilor 
publice de la nivelul județului 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Alături de proiectele efective de 
digitalizare a activității, 
proiectul propus are drept scop 
creșterea transparenței politice 
și economice a județul Tulcea. 

MEDIU 

Birocrație excesivă 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 47 
Creșterea capacității administrative 
prin dezvoltarea unor sisteme 
informatice de e-guvernare care să 
faciliteze accesul la diferite 
informații și care să contribuie la 
eficientizarea actului administrativ 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Aceste proiecte au drept scop 
facilitatea accesului cetățenilor 
la informațiile de interes public, 
reducerea timpilor de așteptare 
și emitere a documentelor 
necesare, respectiv la reducerea 
birocrației specifice domeniului 
public. 

MEDIU 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 48 
Dezvoltarea unor sisteme informatice 
care să faciliteze accesul la 
informațiile de interes public și să 
eficientizeze procesele birocratice 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 

MEDIU 
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*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Infrastructură tehnică 
deficitară 

AP1.OA1.10.PI1.13.MD1.7 – 49 
Oferirea de facilități 
fiscale/administrative pentru 
investitorii locali și străini (terenuri cu 
titlu gratuit petru dezvoltarea de mari 
afaceri, scutiri de impozite, 
fiscalitate scăzută, etc.) 

POCIDIF CJ Tulcea, APL locale 

*Resurse umane: CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, fonduri 
proprii CJ Tulcea, fonduri proprii APL locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport; 
*Resurse de timp: timp dedicat  de CJ, APL locale 
și echipe externe pentru realizarea și 
implementarea proiectului. 

Prin acest proiect se urmărește o 
mai mare stimulare a mediului 
de afaceri județean, precum și 
atragerea de noi investitori în 
zonă. 

MEDIU 

 

  



 
 

Pagina 493 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 2: INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 
 

AXĂ STRATEGICĂ 
NEVOIE 
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NEVOII 
TIMP DE 

REALIZARE 

        

        

INFRASTRUCTURĂ 
ȘI DEZVOLTARE 

URBANĂ 

Lipsă adăpost 
animale 

AP2.OA1.PI2.1.MD2.2 -01 
Construire și amenajare adăpost 
animale în Județul Tulcea. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Lipsa unui adăpost pentru animale a fost una din 
nevoile identificate de cetățenii județului 
Tulcea, protecția animalelor și asigurarea unui 
adăpost pentru acestea fiind totodată și un 
mijloc de protejare a populației de animale fără 
stăpân. 

SCURT 

Comunicare 
deficitară cu 

ARBDD 

AP2.OA1.PI2.1.MD2.6 -04 
Dezvoltarea unui sistem informatic 
care să faciliteze comunicarea 
cetățenilor cu ARBDD în vederea 
semnalării unor probleme sau 
posibilități de îmbunătățire ale 
unor aspecte din cadrul Rezervației 

POR 
CJ Tulcea, 
ARBDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, ARBDD; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp alocat de ARBDD. 

Protejarea cadrului natural unic al județului 
Tulcea conferit de amplasarea pe teritoriul său a 
Biosferei Delta Dunării, necesită o colaborare cât 
mai bună între cetățeni, turiști, instituții și 
ARBDD. În acest sens, este propusă realizarea 
unui sistem informatic care va avea drept rol 
facilitarea comunicării. 

SCURT 

Transport 
public deficitar 

AP2.OA2.2.PI2.2.MD2.4 -03 
Realizarea de investiții în 
echipamente care să permită 
comunicarea cu cetățenii în ceea 
ce privește funcționarea 
transportului public 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Având în vedere dorința cetățenilor de a-și 
eficientiza timpul alocat transportului dintr-un 
punct în altul, coroborat cu direcția autorităților 
de a încuraja utilizarea transportul în comun, cu 
efecte benefice asupra decongestionării 
traficului, precum și a mediului, s-au propus un 
număr de 3 proiecte. Aceste proiecte vizează 
eficientizarea transportului public județean și 
alinierea județului la alte județe ce folosesc deja 
platforme specifice de monitorizare și informare 
a cetățenilor cu privire la transportul public. 

SCURT 

AP2.OA2.2.PI2.2.MD2.4 -05 
Dezvoltarea unei aplicații care să 
permită monitorizarea circulației 
mijloacelor de transport în comun 
de la nivelul municipiului Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.2PI2.2.MD2.4 – 06 
Mobilitatea inteligentă în 
municipiile și orașele din județul 
Tulcea – Smart City (soluții pentru 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 
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managementul traficului, 
managementul parcărilor, 
managementul transportului 
public) 

Orașe SMART AP2.OA2.2PI2.2.MD2.4 – 06.1 
Locuire inteligentă în orașele și 
municipiile din Județul Tulcea 
(clădiri inteligente, simplificarea 
plăților, turism și promovare, 
spațiu public – wifi, monitorizare și 
siguranță a spațiului public, 
mobilier stradal inteligent) 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Aplicarea conceptelor de smart city în toate 
domeniile de responsabilitate a autorităților 
publice față de cetățeni va reprezenta  un lucru 
benefici atât pentru instituțiile publice ce își vor 
eficientiza activitatea, cât mai ales pentru 
cetățeni ce vor resimți o creștere a confortului, 
calității vieții și o îmbunătățire în relația cu 
autoritățile publice. 

MEDIU 

AP2.OA2.2PI2.2.MD2.4 – 06.2 
Cetățeni inteligenți: implicarea 
cetățenilor pentru dezvoltarea 
problemelor municipiilor și 
orașelor, dezvoltarea de soluții 
smart city, baze de date deschise, 
platforme online, etc. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.2PI2.2.MD2.4 – 06.3 
Guvernanță inteligentă: 
digitalizarea serviciilor publice și 
activității instituțiilor publice, 
inclusiv interoperabilitatea 
serviciilor publice electronice 
oferite la nivel local 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.2PI2.2.MD2.4 – 06.4 
Mediu inteligent: Echiparea 
municipiului și orașelor cu 
infrastructura pentru colectarea de 
date, telegestiunea iluminatului 
public, managementul deșeurilor, 
îngrijirea spațiilor verzi 
(automatizarea sistemelor de 
irigații), îmbunătățirea calității 
aerului, reducerea nivelului de 
zgomot, etc. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

Locuri de 
agrement 

insuficiente 

AP2.OA2.3.PI2.3. MD2.6 -07  
Dezvoltarea de trasee pentru 
ciclism sau de rute acvatice dotate 
cu infrastructura necesară. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 

În completarea infrastructurii rutiere destinate 
transportului cu autoturismele proprii, la nivelul 
județului Tulcea se urmărește și încurajarea 
utilizării mijloacelor de transport alternativ, 
respectiv a bicicletelor, trotinetelor, etc., 
precum și a mijloacelor nautice ecologice de 
transport. În acest context, se propune 
amenajarea de piste de biciclete în punctele 
cheie din județ, precum și de rute acvatice 
destinate atât turiștilor, cât și populației locale. 

MEDIU 
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proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

(faleză, atracții turistice, parcuri), proiecte ce 
vor infuza efecte pozitive atât la nivelul 
mobilității populației locale, cât și la nivelul 
modalităților de petrecere a timpului liber și 
modalităților de valorificare turistică a 
obiectivelor locale de interes. 

Spații verzi și 
de joacă 

insuficiente 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.3 -13  
Reconversia funcțională a 
terenurilor contaminate, 
neecologizate în spații verzi/spații 
pentru activități 
recreative/agrement și de 
petrecere a timpului liber 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

O altă nevoie cu efecte asupra constrângerii 
dezvoltării județului Tulcea identificată prin 
analizele efectuate constă în insuficiența 
spațiilor verzi, locurilor de joacă și de agrement. 
Astfel, în sensul diminuării acestor constrângeri 
sunt propuse proiecte ce vizează: 
*reconversia funcțională a terenurilor 
contaminate, neecologizate în spații verzi/spații 
pentru activități recreative; 
*amenajare parcuri cu spații de joacă pentru 
copii; 
*amenajare piste de biciclete în interiorul 
parcurilor sau în afara lor. 
 
 Cumulul de proiecte propus va avea efecte 
directe asupra creșterii suprafeței de spațiu 
verde total amenajată pe teritoriul județului 
Tulcea, precum și suprafața pe cap de locuitor 
cu efecte asupra creșterii gradului de confort a 
populației și atractivității județului pentru 
turiști. 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.3 -13.1  
Achiziționarea de mobilier urban 
(căsuțe din lemn pliante, tonete 
din lemn pliante, etc.) 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.3 -13.2  
Dotarea cu echipamente și utilaje 
pentru întreținerea spațiilor verzi 
din localitățile din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.3 -13.3  
Sisteme de irigații pentru 
întreținerea spațiilor verzi 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.3 -13.4 
Modernizarea parcurilor auto de 
utilitate publică din localitățile 
județului Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.3 -14  
Amenajare parc cu spații de 
joacă/zone de agrement în 
localitățile urbane din Județul 
Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.3 -14.1  
Extinderea infrastructurii de 
agrement prin modernizarea 
centrului de agrement ”Bididia” 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.3 -14.2  
Reabilitare/modernizare parc 
Victoria (Skate & bike PARK) 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

 SCURT 
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AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.6 – 15 Oraș 
Sfântu Gheorghe - Amenajare pistă 
cicloturism. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.3 -22 
Regenerarea urbană a spațiilor 
verzi din cadrul Județului Tulcea, 
inclusiv prin amenajarea spațiilor 
de joacă pentru copii 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.3 -22.1 
Regenerare urbană în zonele de 
segregare prin construirea de 
centre educaționale și 
reabilitarea locuințelor și a 
împrejurimilor 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.1 -41 
Înfrumusețarea spațiilor publice 
din cadrul localităților județului 
Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

Lipsă rețea 
transport 

public 
ecologică și 
încurajare 
transport 
personal 
ecologic 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.4 -16  
Dezvoltarea unei rețele hybride de 
transport prin achiziționarea de 
autobuze electrice ce vor favoriza 
diminuarea emisiilor de CO2 și 
utilizarea transportului public în 
defavoarea transportului personal 
în centrele urbane județene. 

POR 
InvestEU 

CJ Tulcea, APL 
locale *Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 

specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

La momentul actual la nivelul județului Tulcea 
sistemul de transport public este slab dezvoltat, 
mai ales în zona transportului sustenabil și 
eficient, transportul public nedispunând de 
mijloace ecologice de transport. Astfel este 
propusă dezvoltarea unei rețele hybride de 
transport prin achiziționarea de autobuze 
electrice ce vor favoriza diminuarea emisiilor de 
CO2 și utilizarea transportului public în 
defavoarea transportului personal. Proiectele 
astfel conturate va avea un impact crescut la 
nivel de creștere a mobilității populației, precum 
și la nivel de  impact asupra mediului. 
 
De asemenea, măsurile includ și o idee de 
proiect ce are în vedere încurajarea și facilitarea 
utilizării de vehicule în regim hybrid sau 
electrice. 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.4 -17 
Extinderea parcului auto al rețelei 
de transport public al localităților 
urbane cu mijloace de transport 
ecologice 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA1.PI2.1.MD2.2 -02 
Sprijinirea investițiilor în stații de 
încărcare a vehiculelor electrice 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.4 -18 
Servicii integrate de transport 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 
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public în contextul dezvoltării 
durabile a localităților din județ 
 

 
Clădiri publice 
și de locuințe 

ineficiente 
energetic sau 

degradate 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.5 – 19 
Reabilitarea termică a instituțiilor 
subordonate Consiliului Județean 
Tulcea și a instituțiilor publice din 
localitățile județului Tulcea 
(izolare exterioară și montare 
ferestre termoizolante) în vederea 
asigurării/îmbunătățirii eficienței 
energetice în funcție de potențialul 
de reducere a consumului, 
respectiv reducerea emisiilor de 
carbon 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

La nivel de infrastructură au fost identificate 
deficiențe și la nivelul instituțiilor publice și a 
blocurilor, deficiențe ce pot fi rezolvate prin 
realizarea unui proiect de renovare a clădirilor 
publice și rezidențiale în vederea 
asigurării/îmbunătățirii eficienței în funcție de 
potențialul de reducere a consumului, respectiv 
reducerea emisiilor de carbon. 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.5 -21  
Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe de la nivelul localităților 
din Județul Tulcea în vederea 
creșterii eficienței energetice și 
reducerii gradului de risc seismic 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, Asociații 
locatari 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
APL locale, Asociații proprietari; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte, asociații 
proprietari. 

MEDIU 

 
Necesitatea 
desfășurării 

activităților de 
construire pe 
baza unui plan 

urbanistic 
adecvat 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.5 -20  
Realizarea unui studiu urbanistic 
prin intermediul căruia să fie 
stabilite normele permise de 
construire în funcție de zonele în 
care se construiește 

- CJ Tulcea 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Dezvoltarea urbană conformă cu culturii 
județene și unitară ar aduce un plus de imagine 
județului, infuzând un plus de atractivitate 
orașelor, dar și localităților. 

MEDIU 

Insuficienta 
dezvoltare a 
transportului 

naval 

AP2.OA2.4.PI2.3.MD2.1 -23  
Modernizarea și dotarea zonei 
portului Tulcea și a șantierului 
naval. 

POR 

CJ Tulcea 
Administrația 
Porturilor 
Dunării 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
Administrația Porturilor Dunării Fluviale, Operatori 
transport; 

Având în vedere posibilitățile transportului 
fluvial din județul Tulcea, sunt necesare 
investiții în modernizarea porturilor, astfel încât 
acest potențial să fie valorificat maximal. 

MEDIU 
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AP2.OA2.4.PI2.3.MD2.1 -24 
Transport public naval de persoane 
in Delta Dunării. 

POR 
POT 

Fluviale, 
Operatori 
transport 

*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea și/sau achiziționate prin 
proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Dezvoltarea infrastructurii de transport fluvial 
de persoane și mărfuri ar putea conduce la 
dezvoltarea economică a județului și la creșterea 
accesibilității acestuia atât pentru populație, cât 
și pentru turiști. MEDIU 

Infrastructură 
de transport 

deficitară 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -25 
Modernizare infrastructură de 
transport de importanță județeană 
și regională, amenajare stații 
transport în comun, semnalizare 
rutieră 

POR 

CJ Tulcea 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 
APL locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii rutiere, Administrația Porturilor Dunării 
Fluviale, Operatori transport, firme specializate 
subcontarctate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean, bugete locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor. 

Dezvoltarea economico-socială a județului 
Tulcea depinde în foarte mare măsură și de 
dezvoltare infrastructurii de transport care la 
momentul actual prezintă deficiențe În scopul 
diminuării acestora se propun a fi realizate 
proiecte ce vizează atât îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere, cât și a infrastructurii 
fluviale de transport, aeriene și feroviare.  
 
În ceea ce privește strict infrastructura rutieră, 
au fost propuse o serie de proiecte pentru 
acoperirea nevoilor identificate, proiectele ce se 
referă la: 
*modernizarea drumurilor județene, regionale 
importante, precum și realizarea de drumuri 
expres; 
* extinderea și eficientizarea locurilor de 
parcare; 
*modernizare șosele de centură; 
Înființare artere de circulație; 
*construirea de pasaje subterane; 
*modernizarea trotuarelor, rigolelor, 
acostamentelor, semnalizării rutiere. 
 

SCURT 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28 
Modernizare infrastructură de 
transport regional pe traseul 
Tulcea-Chilia Veche (DJ222N, 
L=80,208 km) 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.1 
Modernizarea șoselei de centură – 
intrarea în oraș DJ 222 Agighiol 
până la sensul giratoriu cu str. 
Elizeului – ieșirea spre Mahmudia 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.2 
Modernizarea șoselei de centură – 
str. Elizeului, între sensul giratoriu 
cu ieșirea către Malcoci, Str. 
Orizontului 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.3 
Realizare arteră circulație rutieră 
de la str. Barajului la portul Tulcea 
pe traseul liniei ferate (relocare 
gară CFR călători, lângă gara de 
mărfuri) 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.4 
Înființare arteră rutieră str. 
Spitalului – str. Energiei (Mun. 
Tulcea) 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.5 
Optimizarea spațială prin refacerea 
și modernizarea accesului auto și 
pietonal în spațiile rezidențiale 
dintre blocuri 

POR MEDIU 
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AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.6 
Variantă ocolitoare ”intrare oraș – 
gara de mărfuri” 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.7 
Proiectare și execuție a lucrărilor 
de modernizare cu dale elastice a 
trecerii la nivel cu calea ferată str. 
Dumitru Ivanov, cu c.f. Medgidia - 
Tulcea 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.8 
Realizarea bretelei de legătură 
dintre strada Energiei și strada 
Iuliu Maniu cu traversarea căii 
ferate 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.9 
Mutarea Centurii pe traseul 
propus prin Planul de Mobilitate 
Urbană 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -28.10 
Preluarea prin expropriere a 
incintei TULCO pentru a fluidiza 
traficul auto prin realizarea unei 
străpungeri între strada Grigore 
Antipa și strada Grădinari, dar și 
pentru dezvoltarea portului 
turistic și a unei zone de parcări 
publice aferente acestuia 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -29 
Modernizare infrastructura de 
transport regional pe traseul 
Sarighiol de Deal – Rahman 
(DJ222E, L=28,011 km ) 

POR MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 – 30 
Extinderea numărului de locuri de 
parcare și eficientizarea spațiilor 
prin construcția de parcări 
subterane și supraetajate 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 – 30.1 
Desființarea totală a garajelor 
construite pe terenul Primăriei 
Tulcea și reorganizarea parcărilor 
de suprafață în locul acestora cu 
inserții de spații verzi și plantări 
de copaci pentru umbrire 

POR 
CJ Tulcea 
APL Tulcea 

MEDIU 
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AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 – 30.2 
Implementarea de construcții cu 
funcțiune complexă de margine 
de cartier care să asigure: parcări 
supraetajate pentru surplusul de 
autovehicule, centru de 
permanență sanitară, punct de 
reacție rapidă al Poliției Locale 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -31  
Realizarea de investiții pentru 
construirea unor pasaje subterane 
sau supraterane în intersecțiile 
aglomerate, atât pentru 
autovehicule cât și pentru pietoni 
în vederea fluidizării traficului 

POR 

CJ Tulcea 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -31.1 
Digitalizare în beneficiul 
cetățenilor: sistem inteligent 
pentru managementul parcărilor 
(aplicații, senzori, plăți on-line) 

POR 

CJ Tulcea 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -31.2 
Realizarea de investiții pentru 
fluidizarea traficului rutier la 
nivelul localităților din județul 
Tulcea 

POR 

CJ Tulcea 
APL Locale 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -26 
Modernizarea drumurilor județene 
de legătură între localitățile 
județului Tulcea 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD 2.1 -27 
Modernizare centuri ocolitoare de 
trafic greu în jurul orașelor din 
județ 

POR 

CJ Tulcea 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 

LUNG 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -32 
Modernizarea drumurilor din cadrul 
orașelor, comunelor și satelor 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.1-12 
Modernizarea străzilor orășenești și 
a trotuarelor în localitățile din 
Județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea  
APL locale 

MEDIU 
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AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.1-12.1 
Eliminarea împrejmuirilor 
aferente terenurilor instituțiilor 
publice și transformarea acestora 
în spații pietonale (exemplu: 
incinta Aquaserv dintre strada 
Babadag și strada Rezervorului) 

POR 
CJ Tulcea  
APL Tulcea 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.1-12.2 
Transformarea spatiilor verzi 
existente prin crearea de piste de 
alergare, dar și de piste de 
biciclete în scop sportiv și de 
agrement și readucerea Tulcei la 
statutul de Oraș al Trandafirilor 
prin renunțarea la plantele 
ornamentale sezoniere în 
favoarea celor perene 

POR 
CJ Tulcea  
APL Tulcea 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -33 
Modernizarea trotuarelor, 
adaptarea acestora pentru 
persoanele cu dizabilități și 
echiparea acestora cu rigole acolo 
unde situația impune acest lucru 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.5.MD2.1 -36  
Realizarea drumul expres 
Constanța - Tulcea - Brăila 

POT 

CJ Tulcea 
Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere 

LUNG 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -34 
Accesibilizarea spațiilor și 
serviciilor pentru persoanele 
vulnerabile, inclusiv persoanele cu 
dizabilități, în localitățile din județ 
 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.4.MD2.1 -35 
Corelarea proiectelor majore de 
infrastructură în zona de frontieraă 
şi limită de judeţ̦ 

POR 
CJ Tulcea 
APL locale 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.5.MD2.1 -37 
Continuarea demersurilor de 
atragere a unor operatori aerieni 
importanți și stabilirea de curse 
curente în sezonul estival în 
vederea valorificării Aeroportului 
Delta Dunării. 

- CJ Tulcea 

Valorificarea aeroportului Delta Dunării prin 
îmbunătățirea infrastructurii și atragerea de 
operatori aerieni care să asigure curse curente, 
în special în sezonul estival, ar putea reprezenta 
un avantaj strategic pentru județul Tulcea, un 
avantaj de care alte județe nu pot beneficia. 
Operarea conformă a aeroportului atât pentru 

MEDIU 
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AP2.OA2.5.PI2.5.MD2.1 -38 
Modernizarea infrastructurii 
aeroportului Delta Dunării în 
vederea posibilității susținerii unui 
trafic superior, atât cantitativ cât 
și calitativ 

- CJ Tulcea 

transportul de pasageri, cât și pentru transportul 
de mărfuri poate infuza beneficii pozitive 
importante la nivelul economiei locale, prin 
atragerea de noi investitori și a unui număr 
semnificativ de turiști din România și 
străinătate. 

MEDIU 

AP2.OA2.5.PI2.5.MD2.1 -39 
Dezvoltare centru logistic – 
terminal de mărfuri la aeroportul 
Delta Dunării 

- CJ Tulcea MEDIU 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.1 -40  
Amenajarea de locuri de parcare în 
proximitatea punctelor de atracție 
turistică, punctelor de plecare pe 
traseele montane/fluviale. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

Un aspect al infrastructurii rutierii slab 
dezvoltate constă și în insuficiența numărului de 
parcări amenajate. Astfel proiectul propune 
crearea de noi locuri de parcare în zona 
obiectivelor turistice de interes, astfel încât să 
se faciliteze accesibilitatea turiștilor/ 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.4 -11 
Realizarea unui studiu de trafic și a 
unei strategii de decongestionare a 
traficului din municipiul Tulcea. 

POR CJ Tulcea 

Problema congestionării traficului ar putea fi 
realizată în contextul realizării unui studiu de 
trafic ce va releva problemele și soluțiile 
concrete de la nivelul aglomerațiilor urbane 
județene. 

SCURT 

AP2.OA2.8.PI2.8.MD2.1 -52  
Reînnoirea garniturilor de tren de 
pe ruta Tulcea - Medgidia și 
extinderea numărului acestora 

POT CJ Tulcea, CFR 

Reînnoirea garniturilor de tren coroborată cu 
modernizarea infrastructurii de cale ferată ar 
putea duce la creșterea accesibilității județului 
Tulcea, oferind atât populației rezidente, cât și 
turiștilor un mijloc de transport rentabil și 
eficient. 

LUNG 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.3 – 42 
Amenajarea de locuri moderne de 
agrement pe canalele Dunării. 

POR 

CJ Tulcea 
Administrația 
Porturilor 
Dunării 
Fluviale, 
Operatori 
transport 

Locurilor de agrement amenajate pe canalele 
Dunării, și pe întreg teritoriul localităților ar 
putea conferi destinației un plus de atractivitate 
pentru turiști. 

MEDIU 

 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.3 – 42.1  
Parc de distracții și de agrement 
lângă satul pescăresc, 25.000 mp 
(mun. Tulcea) 

POR 

CJ Tulcea 
Administrația 
Porturilor 
Dunării 
Fluviale, 
Operatori 
transport 

MEDIU 

Patrimoniu 
construit 
degradat 

 AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.5 – 45 
Derularea unui program de 
restaurare și salvare a 
patrimoniului construit 
(monumente istorice, de 
arhitectură, situri arheologice, 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 

Având în vedere potențialul turistic imens al 
județului Tulcea, pe lângă patrimoniul natural, 
este necesară și valorificarea patrimoniului 
construit, astfel încât turiștii să beneficieze de 
cât mai multe modalități de petrecere a timpului 
liber pe teritoriul județului. Restaurarea 

MEDIU 
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AXĂ STRATEGICĂ 
NEVOIE 

IDENTIFICATĂ 
PROIECTE PROPUS 

PROGRAM 
FINANȚARE 

STAKEHOLDERI RESURSE 
CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 

NEVOII 
TIMP DE 

REALIZARE 
care cu arhitectură tradițională, 
precum și a altor clădiri de 
patrimoniu) 

dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

patrimoniului construit poate duce la atragerea 
unor varii categorii de turiști și la creșterea 
gradului de retenție a județului. 

Infrastructură 
de transport 

fluvial  
deficitară 

AP2.OA2.7.PI2.2.MD2.1 – 46 
Amenajarea portului și a canalelor 
la Dunăre pentru activități de 
agrement, competiții nautice. 

POT 
POR 

CJ Tulcea 
Administrația 
Porturilor 
Dunării 
Fluviale, 
Operatori 
transport 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, Administrația Porturilor Dunării Fluviale, 
Operatori transport, firme specializate 
subcontarctate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean, bugete locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea și/sau achiziționate prin 
proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor. 

Infrastructură de transport fluvial  deficitară se 
manifestă și în sfera lipsei amenajărilor pentru 
competiții sportive nautice și agrement pe apă. 
În sensul rezolvării aceste probleme au fost 
propuse mai multe proiecte ce vizează: 
* amenajarea porturilor și a canelelor la Dunăre 
pentru activități de agrement; 
* amenajarea de parcări nautice; 
* amenajare rampe de lansare a ambarcațiunilor 
la apă; 
* decolmatarea lacurilor și canalelor navigabile. 

MEDIU 

AP2.OA2.7.PI2.2.MD2.1 -47 
Modernizarea infrastructurii navale 
și a porturilor fluviale. 

POT 
POR 

MEDIU 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.3 -43 
Realizarea unor parcări nautice 
publice destinate proprietarilor de 
ambarcațiuni de la nivelul județului 

POR MEDIU 

AP2.OA2.6.PI2.6.MD2.3 -44 
Realizarea unor rampe de lansare a 
ambarcațiunilor la apă în sistem 
public 

POR MEDIU 

AP2.OA2.7.PI2.2.MD2.1 -48 
Decolmatarea lacurilor și canalelor 
navigabile din Delta Dunării în 
vederea facilitării accesului în sate 
mai izolate 

POT  MEDIU 

AP2.OA2.7.PI2.7-MD2.1-49 
Modernizarea căii ferate și a 
stațiilor de tren de pe ruta Tulcea - 
Medgidia 

POT 
CJ Tulcea, CFR, 
Operatori 
transport 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, CFR, Operatori transport, firme specializate 
subcontarctate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean, bugete locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea și/sau achiziționate prin 
proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor. 

Reabilitatea și modernizarea liniei ferate 
Tulcea-Medgidia va avea un impact major la 
nivelul creșterii dezvoltării infrastructurii de 
transport de pe plan local contribuind decisiv la 
creșterea mobilității cetățenilor, oferindu-le 
acestora o cale de mijloc mai accesibilă. De 
asemenea, reabilitarea liniei ferate poate infuza 
o serie de avantaje și la nivel economic prin 
facilitarea transporturilor de mărfuri. 

LUNG 

AP2.OA2.7.PI2.2-MD2.1-50 
Amenajarea de debarcadere pentru 
facilitarea transportului de 
pasageri și mărfuri în localitățile: 
Băltenii de Jos (brațul Sf. 
Gheorghe), Pătlăgeanca (brațul 
Chilia), Ceatalchioi (brațul Chilia), 
Plauru (brațul Chilia), Pardina 

POT 

CJ Tulcea 
Administrația 
Porturilor 
Dunării 
Fluviale, 
Operatori 
transport 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, Administrația Porturilor Dunării Fluviale, 
Operatori transport, firme specializate 
subcontarctate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean, bugete locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 

La momentul actual, atât din partea cetățenilor, 
cât și din partea unor factori cheie din județ au 
fost semnalate deficiențe majore în ceea ce 
privește transportul, mai ales în zona Deltei 
Dunării. În sensul rezolvării acestei probleme, 
sunt propuse proiecte ce vizează amenajarea de 
debarcadere pentru facilitarea transportului 
pasagerilor, precum și extinderea flotei de 

LUNG 
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TIMP DE 

REALIZARE 
(brațul Chilia), Tatanir (brațul 
Chilia), Periprava (brațul Chilia) 

dispoziție de CJ Tulcea și/sau achiziționate prin 
proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectelor. 

transport navale. Rezolvarea acestor probleme 
va duce la creștere mobilității și accesibilității 
județului Tulcea.  AP2.OA2.7.PI2.2.MD2.1 -51 

Extinderea flotei cu care se 
efectuează transportul între 
localitățile din Delta Dunării și 
Municipiul Tulcea în vederea 
creșterii frecvenței numărului de 
curse 

- MEDIU 

Infrastructură 
edilitară 

subdezvoltată 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53 
Extinderea rețelei de distribuție a 
gazelor naturale 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, firme 
specializate subcontarctate, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea, APL locale și/sau achiziționate 
prin proiect; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

La momentul actual, pe teritoriul județului 
Tulcea, există încă foarte multe localități care 
nu beneficiază de o infrastructură edilitară 
dezvoltată. În acest sens au fost propuse o serie 
de proiecte ce vizează extinderea rețelelor de 
alimentare cu apă potabilă, canalizare, gaze 
naturale. Aceste proiecte au drept scop 
creșterea calității vieții populației din județul 
Tulcea, precum și retenția populației în mediul 
rural. 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.1 
Modernizarea sistemului 
centralizat de producere și 
furnizare de energie termică și apă 
caldă menajeră din Municipiul 
Tulcea în scopul creșterii eficienței 
energetice și reducerii impactului 
negativ asupra mediului 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.2 
Modernizarea/reabilitarea 
unităților de producție a agentului 
termic 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.3 
Reabilitarea rețelei de transport 
agent primar 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.4. 
Modernizarea/reabilitarea 
rețelelor secundare (apă caldă și 
agent termic pentru încălzire), cu 
realizarea distribuției pe orizontală 
inclusiv contorizarea individuală la 
consumatorii finali 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.5 
Introducerea sistemelor de 
automatizare și dispecerizare 
astfel încât să poată fi asigurate 
monitorizarea și controlul 
permanent al funcționării 
instalațiilor în parametri optimi, de 
la producător până la utilizator 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.9.PI2.10.MD2.2 – 53.6 
Eficientizarea consumurilor 
energetice ale operatorului 
regional SC Aquaserv SA 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 
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AP2.OA2.10.PI2.11.MD2.2 – 54 
Extinderea și modernizarea 
infrastructurii de canalizare 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.10.PI2.11.MD2.2 -55 
Extinderea rețelei de distribuție a 
apei potabile 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.10.PI2.11.MD2.2 -56 
Înlocuirea infrastructurii de 
transport a apei potabile în 
vederea creșterii nivelului calității 
apei potabile furnizate la nivelul 
Județului Tulcea 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.10.PI2.11.MD2.2 -57 
Extinderea facilităților de epurare 
a apei astfel încât să permită 
furnizarea apei potabile pe toată 
perioada zilei, în localitățile în care 
în prezent acest lucru nu este 
posibil 

PODD 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.2 -08 
Modernizarea, reabilitarea și 
dezvoltarea sistemului de iluminat 
public în localitățile urbane din 
Județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD 2.2 -09  
Extinderea și modernizarea 
rețelelor de apă potabilă, rețelelor 
de canalizare și a stațiilor de 
epurare în localitățile urbane din 
județ pentru respectarea 
standardului de calitate a vieții și 
îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare economică locală 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP2.OA2.3.PI2.3.MD2.1 -10  
Modernizarea trotuarelor din 
zonele urbane și rurale județene. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

Aeroport 
nevalorificat 

AP2.OA2.10.PI2.11.MD2.1-37 
Continuarea demersurilor de 
atragere a unor operatori aerieni 
importanți și stabilirea de curse 
curente în sezonul estival în 
vederea valorificării Aeroportului 
Delta Dunării. 

PODD CJ Tulcea 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
județean; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, 
echipamente informatice, birotică și papetărie puse la 
dispoziție de CJ Tulcea; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului de echipa 
de experți pentru elaborarea și implementarea 
proiectului, timp dedicat de echipele externe de 
elaborare/implementare proiecte. 

Atragerea de operatori aerieni importanți care să 
realizeze curse curente mai ales în sezonul 
estival constituie un mijloc important de 
valorificare a aeroportului Delta Dunării. De 
asemenea acest aspect poate conduce la 
creșterea numărul de turiști, investitori și 
implicit la dezvoltarea economică județeană. 

SCURT 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 3: INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

AXĂ 
STRATEGICĂ/POL 
DE DEZVOLTARE 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECTE PROPUSE (COD ȘI 
DENUMIRE) 

PROGRAM 
FINANȚARE STAKEHOLDERI RESURSE CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 

NEVOII 
TIMP DE 

REALIZARE 

INFRASTRUCTURĂ 
ȘI DEZVOLTARE 

RURALĂ 

Dezvoltare 
rurală 

AP3.OA31.PI31.MD36-01  
Modernizare centru civic și creare de 
alei pietonale în satele/comunele din 
Județul Tulcea 

POR ITI 
CJ TULCEA, APL 

locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Luncavița, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Modernizarea centrului civic al comunelor și 
dezvoltarea unei rețele de alei pietonale în 
localitățile rurale reprezintă priorități pentru 
cele două comunități, întrucât prin intermediul 
acestor investiții se creează un context care 
permite îmbunătățirea calității vieții, facilitează 
derularea de activități sociale și culturale, etc. 

MEDIU 

AP3.OA3.10.PI3.10.MD3.11 -45 
Achiziția de echipamente pentru 
întreținere străzi și peisagistică (ex. 
autocompactor, mătura stradala, 
cositoare, tractor, autogreder, 
încărcător, autoutilitară, etc.) în 
localitățile din județ 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

Îmbătrânirea 
populației de 

la sate 

AP3.OA32.PI32.MD31-14 Înființarea 
de centre de zi pentru bătrâni la 
nivelul satelor 

POIDS 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

În contextul îmbătrânirii populației din mediul 
rural, înființarea unor centre de zi pentru bătrâni 
la nivelul satelor este necesară întrucât prin 
intermediul acestora seniorilor le pot fi furnizate 
servicii sociale de sprijin în raport cu specificul 
vârstei și al condițiilor de sănătate. 

MEDIU 

Lipsa 
mijloacelor 
prin care 

poate fi adusă 
valoare 

adăugată 
produselor 

agricole 

AP3.OA33.PI33.MD32-15 Construirea 
unor centre de procesare a materiei 
primă obținută din activitățile agricole 

POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Lipsa unor centre de procesare a materiei prime 
obținută din activitățile agricole la nivelul multor 
zone ale județului se transpune printr-un aport 
mai scăzut la creșterea economiei județului, 
întrucât vânzarea materiei agricole prime implică 
venituri mai scăzute în absența valorii adăugate 
pe care procesarea ar putea să o implice. 

MEDIU 

Lipsa unor 
parcuri 

industriale la 
nivelul 

județului 
Tulcea 

AP3.OA33.PI33.MD32-16  Înființarea 
unor parcuri industriale care să 
faciliteze desfășurarea activităților 
micilor întreprinzători și cooperarea 
dintre aceștia 

POR  
POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 

Prin înființarea parcurilor industriale 
competitivitatea firmelor de la nivelul județului 
poate crește considerabil, întrucât parcurile 
industriale ar furniza un context prin care 
activitățile întreprinderilor județene pot fi legate 
de un lanț pentru crearea unei valori adăugate 
comune și care ar permite împărțirea serviciilor 
de infrastructură comune în vederea creșterii 

MEDIU 
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CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

eficienței costurilor și facilitării transferului 
tehnologic. 

Sate cu acces 
limitat la 
Internet 

AP3.OA33.PI33.MD33-17 Cooperarea 
cu ISP în vederea extinderii 
echipamentelor tehnice care să 
permită creșterea nivelului de 
acoperire a rețelei de Internet la 
nivelul localităților din Delta Dunării și 
a zonelor cu acoperire limitată 

- 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Cu toate că Internetul este o resursă ce poate fi 
benefică oricărei activități, există la nivelul 
județului Tulcea zone în care serviciul de Internet 
nu este furnizat sau este furnizat la o calitate 
foarte slabă. Extinderea acoperirii rețelei la 
nivelul acestor zone este necesară întrucât prin 
această acțiune poate fi îmbunătățită atât viața 
persoanelor din zonele respective dar și 
activitățile derulate de instituțiile publice sau 
agenții economici care operează în aceste zone. 

MEDIU 

Spații de 
stocare a 
producției 
agricole 

insuficiente 

AP3.OA33.PI33.MD33-19 Construirea 
de silozuri și spații de stocare a 
producției agricole în zonele în care 
aceste facilități sunt limitate 

POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Construirea de silozuri și spații de stocare la 
nivelul localităților din județul Tulcea este 
necesară întrucât aceste investiții ar facilita un 
control mai bun și o mai bună planificare a 
recoltelor și transporturilor de produse agricole, 
o mai bună menținere a controlului calității 
asupra cerealelor și implicit o siguranță mai mare 
a încasărilor, posibilitatea recoltării anticipate, 
un control mai bun asupra greutății și 
transporturilor expediate, practicarea unui tarif 
mai bun al transportului de cereale, o 
flexibilitate mai bună în alegerea canalelor de 
comercializare și a destinațiilor, îmbunătățirea 
condițiilor de introducere pe piață, etc. 

MEDIU 

Lipsa 
mijloacelor 
prin care 

poate fi adusă 
valoare 

adăugată 
produselor 

agricole 

AP3.OA33.PI35.MD32-21 Creare 
branduri locale în vederea 
comercializării cu valoare adăugată ale 
produselor producătorilor locali 
autorizați 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Crearea unui brand local aduce implicații pozitive 
importante producătorilor ce își desfășoară 
activitatea sub umbrela acestuia, întrucât prin 
intermediul acestuia sunt promovate aspecte ce 
țin de calitatea produselor comercializate, se 
permite comercializarea unor cantități mai mari 
și implicit practicarea unor prețuri mai 
avantajoase pentru producători, pătrunderea pe 
piețele internaționale, etc. Totodată, prin 
consolidarea unui brand local poate fi exploatat 
potențialul ecologic al județului. 

MEDIU 

AP3.OA33.PI35.MD32-20 Amenajare 
piețe agroalimentare în comunele din 
județul Tulcea în vederea înlesnirii 
comerțului local și asigurării condițiilor 
corespunzătoare desfacerii de produse 
agroalimentare 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

Amenajarea piețelor agroalimentare reprezintă o 
activitate benefică atât pentru producătorii 
agricoli, întrucât prin intermediul acesteia pot 
beneficia de un punct de desfacere pentru 
produsele obținute cu condiții corespunzătoare 
vânzării acestora, dar și pentru consumatori, 
întrucât acestea concentrează oferta de produse 
agricole. Totodată, piețele agroalimentare 
promovează consumul produselor locale, 

SCURT 
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constituind astfel un sprijin pentru producători în 
vederea continuității activităților. 

Suprafețe 
irigate 

limitate 

AP3.OA34.PI34.MD37-1028 
Extinderea suprafețelor agricole 
dotate cu sisteme de irigare 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

În contextul schimbărilor climatice actuale, 
crearea și utilizarea de sisteme de irigații este de 
o importanță majoră întrucât prin astfel de 
investiții poate fi extinsă capacitatea de 
producție agricolă de la nivelul județului, se pot 
întreține obiective de arhitectură peisagistică, se 
poate reface vegetația în zonele afectate de 
fenomenul de deșertificare, se pot stabiliza 
solurile  în scopul reducerii eroziunii eoliene, se 
pot ține sub control efectele înghețurilor târzii, 
și se pot realiza microclimate mai umede în 
timpul perioadelor secetoase și excesiv de 
călduroase. 

MEDIU 

AP3.OA3.12.PI3.12.MD32-24 Dotare 
stație de desecare cu pompe de mare 
capacitate, pentru irigarea terenurilor 
de baltă în satele/comunele din 
Județul Tulcea 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

CJ TULCEA, APL 
DĂENI, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL Dăeni, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL Dăeni, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

SCURT 

Dificultăți în 
conturarea 
zonelor de 
desfacere a 
produselor 

agricole 

AP3.OA35.PI35.MD35-29 Dezvoltarea 
piețelor locale în vederea sprijinirii 
producătorilor în ceea ce privește 
desfacerea și în vederea încurajării 
consumului de produse locale în rândul 
cetățenilor 

FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Amenajarea piețelor agroalimentare reprezintă o 
activitate benefică atât pentru producătorii 
agricoli, întrucât prin intermediul acesteia pot 
beneficia de un punct de desfacere pentru 
produsele obținute cu condiții corespunzătoare 
vânzării acestora, dar și pentru consumatori, 
întrucât acestea concentrează oferta de produse 
agricole. Totodată, piețele agroalimentare 
promovează consumul produselor locale, 
constituind astfel un sprijin pentru producători în 
vederea continuității activităților. 

MEDIU 

Accesibilitatea 
dificilă a 
fondului 
forestier 

AP3.OA36.PI36.MD39-30 
Accesibilizarea fondului forestier prin 
crearea de drumuri forestiere noi, 
asfaltate. 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Accesibilizarea fondului forestier contribuie la 
gestionarea durabilă a acestuia, întrucât prin 
intermediul acestui proces se asigură 
accesibilizarea pădurilor în vederea executării 
lucrărilor silvoculturale, se îmbunătățește 
capacitatea de prevenire și stingere a 
potențialelor incendii și se facilitează 
exploatarea pădurilor în condiții ecologice. 

MEDIU 
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Infrastructură 
de transport 

deficitară  

AP3.OA31.PI31.MD36-02 
Întreținerea și protejarea străzilor 
marginale din localitățile județului pe 
perioada iernii prin amenajarea de 
parapeți pentru combaterea zăpezii 
 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Existența unei infrastructuri de transport 
dezvoltată ar reprezenta un plus atât pentru 
cetățeni, facilitând accesul și mobilitatea 
acestora, cât și pentru eventualii investitori care 
au nevoie de căi de transport dezvoltate pentr a-
și rentabiliza costurile. 
 
Astfel, sunt propuse un cumul de proiecte ce 
vizează atât modernizarea rutelor de transport 
rutiere, cât și realizarea unor heliporturimi și 
piste de realizare pentru creșterea accesibilității 
zonele mai greu accesibile și pentru atragerea de 
noi turiști. 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-03 Asfaltare 
străzi, modernizarea aleilor pietonale 
și asigurarea accesului la proprietăți în 
sate/comunele din Județul Tulcea 

POR ITI  
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 
MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-04 
Modernizarea străzilor și drumurilor 
comunale și sătești din localitățile 
județului Tulcea 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-05 
Modernizare trotuare și rigole aferente 
străzilor din comunele județului 
Tulcea 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-06 Realizare / 
modernizare drumuri de centura 
pentru comunele județului Tulcea 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-07 
Amenajarea de locuri de parcare în 
punctele aglomerate ale comunelor 
din județul Tulcea 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-08 
Completarea sistemelor de indicatoare 
cu denumirile străzilor, de intrare / 
ieșire, semne de circulație în 
localitățile din județ 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, IMM locale experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, IMM locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-09 Realizare 
poduri de trece în localitățile din 
județul Tulcea 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-10 Realizarea 
de heliporturi în comunele izolate ale 
județului Tulcea, în special pentru 
urgențele medicale 

FEADR 
POS 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, IMM 

locale 
MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-11 Realizarea 
de piste de aterizare pentru avioane 
ușoare în localitățile cu potențial 
turistic din județul Tulcea 

- 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 
MEDIU 

AP3.OA31.PI31.MD36-12 
Amenajarea porturilor pescărești 
(facilități de debarcare, rampe de 
lansare a bărcilor la apă, platforme 
pentru repararea ambarcațiunilor) 

POR ITI  
Dezvoltare 

rurală – 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, IMM 

locale 
MEDIU 
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AP3.OA31.PI31.MD36-13 
Amenajarea de adăposturi pescărești 
pe teritoriul administrativ al 
localităților din județ cu tradiție în 
pescuitul la mare 

- 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

MEDIU 

Îmbunătățirea 
transportului 

public 

AP3.OA37.PI37.MD310-31 Extinderea 
flotei cu care se efectuează 
transportul între localitățile din Delta 
Dunării și Municipiul Tulcea în vederea 
creșterii frecvenței numărului de curse 

- 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 
AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Având în vedere numărul mare de localități 
izolate din județul Tulcea, în special în zona 
RBDD, extinderea flotei ce asigură legătura 
orașelor cu aceste localități este o investiție 
necesară, o creștere a frecvenței numărului de 
curse între municipiul Tulcea și localitățile din 
Delta Dunării fiind o acțiune care ar îmbunătăți 
considerabil accesul la bunuri și servicii de 
calitate persoanelor din Delta Dunării. 

MEDIU 

AP3.OA37.PI37.MD310-32 
Amenajarea canalelor de ieșire în 
lacurile județului Tulce 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP3.OA37.PI37.MD310-33 
Reabilitarea ecluzelor de pe canalele 
din județ și instalarea de marcaje 
canal navigabi 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

SCURT 

AP3.OA37.PI37.MD310-34 
Amenajarea unor porturi maritime în 
localitățile din județul Tulcea cu acces 
la Marea Neagră 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP3.OA37.PI37.MD310-35 
Amenajarea de miniporturi în 
localitățile din județul Tulcea cu acces 
la resurse de ap 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

SCURT 

AP3.OA37.PI37.MD310-36 Creșterea 
siguranței pe canalele din județ / 
marcarea căilor de acces pe apă 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

SCURT 

AP3.OA37.PI37.MD310-37 Rezolvarea 
transportului fluvial intern în cadrul 
comunelor din Delta Dunării prin 
achiziționarea unui poduri plutitoare 

POT 
POR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

Spații de 
agrement 

insuficiente 

AP3.OA38.PI38.MD32-38 Reconversia 
terenurilor degradate prin amenajarea 
de spații verzi, spații de joacă, zone de 
agrement și petrecere a timpului liber 
în comunele din județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locae, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 

Amenajarea de noi spații verzi, spații de joacă, 
zone de agrement și petrecere a timpului liber 
este necesară pentru îmbunătățirea calității 
vieții cetățenilor, astfel de facilități oferind un 
cadru ce participă la extinderea paletei de 
activități ce pot fi practicate în cadrul 
comunelor, promovând totodată activitatea 
fizică pentru un stil de viață sănătos. 

SCURT 

AP3.OA3.10.PI3.10.MD3.11 -43 
Exploatarea resurselor de apă prin 
înființarea de facilități de agrement în 
preajma acestora 

POR 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 
MEDIU 
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AP3.OA3.10.PI3.10.MD3.11 -44 
Construire și amenajare aquapark-uri 
pentru copii în localitățile din județ 

POR 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

De asemenea, având în vedere potențialul acvatic 
a comunelor din zona Deltei Dunării se propune 
înființarea de facilități de agrement în preajma 
acestora și construirea de aquaparkuri. 

MEDIU 

Dezvoltare 
rurală 

AP3.OA38.PI38.MD32-39 
Înfrumusețarea spațiilor publice din 
cadrul localităților din județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 

locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Amenajarea centrului comunei ar participa la 
creșterea calității vieții cetățenilor comunei 
întrucât prin intermediul acestei investiții 
locuitorii ar avea acces la un spațiu în care 
aceștia își pot petrece timpul liber prin activități 
recreative și de socializare. 

SCURT 

Infrastructură 
edilitară 

subdezvoltată, 
în special în 
mediul rural 

AP3.OA39.PI39.MD33-40 Dezvoltare 
rețea de internet gratuit în spațiile 
publice din satele/comunele din 
Județul Tulcea 

- 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Pe lângă faptul că dezvoltarea unei rețele de 
Internet gratuit la nivelul comunelor ar 
îmbunătății capacitatea de informare, 
comunicare și petrecere a timpului liber pentru 
cetățeni, o astfel de investiție corespunde și unei 
părți esențiale a strategiei privind piața unică 
digitală de la nivel european, anume 
îmbunătățirea conectivității la nivelul UE. 

SCURT 

AP3.OA33.PI33.MD33-18 Creșterea 
acoperirii cu infrastructură Broadband 
în comunele din județul Tulcea 

- 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 
SCURT 

AP3.OA312.PI3.12.MD3.2-25 
Extinderea și modernizarea rețelelor 
de apă, rețelelor de canalizare și a 
stațiilor de epurare potabilă în 
localitățile din județ pentru 
respectarea standardului de calitate a 
vieții și îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare economică locală 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale,experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Infrastructura de utilități este încă insuficient 
dezvoltată în spațiul rural al județului Tulcea, 
implicit în zonele greu accesibile. În scopul 
creșterii calității vieții cetățenilor este propusă 
realizarea unor proiecte de modernizare a 
rețelelor de apă, canalizare, stații de eupurare, 
stații de tratare a apelor, precum și de găsire a 
unor surse noi de apă potabilă în zonele deficitare 
din acest punct de vedere. 

MEDIU 

AP3.OA312.PI3.12.MD3.2-26 
Reabilitarea / modernizarea stațiilor 
de tratare a apelor menajere în 
comunele din județul Tulcea 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 
SCURT 

AP3.OA312.PI3.12.MD3.2-27 Forarea 
de noi puțuri de apă / găsirea unor noi 
surse de apă potabilă în localitățile din 
județ care sunt deficitare la acest 
capitol 

Dezvoltare 
rurală – 
FEADR 
PODD 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 
SCURT 

Creșterea 
siguranței și 

ordinii publice 

AP3.OA3.10.PI3.10.MD3.11 -41 
Creșterea siguranței publice prin 
introducerea și extinderea rețelelor de 
camere de supraveghere video în 
comunele din Județ 

POR 
CJ TULCEA, APL 

locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 

Deși rata infracționalității a scăzut în ultimii ani 
în județul Tulcea, pentru asigurarea siguranței 
cetățenilor, localitățile rurale consideră 
importante investițiile în extinderea rețelei de 
iluminat public și dotarea spațiului cu camere de 

SCURT 
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AP3.OA3.10.PI3.10.MD3.11 -42 
Asigurarea siguranței locuitorilor prin 
sistem de supraveghere centralizată a 
instituțiilor de interes public din cadrul 
localităților din județ, precum și prin 
pregătirea profesională a personalului 
din cadrul unităților de poliție 

POR 
CJ TULCEA, APL 

locale 

*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

supraveghere. De asemenea, în scopul 
eficientizării costurilor, se propune înființarea 
unor parcuri fotovoltaice care să asigure 
consumul de enrgie pentru sistemul public de 
iluminat. 

SCURT 

AP3.OA3.11.PI.3.11.MD3.12 – 46 
Eficientizarea sistemelor de iluminat 
publice și a consumului de energie din 
instituțiile publice prin înființarea de 
parcuri fotovoltaice 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP3.OA3.11.PI.3.11.MD3.12 – 47 
Extinderea rețelelor de iluminat public 
din cadrul comunelor județului Tulcea 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

Dezvoltarea 
de servici 
necesare 
pentru 

comunitate 

AP3.OA33.PI35.MD32-22 Construire / 
modernizare saloane de evenimente 
(nunți/botezuri, etc) în localitățile din 
județ 

POR 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale,IMM locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare 
de la bugetul județean/bugetele locale, fonduri 
proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție de 
CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Având în vedere semnalarea lipsei unor astfel de 
servicii în comunitățile rurale, sunt propuse cele 
două idei de proiecte în scopul încurajării 
investitorilor privați și publici de a realiza astfel 
de investiții. 

SCURT 

A3.OA33.PI35.MD32-23 Realizarea de 
investiții în sistem privat pentru 
amenajarea de case mortuare, 
facilități pentru efectuarea pomenilor, 
cimitire în localitățile din județul 
Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 
SCURT 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 4: MEDIU 
  

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECTE PROPUSE (COD ȘI DEUMIRE) 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

Mediu 

Protejarea 
mediului 

AP4.OA41.PI41.MD41-01 Încurajarea 
investițiilor în resurse alternative-verzi 
de încălzire: brichete din stuf, energie 
verde, panouri solare. 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, agenți economici, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

O utilizare crescută a energiei din surse 
regenerabile este esențială pentru a se 
reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, 
cât și dependența de combustibilii fosili și de 
importurile de energie, contribuind astfel la 
securitatea aprovizionării cu energie. Mai 
mult, energia din surse regenerabile poate 
juca un rol important ca vector de dezvoltare 
durabilă în zonele rurale. 

LUNG 

AP4.OA41.PI41.MD41-08 Creșterea 
eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale și publice din localitățile 
județului Tulcea (lucrări de reabilitare 
termică a elementelor de anvelopă a 
clădirii, a sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei calde de 
consum, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei 
electrice și/sau termice pentru consum 
propriu, lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare a 
sistemelor de climatizare și/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calității 
aerului interior, de reabilitare/ 
modernizare a instalațiilor de iluminat în 
clădiri, instalarea de sisteme de 
management energetic integrat pentru 
clădiri etc) 

- 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 

Neexploatarea 
potențialului 
de energie 

regenerabilă 
și nepoluantă 

AP4.OA41.PI41.MD41-02 Realizarea unei 
infrastructuri care să permită 
exploatarea potențialului de biomasă a 
județului Tulcea 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 
*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, agenți economici, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

LUNG 

AP4.OA41.PI41.MD41-03 Susținerea 
eficienței energetice a gospodăriilor din 
localitățile județului 
 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 

 
AP4.OA41.PI41.MD41-04 Dezvoltarea, 
implementarea și promovarea utilizării 
surselor de energie regenerabilă și a 
tehnologiilor nepoluante în localitățile 
județului Tulcea 

PODD 
POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 

AP4.OA41.PI41.MD41-05 Creșterea 
eficienței energetice prin utilizarea 
pompelor de căldură sol-apă în 
localitățile din județ 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 
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AP4.OA41.PI41.MD41-06 Creșterea 
eficienței energetice prin utilizarea 
pompelor de căldură sol-apă în 
localitățile din județ 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 

AP4.OA41.PI41.MD41-07 Creșterea 
producției de energie din resurse 
regenerabile mai puțin exploatate 
(biomasă, biogaz, geotermal) în 
localitățile din județ 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

MEDIU 

Centre de 
colectare a 
gunoiului de 

grajd 
insuficiente 

AP4.OA42.PI411.MD42-09 Dezvoltarea 
unor puncte de colectare a gunoiului de 
grajd în vederea prelucrării și valorificării 
acestuia ca sursă de îngrășământ sau 
sursă de energie 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, agenți economici, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Poluarea 
masivă a 

Deltei Dunării 

AP4.OA42.PI411.MD45-10 Înființarea unor 
echipe al cărui scop să fie educarea 
populației în vederea păstrării 
patrimoniului natural al RBDD, 
monitorizarea modului de desfășurare a 
activităților turistice dar și a celor 
desfășurate de localnici și aplicarea de 
contravenții în cazul comportamentelor 
dăunătoare mediului 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Educația privind mediul este un proces care 
are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii, 
care serveşte la recunoaşterea valorilor 
mediului înconjurător şi la clarificarea 
conceptelor privind mediul înconjurător. 
Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să 
câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, 
valori şi angajamentul de care au nevoie 
pentru a gospodari eficient resursele 
pământului şi de a-şi asuma răspunderea 
pentru menţinerea calităţii mediului. Având 
în vedere importanța Deltei Dunării, atât din 
punctul de vedere al biodiversității dar și al 
potențialului turistic, derularea de activități 
de educare a populației cu privire la 
importanța conservării acestei resurse 
constituie o prioritate majoră. 

MEDIU 

Neexploatarea 
potențialului 
de energie 

regenerabilă 
și nepoluantă 

AP4.OA42.PI413.MD43-11 Exploatarea 
potențialului eolian al județului prin 
extinderea fermelor de centrale eoliene 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

O utilizare crescută a energiei din surse 
regenerabile este esențială pentru a se 
reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, 
cât și dependența de combustibilii fosili și de 
importurile de energie, contribuind astfel la 
securitatea aprovizionării cu energie. Mai 
mult, energia din surse regenerabile poate 
juca un rol important ca vector de dezvoltare 
durabilă în zonele rurale. 

MEDIU 
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Protejarea 
mediului 

AP4.OA42.PI414.MD43-12 Amenajare 
parcuri  fotovoltaice pentru asigurarea 
energiei electrice pentru iluminatul 
stradal și instituțiile publice 

POR ITI POTJ 
CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Protejarea 
mediului 

AP4.OA42.PI42.MD41-13 Energie verde 
comunitară - realizarea unui ghid de bune 
practici privind dezvoltarea și 
managerierea unor sisteme proprii de 
obținere a energiei. 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA42.PI42.MD41-14 Sprijinirea 
gospodăriilor din zone greu accesibile în 
a-și procura și utiliza resurse 
regenerabile de energie. 

POR ITI POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA42.PI42.MD44-15 Proiect Pilot 
munții Măcinului - sechestrarea 
carbonului - bursa carbonului. 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
MĂCIN, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Măcin, organizații de mediu, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL Măcin, organizații de mediu; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Schimbările climatice afectează deja întreaga 
lume, cu anumite condiții extreme de vreme, 
precum seceta, valuri de căldură, ploi 
torențiale și inundații care au devenit tot mai 
frecvente, chiar și în județul Tulcea. Alte 
consecințe ale schimbării rapide a climei 
includ creșterea nivelului mării, acidificarea 
oceanelor și pierderea biodiversității. 
Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade 
Celsius, o limită impusă de IPCC (Comisia 
interguvernamentală pentru Schimbări 
Climatice), este esențială neutralizarea 
carbonului până la mijlocul secolului. În acest 
context, proiectul privind reducerea emisiilor 
de carbon în Munții Măcinului deservește o 
inițiativă aplicată la nivel internațional. 

LUNG 
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AP4.OA42.PI42.MD45-16 Derularea de 
acțiuni de împădurire și reîmpădurire a 
zonelor limitrofe satelor și orașelor 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Creșterea fondului forestier contribuie la 
captarea unor cantități mari de dioxid de 
carbon din atmosferă. De asemenea, pădurile 
contribuie la conservarea și protejarea 
biodiversității, dat fiind că o multitudine de 
specii trăiesc în păduri și depind de acestea. 
Având în vedere faptul ca localitățile 
concentrează activități poluante, extinderea 
fondului forestier în preajma acestora este o 
activitate necesară creșterii calității aerului 
din localități, dar și pentru îmbunătățirea 
altor factori de meniu. 

MEDIU 

AP4.OA42.PI42.MD46-17 Realizarea de 
investiții în vederea echipării marilor 
agenți economici cu echipamente 
moderne de reducere a gradului poluare 
a mediului 

- 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectul prevede realizarea de investiții în 
vederea reducerii intensității cu care 
operatorii economici poluează mediul. În 
acest sens sunt vizate acțiuni de creștere al 
gradului de eficiență energetică al clădirilor 
operatorilor economici, înlocuirea 
echipamentelor vechi cu altele bazate pe 
tehnologii mai puțin poluante, îmbunătățirea 
proceselor de prelucrare a deșeurilor 
rezultate în urma activităților de producție în 
vederea reducerii impactului negativ pe care 
acestea le au asupra mediului, etc. 

MEDIU 

AP4.OA42.PI43.MD42-18 Campanie de 
conștientizare pentru colectarea 
selectivă atât în mediul urban, cât și în 
mediul rural. 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

O parte din cauzele ce au dus la schimbările 
climei ce au fost observate în ultimii ani au la 
bază modul iresponsabil de gestionare al 
deșeurilor. Pentru a ajuta la îmbunătățirea 
condițiilor de mediu, oamenii trebuie educați 
în vederea colectării selective. În acest sens, 
proiectul urmărește furnizarea de informații 
cu privire la impactul major pe care o 
gestionare ineficientă a deșeurilor îl poate 
avea asupra mediului și a calității vieții, 
precum și modul în care practicarea colectării 
selective poate ameliora multe dintre 
problemele de mediu. 

MEDIU 

Neexploatarea 
potențialului 
de energie 

regenerabilă 
și nepoluantă 

AP4.OA42.PI44.MD46-19 Înființarea unor 
stații de cogenerare pentru 
transformarea deșeurilor în energie 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

O utilizare crescută a energiei din surse 
regenerabile este esențială pentru a se 
reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, 
cât și dependența de combustibilii fosili și de 
importurile de energie, contribuind astfel la 
securitatea aprovizionării cu energie. Mai 
mult, energia din surse regenerabile poate 
juca un rol important ca vector de dezvoltare 
durabilă în zonele rurale. 

MEDIU 
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Spații verzi 
insuficiente 

AP4.OA43.PI45.MD49-29 Regenerarea 
urbană a spațiilor verzi din cadrul 
Județului Tulcea, inclusiv prin 
amenajarea spațiilor de joacă pentru 
copii 

POR 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Restrângerea spaţiilor verzi accentuează 
puternic riscurile ecologice urbane şi are un 
impact negativ imediat asupra calității vieţii 
şi stării de sănătate a populației. De aceea, 
extinderea suprafețelor de spații verzi sub 
diverse forme, în special în zonele urbane 
este o prioritate ce ține atât de protecția 
mediului și a sănătății populației cât și de 
estetica mediului urban și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber.  

MEDIU 

Protejarea 
mediului și 
managementul 
deșeurilor 

AP4.OA43.PI46.MD45-30 Programe de 
salubrizare a Deltei Dunării. 

POR ITI 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Derularea de acțiuni de salubrizare în cadrul 
Rezervației Biosferei Delta Dunării generează 
impact pe mai multe nivele, dintre care 
menționăm creșterea calității mediului și 
protecția biodiversității, menținerea 
potențialului turistic la nivel ridicat, o mai 
bună gestionare a deșeurilor, etc. În acest 
context, proiectul prezintă o importanță 
majoră pentru aria naturală. 

MEDIU 

AP4.OA43.PI46.MD45-31 Valorificarea 
comună a biosferelor și arealelor 
naturale protejate din bazinul Dunării 

Programul 
Transnațional 

Dunărea 
(DTP) 2021-

2027 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectul presupune exploatarea resurselor 
RBDD bazată pe principiul dezvoltării durabile 
și armonioase. 

LUNG 

AP4.OA43.PI46.MD45-32 Dezvoltarea și 
implementarea planului de management 
a bazinului fluviului Dunăre 

LIFE 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Elaborarea unui plan de management al 
bazinului fluviului Dunărea are o importanță 
strategică ridicată întrucât realizarea 
acestuia se face pe bază de informații 
științifice actualizate cu privire la valorile 
naturale ale Rezervației la data întocmirii 
planului, pe baza reglementărilor legislației 
în domeniu precum și cu consultarea 
factorilor implicați sau interesați în stabilirea 
măsurilor de management necesare pentru 
realizarea obiectivelor Rezervației, astfel 
încât să fie asigurată posibilitatea unei 
implementări de succes. 

 

LUNG 

AP4.OA43.PI46.MD45-33 Desfășurarea de 
acțiuni de ecologizare a malurilor Dunării 

LIFE 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ORGANIZAȚII DE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 

Una dintre cele mai mari probleme cu care se 
confruntă bazinul Dunării este poluarea. 
Proiectul presupune derularea de acțiuni de 

MEDIU 
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și și dezvoltarea unui sistem de 
management al deșeurilor 

MEDIU, ARBDD, 
INCDD 

*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

eliminare a deșeurilor de pe malurile Dunării 
în vederea reciclării acestora, dezvoltarea 
unui sistem de management al deșeurilor și 
stabilirea de măsuri pentru prevenirea 
recontaminării cu deșeuri a malurilor Dunării. 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -20 
Dezvoltarea și implementarea de măsuri 
pentru management eficient al deșeurilor 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

Gestionarea deșeurilor și eficientizarea 
depozitării și reutilizarea acestora reprezintă 
măsuri prioritare pentru protecția mediului și 
pentru transformarea județului într-un județ 
mai ecologic. 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -20.1  Dotarea 
cu echipamente și utilaje pentru 
desfășurarea activității de colectare 
deșeuri și întreținerea curățeniei 
municipale/locale 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -21 
Gestionarea deșeurilor plutitoare 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -22 
Îmbunătățirea expertizei locale, a 
disponibilității informațiilor și a 
conștientizării privind protecția mediului 
în localitățile din județul Tulcea 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -23 Campanii 
de informare a populației din localitățile 
județului Tulcea pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -24 
Conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului natural din raza 
localităților județului Tulcea și 
combaterea / reducerea impactului 
activităților antropice poluante 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -26 Campanii 
de conștientizare pe tema gestionării 
responsabile a deșeurilor, protejarea 
mediului, conservarea patrimoniului și 
încurajare a voluntariatului la nivelul 
comunelor din județ 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2-27 Realizarea 
unor rampe de colectare a molozului în 
localitățile din județul Tulcea 

POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

MEDIU 
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Măsuri 
insuficiente 
de protejare 

împotriva 
dezastrelor 

naturale 

AP4.OA43.PI46.MD45-34 Îmbunătățirea 
capacităților pentru creșterea 
atractivității teritoriale a regiunii Dunării 

Programul 
Transnațional 

Dunărea 
(DTP) 2021-

2027 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectul urmărește creșterea gradului de 
atractivitate al localităților din toată 
regiunea Deltei Dunării păstrând caracterul 
de unicitate al fiecărei zone, determinând 
astfel creșterea competitivității ofertelor 
turistice în DD și creării unui mediu favorabil 
antreprenorilor locali de a oferi servicii 
turistice. 

LUNG 

Protejarea 
mediului 

AP4.OA43.PI46.MD47-35 Valorificarea 
serviciilor de mediu - apa, mediu, sol, 
floră, faună. 

POR ITI POTJ 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectele vizează conservarea, protecția și 
îmbunătățirea calității mediului, ocrotirea 
sănătății persoanelor, utilizarea prudentă și 
rațională a resurselor naturale și promovarea 
pe plan internațional a unor măsuri destinate 
să contracareze problemele de mediu la scară 
regională sau mondială și în special lupta 
împotriva schimbărilor climatice 

MEDIU 

AP4.OA44.PI47.MD45-36 Îmbunătățirea 
accesului administratorilor siturilor 
Natura 2000 la servicii de asistență 
tehnică specializată pentru elaborarea 
Planurilor de management pentru siturile 
Natura 2000 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA44.PI48.MD44-37 Extinderea 
rețelei de echipamente de monitorizare a 
calității aerului 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA44.PI48.MD45-38 Achiziționarea 
de echipamente tehnice pentru creșterea 
nivelului de cunoaștere și protecție a 
biodiversității 

PODD LIFE 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 

MEDIU 
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*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

AP4.OA44.PI48.MD45-39 Investigarea, 
protecția și remedierea siturilor poluate 
din zona Delta Dunării 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Poluare 

AP4.OA44.PI48.MD45-40 Derulare de 
acțiuni pentru remedierea siturilor 
potențial contaminate 

PODD 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, 

ORGANIZAȚII DE 
MEDIU, ARBDD, 

INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, organizații de mediu, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectul are ca scop protejarea sănătății 
umane și a mediului de efectele contaminării 
solului prin derularea de acțiuni ce vizează 
îmbunătățirii calității factorilor de mediu 
afectați de prezența confirmată a poluanților 
la niveluri care reprezintă un risc semnificativ 
pentru sănătatea umană și mediu, luându-se 
în considerare utilizarea prezentă și viitoare 
a terenurilor. 

MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2 -25 Investiții 
pentru susținerea de acțiuni locale de 
reducere a poluării cu nitrați a 
terenurilor și a căilor navigabile, poluare 
provenită din activități agricole și de 
creștere a animalelor 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 
MEDIU 

AP4.OA4.2.PI4.3.MD4.2-28 Realizarea 
de lucrări de combatere a eroziunii 
solurilor în localitățile din județ 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 
MEDIU 

Infrastructură 
edilitară 

subdezvoltată, 
în special în 
mediul rural 

AP4.OA45.PI410.MD47-41 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii edilitare din 
mediul rural din județul Tulcea. 

PODD 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectele urmăresc extinderea și 
modernizarea infrastructurii edilitare în 
vederea asigurării serviciilor de apă și 
canalizare la tarife accesibile, asigurarea 
calității corespunzătoare a apei potabile în 
toate aglomerările umane, îmbunătățirea 
calității cursurilor de apa, îmbunătățirea 
gradului de gospodărire a nămolurilor 
provenite de la stațiile de epurare a apelor 
uzate și crearea de structuri inovatoare si 
eficiente de management al apei. De 
asemenea proiectele urmăresc extinderea 
rețelelor de alimentare cu gaz și creșterea 
gradului de eficiență al sistemelor de 
iluminare publică. 

MEDIU 

AP4.OA45.PI410.MD47-42 Extinderea 
rețelelor de utilități publice în zonele 
defavorizate, greu accesibile. 

PODD 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 

MEDIU 
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*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

AP4.OA45.PI410.MD47-43 Creșterea 
nivelului de colectare și epurare a apelor 
uzate urbane, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apa potabilă  și 
servicii de canalizare a populației. 

POR ITI PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA45.PI410.MD47-44 
Modernizare/extindere rețea de gaze, 
rețea de apă potabilă și modernizare 
drumuri comunale în localitățile din 
Județul Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA45.PI410.MD47-45 Forare puțuri la 
mare adâncime și achiziționarea de 
pompe de mare capacitate pentru 
asigurarea o alimentare corespunzătoare 
cu apă 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA46.PI49.MD47-46 Dezvoltarea 
rețelei de alimentare cu gaze naturale în 
satele/comunele din Județul Tulcea. 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP4.OA46.PI49.MD47-47 Racordarea la 
sistemul de alimentare cu gaze naturale 
în satele/comunele din Județul Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

MEDIU 

AP4.OA46.PI49.MD47-48 Racordare la 
rețelele edilitare de canalizare și 
alimentare cu gaze naturale în 
satele/comunele din Județul Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

MEDIU 

AP4.OA46.PI49.MD47-49 
Extinderea/modernizarea rețelei de gaze 
la nivelul satelor/comunelor/localităților 
din Județul Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
locale 

MEDIU 

AP4.OA46.PI49.MD47-50 Realizarea unei 
platforme ecologice pentru depozitarea 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
locale 

MEDIU 
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gunoiului de grajd în satele/comunele din 
Județul Tulcea 

Riscuri de 
inundații 

AP4.OA47.PI412.MD48-51 Reabilitarea 
terasamentelor de protecție împotriva 
inundațiilor 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Proiectele vizează aplicarea unor politici, 
proceduri și practici având ca obiective 
identificarea riscurilor, analiza și evaluarea 
lor în vederea realizării demersurilor fizice 
necesare pentru prevenirea inundațiilor. 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-51 
Redimensionarea sistemului de preluare 
a apelor pluviale și eliminarea riscurilor 
la inundații în zona centrală separarea 
totală a sistemului de canalizare ape 
pluviale de cel de ape menajere 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-52 Consolidarea, 
stabilizarea malurilor și regularizarea 
cursurilor de apă în localitățile județului 
în care aceste activități se aplică 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-52.1  Lucrări de 
stabilizare și protecție a terenurilor 
împotriva alunecărilor de teren și de 
combatere a eroziunii solurilor 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-53 Consolidarea 
și amenajarea ravenelor din localitățile 
județului 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-54 Reabilitarea 
/ construirea de diguri de protecție 
împotriva inundațiilor în cadrul 
comunelor din județ expuse la risc de 
inundații 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-55 Reducerea 
vulnerabilității la toate tipurile de riscuri 
la care sunt supuse localitățile din județ 
prin crearea unor sisteme de intervenție 
rapidă în situații de urgență prin achiziția 
de mașini și utilaje de intervenții și 
deszăpezire 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-55.1 Crearea 
unor sisteme de locuințe speciale 
pentru situații de urgență 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-55.2 
Conștientizarea riscului de producere a 
dezastrelor naturale de către locuitorii 
județului Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-56 Achiziția de 
echipamente / autospeciale de stingere a 
incendiilor și dotarea serviciilor de 
voluntari pentru situații de urgență din 
cadrul comunelor județului Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-56.1 
Amenajarea unor locații pentru 
staționarea auto specializate ale 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 
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instituțiilor care asigură intervenția 
rapidă în situațiile de urgență 
(jandarmeria, poliția, salvarea, SMURD, 
pompieri), la intrareaiețirea din 
localitate 
AP4.OA47.PI412.MD48-57 
Decolmatarea râurilor și betonarea albiei 
acestora în vederea reducerii riscurilor 
de inundații 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP4.OA47.PI412.MD48-58 Realizarea 
unor canale de fugă și a unor diguri de 
apărare pentru protecția locuințelor, 
puțurilor de apă și stațiilor de epurare în 
localitățile din județul Tulcea 

PODD 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

Măsuri 
insuficiente 
de protejare 

împotriva 
dezastrelor 

naturale 

AP4.OA47.PI412.MD48-59 Creșterea 
capacității de protecție împotriva 
inundațiilor de-a lungul fluviului Dunărea 

Programul 
Transnațional 
Dunărea 
(DTP) 2021-
2027 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 
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 Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 5: AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
 
AXĂ 

STRATEGICĂ/POL 
DE DEZVOLTARE 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECTE PROPUSE (COD ȘI DEUMIRE) 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

Agricultură, 
Piscicultură, 
Silvicultură 

Lipsa protecției 
suprafețelor 
agricole și 

degradarea lor 

AP5.OA51.PI51.MD53-01 Realizarea de 
perdele forestiere de protecție a 
câmpurilor agricole. 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Această intervenție are o importanță majoră, 
întrucât perdelele forestiere de protecție a 
terenurilor agricole denotă gradul de dezvoltare 
a agriculturii unei țări. Perdelele forestiere au 
un rol important în protejarea culturilor agricole 
împotriva secetei, eroziunii şi alunecărilor de 
teren. Conform studiilor efectuate în diverse 
state de pe mapamond, efectul perdelelor 
forestiere conduce la un spor mediu de recoltă 
de 15%. 

MEDIU 

Extinderea 
suprafețelor pe 

care se 
practică 

agricultura 
ecologică în 
detrimentul 

celei 
convenționale 

AP5.OA51.PI51.MD55-02 Activități de 
conștientizare a populației cu privire la 
importanța consumului de produse 
alimentare ecologice 

- 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Agricultura ecologică, numită și agricultură 
organică, are scopul de a produce hrana curată 
cu ajutorul unor practici care să se alinieze 
misiunii de a conserva și dezvolta mediul 
înconjurător. Cu alte cuvinte, produsele 
agroalimentare rezultate trebuie să fie 
proaspete, fără să se intervină asupra factorilor 
naturali de dezvotare. Prin agricultura ecologică 
se dorește dezvoltarea durabilă a agriculturii, 
creșterea activităților economice dar și sporirea 
interesului față de dezvoltarea spațiului rural 
prin valorificarea resurselor naturale valabile. 
Întrucât județul Tulcea are un potențial ridicat 
pentru practicarea agriculturii ecologice, 
derularea de demersuri pentru educarea 
producătorilor în vederea conversiei și a 
populației în vederea schimbării obiceiurilor de 
consum în favoarea produselor ecologice este o 
investiție importantă cu implicații atât în 
sănătatea locuitorilor județului dar și în aspecte 
ce ține de prosperitatea economică a 
agricultorilor. 

MEDIU 

AP5.OA51.PI56.MD55-03 Cursuri pentru 
furnizarea informațiilor necesare 
conversiei terenurilor agricole de la 
producția convențională la cea ecologică 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

AP5.OA51.PI56.MD55-04 Organizarea și 
susținerea de sesiuni de consiliere și 
instruire în domeniul agricol 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 
MEDIU 

Lipsa protecției 
suprafețelor 
agricole și 

degradarea lor 

AP5.OA51.PI56.MD56-05 Lucrări de 
împădurire a terenurilor agricole 
degradate în vederea regenerării 
solurilor. 

POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 

Degradarea terenurilor ilustrează un tip de 
efect cumulat al acțiunii umane asupra 
pământului și implică o varietate de procese, 
care includ: eroziunea solului, ravenația, 
alunecările de teren, compactizarea, 

MEDIU 
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locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

salinizarea, lateritizarea, distrugerea materiei 
organice din substrat și a rezervelor de nutrienți 
din plante, acidificarea, incendierea și 
carbonizarea faunei din sol etc. Deci, 
degradarea terenurilor înseamnă o combinație 
de procese a căror efect cumulativ este 
distrugerea potențialului de resurse din 
epigeosistem (roca superficială, relief, sol, 
biomasa, rezervoare de apă ș.a.). Activitatea de 
împădurire a solurilor degradate este foarte 
importantă și benefică întrucât remediază toate 
aceste aspecte negative ale solurilor degradate. 

 
AP5.OA52.PI52.MD53-06 Realizarea de 
perdele forestiere de protecție a 
drumurilor de interes județean 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Investiția reprezintă o prioritate importantă 
întrucât prin extinderea perdelelor forestiere în 
jurul drumurilor județene se creează o barieră 
naturală împotriva intemperiilor ce pot afecta 
calitatea drumurilor, în special în anotimpurile 
reci. 

MEDIU 

Diminuarea 
accentuată a 

resursei 
piscicole 

AP5.OA53.PI53.MD51-07 Extinderea 
eforturilor de cercetare în ceea ce 
privește menținerea populației de pește 
în parametri optimi 

POCIDIF 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ARBDD, INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, ARBDD, INCDD, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Capturile de pește din bazinele naturale ale 
Rezervației Biosferei Delta Dunării sunt într-o 
scădere continuă și, totodată, într-o amplă 
modificare a structurii populațiilor dominante 
prin înlocuirea speciilor de pești valoroase 
economic cu altele mai puțin importante sau cu 
specii exotice, fenomene cauzate de 
deteriorarea condițiilor de mediu sau de 
influențele antropice, iar îmbunătățirea 
componenței calitative și cantitative a resursei 
piscicole se realizează printr-o cunoaștere 
permanentă a ihtiofaunei, din trecut și prezent, 
dar și printr-o gestionare durabilă a resurselor 
biologice. În acest context, toate acțiunile de 
prevenire a epuizării și degradării resursei de 
pește din RBDD au o importanță majoră. 

LUNG 

Absența 
cooperării la 

nivelul micilor 
producători 

AP5.OA53.PI54.MD52-08 Organizarea de 
clustere și asociații de producători care 
să faciliteze cooperarea între agenții 
economici în vederea eficientizării 
costurilor, facilitării transferului 
tehnologic, inovării, creșterii puterii de 
negociere a prețurilor la export, etc. 

POCIDIF 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 

În condițiile în care se desfășoară o campanie 
susținută pentru promovarea produselor 
românești, limitele ofertei, ale capacității de 
negociere sunt determinate și de forța 
economică a producătorilor. Din acest motiv 
este revizuită, atât în teorie, cât și în practică, 
ideea cooperației agricole în sfera producției. 
Realizarea de demersuri în vederea organizării 
producătorilor în forme asociative are o 

MEDIU 
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de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

implicație economică majoră, întrucât prin 
intermediul acestor organizații producătorii își 
pot eficientiza costurile, pot coopera în vederea 
unui transfer tehnologic mai eficient, își pot 
extinde capacitatea de a inovare, și pot bifa o 
serie de condiții care facilitează pătrunderea pe 
piețele externe. 

Absența 
cooperării la 

nivelul micilor 
producători 

AP5.OA54.PI55.MD52-09  Informarea 
agricultorilor din localitățile din Județul 
Tulcea cu privirea la posibilitatea de a se 
uni în asociații și beneficiile pe care le-
ar putea obține împreună 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

AP5.OA54.PI55.MD52-10 Reorganizare 
Asociație crescători de animale pentru a 
beneficia de subvenție toți membrii 
acesteia 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

AP5.OA54.PI55.MD52-11 Derularea de 
campanii de informare care să 
promoveze avantajele aderării micilor 
producători la o formă asociativă 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
CLUSTERE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, clustere, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

Lipsa 
digitalizării în 

domeniul 
agricol 

AP5.OA55.PI57.MD54-20 Realizarea de 
investiții care să sprijine creșterea 
cantității producției agricole fără a 
periclita calitatea produselor și 
dezvoltarea durabilă 

POR POTJ 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 

Tehnologiile digitale pot ajuta fermierii din 
județ să ofere alimente sigure, produse prin 
metode prietenoase cu mediul și de calitate. 
Aceste tehnologii nu numai că îi ajută pe 
fermieri să „producă mai mult cu mai puține 
resurse”, dar pot contribui și la combaterea 
schimbărilor climatice. Tehnologiile existente și 

MEDIU 
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de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

cele noi, precum internetul obiectelor (IoT), 
inteligența artificială, robotica și volumele mari 
de date, pot contribui la eficientizarea 
proceselor și pot duce la crearea de noi produse 
și servicii. 

Grad scăzut de 
accesare a 
fondurilor 
europene 

AP5.OA56.PI58.MD57-21 Sprijinirea 
micilor fermieri, crescătorilor de 
animale, precum și a tinerilor care 
doresc să investească în agricultură ptr. 
atragerea de fonduri europene. 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
locale, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Informarea producătorilor agricoli cu privire la 
modalitatea de accesare a fondurilor europene 
trebuie să fie o prioritate întrucât prin 
intermediul acestui sprijin financiar fermierii de 
la nivelul județului Tulcea pot derula activități 
pentru modernizarea și creșterea viabilității 
exploatațiilor agricole prin consolidarea 
acestora, pentru orientarea către deschiderea 
către piață și pentru extinderea capacității de 
procesare a produselor agricole. 

MEDIU 

Diminuarea 
accentuată a 

resursei 
piscicole 

AP5.OA57.PI59.MD51-22 Repopulări 
amenajări piscicole. 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Capturile de pește din bazinele naturale ale 
Rezervației Biosferei Delta Dunării sunt într-o 
scădere continuă și, totodată, într-o amplă 
modificare a structurii populațiilor dominante 
prin înlocuirea speciilor de pești valoroase 
economic cu altele mai puțin importante sau cu 
specii exotice, fenomene cauzate de 
deteriorarea condițiilor de mediu sau de 
influențele antropice, iar îmbunătățirea 
componenței calitative și cantitative a resursei 
piscicole se realizează printr-o cunoaștere 
permanentă a ihtiofaunei, din trecut și prezent, 
dar și printr-o gestionare durabilă a resurselor 
biologice. În acest context, toate acțiunile de 
prevenire a epuizării și degradării resursei de 
pește din RBDD au o importanță majoră. 

MEDIU 

AP5.OA57.PI59.MD51-23 Proiectarea și 
construirea de ferme de acvacultură 
destinate repopulării cu pește a Deltei 
Dunării 

FEADR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ARBDD, INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, ARBDD, INCDD, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

AP5.OA57.PI59.MD51-24 Decolmatarea 
lacurilor și a canalelor în vederea 
împiedicării reducerii resursei piscicole 

FEADR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ARBDD, INCDD 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, ARBDD, INCDD, experți firme 
subcontractate; 

LUNG 
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AP5.OA57.PI59.MD51-25 Diminuarea 
dezechilibrului ecologic a speciilor de 
pești din lacurile / lagunele din județ, 
reducerea sedimentării în lacurile mari 
și restaurarea calității mediului prin 
deschiderea unei breșe de comunicare la 
nivelul cordoanelor litorale de pe 
teritoriul județului 

FEADR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ARBDD, INCDD 

*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, ARBDD, INCDD; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

MEDIU 

P5.OA57.PI59.MD51-26 Marcarea și 
amenajarea specifică a zonelor de 
pescuit sportiv de pe teritoriul județului 
Tulcea 

FEADR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, 
ARBDD, INCDD 

MEDIU 

Valorificarea 
insuficientă a 

producției 
agricole 

AP5.OA54.PI55.MD52-12 Încurajarea 
înființării de microferme zootehnice și 
înființarea unor abatoare de mici 
dimensiuni în localitățile județului 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, IMM LOCALE, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, bugete proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, IMM locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

În vedetea creșterii rentabilității economice a 
sectorului agricol este nevoie de insvestiții în 
asigurarea infrastructurii necesare fermierilor 
pentru a adăuga plus valoare producțiilor 
proprii. În acest sens, sunt propuse o serie de 
proiecte care să îi ajute să-și valorifice, 
depoziteze, vândă produsele obținute. 

SCURT 

AP5.OA54.PI55.MD52-13 Susținerea 
creării de centre de colectare și /sau 
prelucrare a produselor animale și 
agricole (lapte, fructe, legume, miere, 
etc.) în comunele din județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

MEDIU 

AP5.OA54.PI55.MD52-14 Realizarea de 
silozuri în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de depozitare a producției 
agricole obținută în cadrul localităților 
din județ 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

MEDIU 

AP5.OA54.PI55.MD52-15 Susținerea 
activităților agricole prin înființarea 
unor piețe agroalimentare în comunele 
din județ  

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, IMM 

locale 
SCURT 

AP5.OA54.PI55.MD52-16 Înființarea 
unor piețe volante de legume și fructe în 
localitățile din județ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, IMM 

locale 
SCURT 

AP5.OA54.PI55.MD52-17 Reconversia 
vechilor CAP-uri din cadrul localităților 
din județ și darea acestora în folosință 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, IMM 

locale 
MEDIU 

AP5.OA54.PI55.MD52-18 Încurajarea 
de investiții în agricultura ecologică în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

SCURT 

AP5.OA54.PI55.MD52-19 Acreditarea la 
OSIM a unor branduri locale / tradiții 
locale disponibile la nivelul comunelor 
din județ 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE, IMM 
locale 

MEDIU 

Accesibilitatea 
redusă a 

terenurilor 
agricole 

AP5.OA5.9.MD5.9 -30 Realizare / 
modernizare drumuri agricole în cadrul 
comunelor județului Tulcea 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 

Proiectul de modernizare a drumurilor agricole 
are ca scop creșterea accesibilității suprafețelor 
agricole și eficientizarea lucrărilor agricole 
perioadice. De asemenea, amenajarea 
corespunzătoare a infrastructurii de acces 

MEDIU 
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de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

agricole are rolul de a proteja infrastructura de 
transport comunală. 

Ponderea 
insuficientă a 
suprafețelor 

irigate 

AP5.OA5.8.MD5.8 – 27 Sprijin în 
dezvoltarea de proiecte privind 
investițiile în sistemul de irigații 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Dezvoltare 
rurală – FEADR, 

IMM locale 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, IMM LOCALE, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean/bugetele 
locale, bugete proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli 
de lucru, echipamente informatice, birotică și 
papetărie, mijloace de transport puse la dispoziție 
de CJ Tulcea, APL locale, IMM locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa 
proiectului în scopul realizării/implementării 
acestuia. 

Pentru a face față schimbărilor cliamtice 
caracterizate de veri tot mai calde și secetoare 
și pentru a asigura continuitatea și 
rentabilitatea sectorului agricol, sunt necesare 
investiții în extinderea și modernizarea 
sistemului de irigații. 

MEDIU 

AP5.OA5.8.MD5.8 – 28 Extinderea / 
Modernizarea barajelor de acumulare și 
construirea unor sisteme de irigații în 
localitățile din județ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Dezvoltare 
rurală – FEADR, 

IMM locale 
MEDIU 

AP5.OA5.8.MD5.8 – 29  Asocierea în ADI 
/ GAL pentru reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de irigații din 
județ 

Dezvoltare 
rurală - 
FEADR 

Dezvoltare 
rurală – FEADR, 

IMM locale 
MEDIU 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 6: SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

SĂNĂTATE ȘI 
SERVICII 
SOCIALE 

Infrastructură 
sanitară 

deficitară 

AP6.OA61.PI6.MD61 -01 Modernizare 
infrastructură sanitară de la nivel județean 
prin reabilitarea și dotarea conformă a 
spitalelor / dispensarelor / cabinetelor 
publice. 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, unități sanitare 
județene și locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Cele 12 proiecte propuse au ca scop dezvoltarea 
infrastructurii sanitare județene, prin 
modernizarea unităților sanitare existente, 
înființarea de unități sanitare noi în special în 
comunele ce nu beneficiază de astfel de unități, 
și dezvoltarea unor noi secții de tratare. 
Proiectele propuse vor crește gradul de acces la 
servicii medicale al populației județene și vor 
diversifica gama de servicii medicale la care va 
avea acces populația de la nivelul județului 
Tulcea. 

LUNG 

AP6.OA61.PI61.MD61 -02 Înființarea de  
centre medicale de permanență/centre 
medicale multifuncționale la nivelul 
localităților din Județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

 

AP6.OA61.PI61.MD61 -03 Înființarea unui 
cabinet medical/dispensar medical, precum și 
dotarea acestora și asigurarea funcționării lor 
non stop în satele/comunele din Județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

MEDIU 

AP6.OA61.PI61.MD61 -04 Înființarea de 
dispensare și cu aparatura medicală necesare 
în fiecare localitățile din Județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

MEDIU 

AP6.OA61.PI61.MD61 -05 Unități medicale 
mobile dotate cu infrastructură medicală 
necesară pentru a oferi servicii medicale 
oriunde este nevoie 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

MEDIU 

AP6.OA61.PI61.MD61 -06 Înființarea unor 
secții de pediatrie în cadrul spitalelor de la 
nivelul județului 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA61.PI61.MD61 -07 Înființarea unei 
secții de neurochirurgie în cadrul Spitalului 
Județean Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA61.PI61.MD61 -08 Înființarea unei 
secții de chirurgie toracică în cadrul Spitalului 
Județean Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

 AP6.OA61.PI61.MD61 -09 Înființarea unei 
secții de hematologie în cadrul Spitalului 
Județean Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA61.PI61.MD61 -09.1 Înființare centru 
de tip respiro și recuperare 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA61.PI61.MD61 -10 Extinderea blocului 
operator și modernizarea secției de terapie 
intensivă în cadrul Spitalului Județean Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

MEDIU 

AP6.OA61.PI61.MD61 -15 Înființarea unor 
cabinete medicale în cadrul școlilor și 
grădinițelor din localitățile județului 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 
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AP6.OA61.PI61.MD61 -16 Înființare farmacii 
în comunele din județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

Deficit 
echipamente 

medicale 
performante 

AP6.OA61.PI61.MD61 -11 Creșterea eficienței 
serviciilor medicale prin investiții în 
infrastructura tehnică necesară derulării 
actului medical 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, unități sanitare 
județene și locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Pentru prestarea unor servicii medicale 
calitative este necesară dotarea tuturor 
unităților sanitare de la nivelul județului Tulcea 
cu echipamente sanitare noi și performante, 
aliniate standardelor tehnologice din domeniul 
medical. 

SCURT 

Transportul 
deficitar al 

pacienților din 
Deltă 

AP6.OA61.PI61.MD61 -12 Extinderea și 
modernizarea flotei de ambarcațiuni și 
ambulanțe a serviciului de ambulanță 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, unități sanitare 
județene și locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Prin proiectul propus se are în vedere înnoirea 
parcului auto existent la Serviciul Județean de 
Ambulanță Tulcea, precum și modernizarea 
flotei de ambarcațiuni în vederea prestării unor 
servicii medicale calitative și în timp util. 

SCURT 

Accesibilitate 
deficitară la 

servicii 
medicale 
primare la 

nivelul 
comunelor 

AP6.OA61.PI61.MD61 -13 Înființarea de 
spitale în puncte strategice din Delta Dunării 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, unități sanitare 
județene și locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Cele 4 proiecte propuse au drept scop creșterea 
accesului populației din mediul rural și locațiile 
greu accesibile din Delta Dunării la servicii 
medicale calitative fără a fi nevoiți să se 
deplaseze pe distanțe mari, decât în cazul unor 
urgențe majore. 

LUNG 

AP6.OA61.PI61.MD61 -14 Oferirea de 
facilități medicilor care aleg să își desfășoare 
activitatea la nivelul comunelor din județ 

- 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA61.PI61.MD61 -17 Construirea de 
facilități de cazare pentru specialiștii în 
medicină care activează în comunele din județ, 
sau reabilitarea facilităților de cazare acolo 
unde acestea deja există  

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

 

AP6.OA62.PI62.MD6.1 -18 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor oferite de Centrul 
Medico-Social, prin acordarea de sprijin 
bătrânilor la domiciliu și a persoanelor cu 
handicap 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 
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AP6.OA6.6.PI6.7.MD6.3-26 Înființarea unor 
echipe mobile formate din specialiști în 
kinetoterapie și terapie psihologică care să 
efectueze controale la domiciliul pacienților, 
în special a celor proveniți din localitățile din 
Delta Dunării 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

Infrastructură 
deficitară și 

servicii sociale 
pentru bătrâni 

AP6.OA6.2.PI6.2.MD6.3-19 
Construire/modernizare/reabilitare cămine 
bătrâni / centre de zi pentru bătrâni în 
localitățile din județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Cele 2 proiecte propuse a fi realizate la nivelul 
județului Tulcea produc efecte atât în sfera 
infrastructurii sociale, cât și în sfera serviciilor 
de acest tip oferite persoanelor vârstnice. 
Astfel, prin construirea unui cămin pentru 
bătrâni, precum și prin înființarea unor centre 
de îngrijire paliativă, urmărește suplinirea 
nevoilor existente pe acest sector și identificate 
la nivel județean. 

SCURT 

AP6.OA6.2.PI6.2.MD6.3-20 Înființarea unor 
centre de îngrijire paliativă, adaptate 
fenomenului demografic de îmbătrânire 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

Digitalizarea 
unităților 
sanitare 

AP6.OA6.3PI6.4.MD6.2-21 Digitalizarea 
unităților sanitare din județul Tulcea 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Digitalizarea și informatizarea serviciilor 
medicale din cadrul unităților sanitare de la 
nivelul județului aduce un plus de eficiență 
acestor unității, în sensul unei mai bune 
accesibilități la informațiile medicale ale 
pacienților, reacții în timp util, comunizare între 
diferite unități medicale. 

SCURT 

AP6.OA6.3PI6.4.MD6.2-22 Dezvoltarea unui 
sistem informatic care să faciliteze 
comunicarea dintre unitățile sanitare de la 
nivelul județului cu Casa de Asigurări de 
Sănătate 

POCIDIF 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

Acces redus al 
persoanelor 

defavorizate la 
servicii 

medicale 

AP6.OA6.4.PI6.5.MD6.1 -23 Realizarea de 
campanii de oferire servicii asistență medicală 
primară, comunitară persoanelor din categorii 
defavorizate 

POS 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare, ONG-uri 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, ONG-uri; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale, ONG-uri; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Având în vedere resursele financiare precare, 
multe dintre persoanele defavorizate nu 
apelează la servicii medicale de specialitate. În 
acest sens, s-a propus un proiect ce vizează 
realizarea de campanii de oferire servicii 
asistență medicală primară comunităților 
defavorizate în scopul creșterii accesului acestor 
persoane la servicii medicale specializate și 
calitative. 

SCURT 

Lipsă locuințe 
sociale 

AP6.OA6.5.PI6.6,MD6.3-24 Extinderea rețelei 
de locuințe sociale 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 

MEDIU 
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AP6.OA6.5.PI6.6,MD6.3-24.1 Salubrizarea 
tuturor spațiilor existente ocupate de 
locuințe sociale, începând cu imobilul 14 
Noiembrie nr.26, singurul monument istoric 
aflat la acest moment în patrimoniul 
municipiului Tulcea 

  

*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Proiectul propus vine în scopul 
familiilor/persoanelor fără resurse financiare 
pentru a le oferi condiții normale de trai. 

 

AP6.OA6.5.PI6.6,MD6.3-25 Construire 
locuințe tip ANL în localitățile din județ, 
dedicate specialiștilor, familiilor tinere sau 
aflate în dificultate 
 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

Susținerea 
insuficientă a 

grupurilor 
vulnerabil 

AP6.OA6.6.PI6.8.MD6.3 -27 Înființarea și 
sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale la 
nivelul localităților din județul Tulcea ptr. 
ajutorarea familiilor nevoiașe (bătrâni, 
persoane cu handicap, familii foarte sărace 
etc. ) 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor din 
categorii defavorizate, este propusă realizarea 
unui număr de 11 proiecte ce au ca scop final 
creștere resurselor pentru sprijinirea populației 
cu risc crescut de sărăci, a persoanelor 
defavorizate din mediul rural și/sau a 
persoanelor cu anumite condiții. Astfel, se 
propun următoarele: 
*înființarea de ONG-uri pentru sprijinul familiilor 
nevoiașe; 
*sprijinirea părinților singuri, familiilor 
monoparentale, 
*înființare centru persoane cu autism; 
*extindere centre de recuperare; 
*amenajare club bătrâni și club tineri; 
*servicii sociale integrate; 
*centre de zi pentru activități sociale; 
*înființare întreprinderi sociale. 
 
Toate aceste măsuri coroborate vor avea ca 
efect creșterea gradului de integrare a 
persoanelor defavorizate în societate și 
diminuarea neajunsurilor acestora. 

SCURT 

AP6.OA6.6.PI6.8.MD6.3 -28 Sprijinirea 
părinților singuri, familii monoparentale din 
localitățile din Județul Tulcea 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.6.PI6.9.MD6.3-29 Înființarea de noi 
centre de îngrijire a persoanelor vârstnice, 
adaptate fenomenului demografic de 
îmbătrânire a populației 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP6.OA6.6.PI6.10.MD6.3-30 Înființarea unor 
centre destinate copiilor cu autism 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP6.OA6.6.PI6.10.MD6.3-31 Extinderea 
rețelei de centre de recuperare pe probleme 
neuropsihiatrice 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP6.OA6.6.PI6.10.MD6.3-32 Modernizarea și 
schimbarea destinației clădirilor din 
localitățile județului a căror utilitate actuală 
nu mai este relevantă în vederea derulării de 
activități sociale în cadrul acestora (centre de 
zi pentru bătrâni, copii, persoane cu 
dizabilități, etc.) 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale 

 

AP6.OA6.7.PI6.9.MD6.3-33 Amenajare 
cluburi ale bătrânilor în vederea desfășurării în 
cele mai bune condiții a activităților specifice 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.8.PI6.10.MD6.3 – 34 Înființarea unor 
centre de zi destinate persoanelor cu 
dizabilități în cadrul cărora aceștia să poată 
desfășura activități de socializare, destindere, 
dobândire de noi competențe adaptate 
gradului și tipului de handicap, de dobândire a 
competențelor care să le faciliteze integrarea 
socială, etc. 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

MEDIU 
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AP6.OA6.9.PI6.11.MD6.3-35 Oferirea de 
servicii sociale integrate pentru persoanele 
defavorizate. 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.9.PI6.11.MD6.3-36 Sprijinirea 
locuitorilor din localitățile din Județul Tulcea 
aflați în dificultate/grupuri 
defavorizate/grupuri vulnerabile 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.9.PI6.11.MD6.3-37 Activități de 
integrare pentru comunitățile marginalizate 
din cadrul localităților județului Tulcea 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.9.PI6.11.MD6.3-38 Susținerea de 
proiecte integrate privind asigurarea serviciilor 
de suport pentru persoanele aflate la risc de 
excluziune din localitățile județului Tulcea 

POIDS 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.10.PI6.12.MD6.4-39 Înființare Club 
al Tineretului/Casă de Cultură, unde tinerii să 
poată socializa și să participe împreună la cât 
mai multe acțiuni 

POEO 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri 

SCURT 

AP6.OA6.10.PI6.12.MD6.4-40 Înființarea de 
întreprinderi sociale în scopul combaterii 
disparităților sociale 

POEO 
CJ Tulcea, APL 
locale, ONG-uri, 
IMM-uri  

SCURT 

Lipsa digitizării 
și promovării 

serviciilor 
medicale 

AP6.OA6.11.PI6.13.MD6.2-41 Dezvoltarea 
unui sistem informatic prin intermediul căruia 
să fie promovate serviciile medicale 
desfășurate la nivelul județului și să informeze 
publicul referitor la disponibilul de personal și 
echipamente 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, unități sanitare; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Realizarea celor 3 proiecte propuse are drept 
scop creșterea accesibilității la servicii medicale 
a populației, precum și promovarea acestora 
către populația rezidentă. 

SCURT 

AP6.OA6.11.PI6.14.MD6.2-42 Îmbunătățirea 
site-ului instituției și realizarea unui portal cu 
cetățenii în vederea informării lor 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 

AP6.OA6.11.PI6.14.MD6.2-43 Dezvoltarea 
unui sistem informatic care să faciliteze 
preluarea pacienților într-un mod eficient, 
reducând astfel timpii de așteptare 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, Unități 
sanitare 

SCURT 
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 Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 7: EDUCAȚIE ȘI RESURSE UMANE (FORȚA DE MUNCĂ) 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECTE PROPUSE (COD ȘI 
DEUMIRE) 

PROGRAM 
FINANȚARE 

STAKEHOLDERI RESURSE 
CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 

NEVOII 
TIMP DE 
REALIZARE 

EDUCAȚIE ȘI 
RESURSE 
UMANE 

(FORȚA DE 
MUNCĂ) 

Dotarea 
insuficientă 

pentru 
desfășurarea 
activităților 

școlare online 
și offline 

AP7.OA71.PI72.MD79-01 Îmbunătățirea 
infrastructurii informaționale / 
dotarea unităților de învățământ cu 
echipamente necesare desfășurării 
învățământului on-line. 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Contextul pandemic actual a adus mari schimbări în 
modul de desfășurare a actului educațional. În 
acest sens, infrastructura informatica adecvată 
este imperios necesară desfășurării în condiții 
optime a învățământului on-line. 

SCURT 

AP7.OA71.PI72.MD79-02  Dotarea 
școlilor cu instrumente hardware 
necesare derulării activităților în regim 
de e-learning, precum computere, 
tablete, tablă interactivă, 
videoproiectare, etc în localitățile din 
Județul Tulcea 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT, 
SCOLILE DIN 

COMUNA 
FRECĂȚEI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Tehnologia informației este din ce în ce mai 
prezentă în toate domeniile, sectorul educației 
nefiind o excepție. Prezența echipamentelor 
informatice în școli este foarte necesară, întrucât 
facilitează desfășurarea în condiții optime a 
proceselor de învățare, familiarizând totodată 
elevii cu sistemele de calcul din ce în ce mai 
prezente în toate domeniile. 

SCURT 

AP7.OA71.PI74.MD79-03  
Implementarea de platforme e-
learning în fiecare unitate de 
învățământ și instruirea cadrelor 
didactice, dar și a elevilor în vederea 
familiarizării acestora în utilizarea lor 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

E-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la 
metodele de educație tradiționale, fiind adoptat de 
multe din instituțiile de învățământ performante. 
Acesta ofertă avantajul posibilității instruirii 
continue și avantajul legat de larga aplicabilitate, 
acesta oferind posibilitatea expunerii materiei 
școlare într-un mod care facilitează înțelegerea 
ușoară și corectă a informațiilor predate. 

MEDIU 

Lipsa 
bibliotecilor 
din mediul 

rural 

AP7.OA710.PI713.MD74-44 Derularea 
de acțiuni care vizează modernizarea 
bibliotecilor din mediul rural, 
extinderea numărului de volume din 
cadrul acestora și pregătirea 
personalului 

- 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

BIBLIOTECI DIN 
MEDIUL RURAL 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, biblioteci din mediul rural, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Bibliotecile joacă un rol vital în comunitățile 
deservite, fiind o importantă sursă de servicii de 
informare și documentare sub diverse forme și în 
contexte diferite. Acestea contribuie la dezvoltarea 
personală a utilizatorilor prin educația formală, 
prin educația pe tot parcursul vieții, prin 
activitățile desfășurate după încheierea orelor de 
școală, prin cultura informației, activități de 
petrecere a timpului liber, sau acces la informații. 
Funcționarea bibliotecilor din mediul rural la 
standarde ridicate este foarte importantă, 

MEDIU 
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influențând direct nivelul de educație al populației 
deservite. 

Modernizarea 
bibliotecilor și 
diversificarea 
activităților 
furnizate de 
către acestea 

AP7.OA710.PI713.MD74-45 
Implementarea unor sisteme RFID de 
identificare prin radiofrecvență în 
cadrul bibliotecilor mari 

POCIDIF 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
BIBLIOTECA 
JUDEȚEANĂ 

PANAIT CERNA 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, Biblioteca Județeană Panait Cerna, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

În ziua de azi bibliotecile trebuie să facă față unei 
duble înfruntări: creșterea eficienței proprii și 
îmbunătățirea satisfacției utilizatorilor. 
Identificarea prin radio-frecvență (RFID) este o 
tehnologie modernă de identificare automată care 
prezintă calități superioare față de modelele 
clasice și care permite înlocuirea sistemului de cod 
de bare, precum și preluarea sistemului ISBN într-o 
prezentară mult mai bogată în informații și 
necodificată, facilitând astfel accesul la informații 
persoanelor interesate. 

MEDIU 

AP7.OA710.PI713.MD74-46 
Digitalizarea serviciilor oferite de 
bibliotecile școlare și digitizarea 
fondului de carte deținut de acestea 

POCIDIF 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Cărțile în format electronic au luat amploare și sunt 
din ce în ce mai căutate în zilele noastre. Cărțile 
digitale au ca principale avantaje accesul imediat 
asupra conținutului cărții datorită internetului și 
reducerea consumului de hârtie, aceste două 
motive fiind suficiente pentru extinderea 
eforturilor de adoptare a cărților digitale. 

MEDIU 

Infrastructură 
școlară 

deficitară 

AP7.OA72.PI71.MD72-04  Modernizare 
infrastructură educațională și 
infrastructură conexă educației la 
nivelul localităților din județul Tulcea 
(modernizare, reabilitare termică, 
extindere, dotare școli și grădinițe) 

POR 
CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

ȘCOLI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

În vederea creșterii calității educației și a creșterii 
participării la nivelul învățământului obligatoriu în 
mediu rural este necesară asigurarea unei 
infrastructuri de educație corespunzătoare, 
condițiile fizice și dotările disponibile în școli fiind 
aspecte care influențează în mod direct eficiența 
procesului educațional. 

SCURT 

AP7.OA72.PI71.MD72-05  Lucrări 
privind efectuarea de reparații și 
împrejmuirea unităților de învățământ 
în localitățile din Județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

ȘCOLI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

SCURT 

Dotarea 
insuficientă 

pentru 
desfășurarea 

AP7.OA72.PI71.MD72-07  Înființarea de 
laboratoare și dotarea corespunzătoare 
a acestora în vederea îmbunătățirii 

POR 
CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

ȘCOALI  

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 

Înțelegerea materiilor de către elevi este mult mai 
ușoară atunci când procesul de predare este bazat 
pe experimente practice care surprind fenomenele 
sau reacțiile predate. În acest sens, prezența unor 

SCURT 



 
 

Pagina 537 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

activităților 
școlare online 

și offline 

metodelor de predare-învățare în 
localitățile din Județul Tulcea 

*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

laboratoare bine dotate la nivelul școlilor este un 
factor decisiv în creșterea nivelului de calitate al 
procesului de predare-învățare. 

Diferență 
foarte mare 
între școlile 
din mediul 

urban și cele 
din mediul 

rural, atât la 
nivelul 

dotărilor și 
infrastructurii 

cât și la 
nivelul 

calificării 
profesorilor 

AP7.OA72.PI71.MD72-08  Dotarea 
tehnică și tehnologică a unităților de 
învățământ din mediul rural în vederea 
creșterii eficienței și eficacității 
actului educațional 

POR POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

La momentul actual există o discrepanță mare între 
dotările și facilitățile de care dispun unitățile de 
învățământ din mediul urban și din mediul rural, 
multe din cele din urmă dispunând de o 
infrastructură de învățământ situată sub necesarul 
asigurării unui învățământ de calitate. În acest 
sens, dotarea școlilor din mediul rural este absolut 
necesară, întrucât acest aspect influențează în mod 
direct calitatea actului educațional din mediul 
rural. 

SCURT 

Infrastructură 
școlară 

deficitară 

AP7.OA72.PI71.MD77-09 Amenajarea 
curților/spațiilor de joacă din cadrul 
unităților de învățământ. 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Amenajarea curților și a spațiilor de joacă din 
cadrul școlilor influențează atât gradul de 
securitate din cadrul școlilor dar și procesul de 
învățare, întrucât prin activitățile întreprinse în 
cadrul acestor spații pot oferi elevilor un context 
prielnic dobândirii unor deprinderi și abilități 
complementare celor dobândite prin procesul de 
predare. 

SCURT 

Dotarea 
insuficientă 

pentru 
desfășurarea 
activităților 

școlare online 
și offline 

AP7.OA72.PI71.MD77-10 Dotarea 
cabinetelor didactice din cadrul 
școlilor cu material didactic și tehnică 
nouă. 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Materialele didactice reprezintă asistenți de 
încredere ai profesorilor, fără de care elevii nu ar 
putea avea un parcurs legat în acumularea 
cunoștințelor. Aceste unelte transformă procesul de 
învățare într-un mecanism mai simplu și mai 
atrăgător, prezența unei baze materiale bogate la 
nivelul școlilor fiind foarte utilă pentru creșterea 
nivelului de calitate al învățământului. 

SCURT 

Spații 
insuficiente și 

inadecvate 
pentru 

activitățile 
școlare și 

extra-școlare 

AP7.OA72.PI71.MD77-11  Extinderea 
rețelei de unități școlare/unități de 
învățământ de la nivelul județului în 
funcție de zonele ce necesită 
suplimentarea numărului de locuri 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 

La momentul actual accesul la învățământ este 
deficitar în unele zone de la nivelul județului. 
Extinderea numărului de unități școlare facilitează 
în mod direct participarea la educare a elevilor de 
la nivelul județului și creșterea condițiilor de 
desfășurare a orelor de curs. 

MEDIU 
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mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

AP7.OA72.PI71.MD77-12  Modernizarea 
unităților de învățământ care nu 
corespund standardelor necesare 
desfășurării activităților educaționale 
în condiții optime 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

În vederea creșterii calității educației și a creșterii 
participării la nivelul învățământului obligatoriu 
este necesară asigurarea unei infrastructuri de 
educație corespunzătoare, condițiile fizice și 
dotările disponibile în școli fiind aspecte care 
influențează în mod direct eficiența procesului 
educațional. 

SCURT 

Consolidarea 
gradului de 
securitate al 

elevilor și 
profesorilor în 

școli 

AP7.OA72.PI71.MD77-13 Dotarea 
școlilor cu sisteme de supraveghere și 
securitate performante care să elimine 
riscul pătrunderii persoanelor străine 
în incinta unităților de învățământ 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Siguranța în școli este un aspect de prioritate 
maximă. Implementarea sistemelor care să asigure 
securitatea în cadrul unităților de învățământ este 
necesară întrucât prin intermediul acestora pot fi 
prevenite cazurile de violență în școli, a 
delincvenței juvenile și a victimizării copiilor și 
implicit se poate reduce riscul de abandon școlar. 

SCURT 

Infrastructură 
școlară 

deficitară 

AP7.OA72.PI71.MD78-14 Colegiul 
Economic Delta Dunării: Reabilitare 
infrastructură primară colegiu. 

POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

COLEGIUL 
ECONOMIC 

DELTA DUNĂRII 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, Colegiul Economic Delta Dunării, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

În vederea creșterii calității educației și a creșterii 
participării la nivelul învățământului obligatoriu 
este necesară asigurarea unei infrastructuri de 
educație corespunzătoare, condițiile fizice și 
dotările disponibile în școli fiind aspecte care 
influențează în mod direct eficiența procesului 
educațional. 

SCURT 

Lipsa 
universităților 

AP7.OA72.PI76.MD75-15 Dezvoltarea 
unui cadru favorabil care să determine 
Universitățile din România să deschidă 
puncte de lucru la Tulcea 

- 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

UNIVERSITĂȚI, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, universități, instituții de învățământ, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Absența mediului universitar de la nivelul județului 
Tulcea este un factor ce susține fenomenul de 
migrare a populației și afectează în mod negativ 
mediul de afaceri. Creșterea atractivității județului 
pentru universitățile din România și înființarea de 
universități pe specificul activităților economice în 
care forța de muncă este deficitară sunt demersuri 
extrem de importante pentru județ, întrucât prin 
intermediul acestora se pot îmbunătăți multe 
aspecte de natură socială și economică la nivelul 
județului. 

LUNG 
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AP7.OA72.PI76.MD77-16 Înființarea 
unor Universități autohtone care să 
furnizeze programe universitare în 
concordanță cu nevoile Județului 
Tulcea 

- 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 

UNIVERSITĂȚI, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, universități, experți 
firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

LUNG 

Infrastructură 
școlară 

deficitară 

AP7.OA73.PI73.MD72-17  Construire și 
dotare grădinițe în localitățile din 
județul Tulcea 

POEO POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Perioada primilor ani de viață are un impact durabil 
asupra vieții adultului. Întrucât deprinderile 
cumulate în primii ani de viață influențează în mod 
direct întregul parcurs al unui individ, este foarte 
important accesul copiilor la o infrastructură care 
să le permită o bună educație. 

SCURT 

AP7.OA73.PI73.MD77-18 Reabilitarea, 
modernizarea unităților existente de 
învățământ și construirea unui unități 
noi mai ales pentru învățământul 
preșcolar. 

POEO POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

În vederea creșterii calității educației și a creșterii 
participării la nivelul învățământului obligatoriu 
este necesară asigurarea unei infrastructuri de 
educație corespunzătoare, condițiile fizice și 
dotările disponibile în școli fiind aspecte care 
influențează în mod direct eficiența procesului 
educațional. 

MEDIU 

Riscul de 
abandon 
școlar 

AP7.OA74.PI75.MD71-19 Organizarea 
programelor de tip ”Școală după 
școală” în mediul rural în vederea 
reducerii fenomenului de abandon 
școlar. 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Lipsa unor condiții optime pentru desfășurarea 
proceselor educaționale la nivelul satelor din 
mediul rural este o cauza majoră al creșterii riscului 
de abandon școlar. În acest context, furnizarea 
unor programe care să atenueze din riscurile 
generate de absența unor cadre optime este foarte 
importantă. 

MEDIU 

Nivelul scăzut 
de studii al 

unora dintre 
părinți 

AP7.OA74.PI75.MD71-20 Furnizarea de 
servicii psiho-sociale de sprijin 
dedicate părinților cu nivel scăzut de 
studii prin intermediul cărora să le fie 
prezentate aspecte ce fac referire la 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 

Întrucât un nivel de educație scăzut al părinților 
poate influența în mod direct participarea la 
educație, parcursul educațional și atitudinea 
copiilor față de educație, importanța derulării unor 
demersuri care vizează părinții este una majoră, 

MEDIU 
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importanța participării copiilor la 
educație 

*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

prin derularea unor astfel de activități riscul de 
abandon școlar putând fi redus considerabil. 

Riscul de 
abandon 
școlar 

AP7.OA74.PI75.MD71-21 Furnizarea de 
servicii psiho-sociale de sprijin 
destinate copiilor care provin din 
grupuri cu risc de abandon școlar 
ridicat 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Prin aceste demersuri se urmărește identificarea 
elevilor cărora li se asociază un număr mai mare sau 
mai mic de factori de risc, monitoriza strictă a 
prezenței și a rezultatelor în funcție de riscul 
estimat și aplicarea de măsuri de sprijinire în 
funcție de nevoile specifice ale copiilor în vederea 
reducerii riscului de abandon școlar și creșterii 
performanței la învățătură. 

MEDIU 

AP7.OA74.PI75.MD71-22 Furnizarea de 
servicii psiholo-sociale destinate 
prevenției consumului de droguri 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Având în vedere complexitatea factorilor care îi 
determină pe copii să fie vulnerabili la consumul de 
droguri și implicațiile pe care consumul de droguri 
le atrag după sine, furnizarea unor acțiuni specifice 
în conformitate cu standardele naționale și 
internaționale în acest sens este absolut necesară 
în vederea reducerii riscului de abandon școlar. 

MEDIU 

Performanțe 
scăzute ale 

elevilor 

AP7.OA74.PI75.MD71-23  Înființarea de 
centre after school care să sprijine 
creșterea performanțelor școlare ale 
elevilor în localitățile din Județul 
Tulcea 

POEO POR 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Centrele de tip after school reprezintă o modalitate 
eficientă de creștere a performanțelor la învățătură 
ale elevilor întrucât prin intermediul acestora poate 
fi compensată lipsa sau imposibilitatea implicării 
părinților în activitățile de învățare ale elevilor, 
aceștia putând aprofunda materia școlară într-un 
cadru supervizat de cadre didactice calificate. 
Totodată, centrele de tip after school creează un 
mediu benefic socializării și dezvoltării de 
competențe necesare desfășurării activităților de zi 
cu zi. 

MEDIU 

Reducerea 
cazurilor de 
bullying în 

școli 

AP7.OA74.PI75.MD71-24 Furnizarea de 
servicii psihologice destinate reducerii 
cazurilor de bullying în rândul elevilor 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 

Cazurile de bullying în școli au ca și consecințe 
asupra dezvoltării psihologice normale a elevilor 
creșterea nivelului de anxietate și depresie, 
performanțe scăzute la învățătură, apariția unor 
probleme generale de sănătate și pot determina 
repetarea experienței de bullying prin agresarea 
altor elevi percepuți mai slabi decât cei ce au fost 
supuși cazurilor de bullying. În acest context, 
derularea unor activități de reducere a cazurilor de 

MEDIU 
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*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

violență în școli este foarte importantă în vederea 
asigurării unei educații performante. 

Activități 
extrașcolare 
insuficiente 

AP7.OA74.PI76.MD76-25  Susținerea de 
proiecte educaționale extrașcolare, cu 
asigurarea costurilor de instruire și 
participare la concursuri și la 
evenimente de profil în unitățile de 
învățământ din Județul Tulcea 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN COMUNA 
LUNCAVIȚA 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Educația extra curriculară este realizată dincolo de 
procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Prin 
intermediul activităților extrașcolare elevii își pot 
atribui deprinderi ce țin de sociabilitate, optimism, 
creșterea sentimentului valoric personal, creșterea 
stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, dar 
își pot consolida în același timp și deprinderile 
dobândite prin intermediul învățământului formal. 

MEDIU 

AP7.OA74.PI76.MD76-26 Acordarea 
de sprijin pentru proiectele și 
schimburile naționale și internaționale 
din domeniul educației pentru 
locuitorii comunelor din județul Tulcea 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN COMUNA 
LUNCAVIȚA 

MEDIU 

AP7.OA74.PI76.MD76-26.1 
Acordarea de burse pentru 
performanță 

- - MEDIU 

Declinul 
învățământului 
vocațional și al 

școlilor de 
meserii 

AP7.OA75.PI712.MD73-27 Dezvoltarea 
de parteneriate public-privat în scopul 
creșterii eficienței învățământului 
profesoral și al facilității absorbției pe 
piața muncii în urma finalizării 
studiilor 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Cooperarea dintre mediul de afaceri și unitățile de 
învățământ profesional este absolut necesară 
pentru asigurarea corelației dintre specializările 
incluse în oferta educațională a școlilor tehnice și 
nevoile de personal calificat ale afacerilor de la 
nivelul județului Tulcea. Prin dezvoltarea de 
parteneriate public-privat se pot reduce 
problemele generate de lipsa forței de muncă 
calificată de la nivelul județului și se generează 
condiții care facilitează creșterea economică. 

MEDIU 

AP7.OA75.PI712.MD73-28 Înființarea 
de școli care să funcționeze în regim 
dual 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Învățământul dual și-a arătat eficiența în 
numeroase țări dezvoltate, întrucât prin 
intermediul acestuia elevii au șansa să-și dezvolte 
cunoștințele practice într-un mediu real de muncă 
oferit de companii, să se familiarizeze cu mediul de 
muncă direct în firma care are nevoie de 
competențele elevului, ceea ce reprezintă un atu 
important la începutul vieții profesionale. Având în 
vederea aceste aspecte, înființarea de școli în 
regim dual reprezintă o soluție importantă de 
creștere economică a județului. 

MEDIU 

Învățământul 
tehnologic nu 

dispune de 
echipamente 

adecvate 

AP7.OA75.PI712.MD73-29 
Retehnologizarea liceelor tehnice în 
vederea creșterii eficienței procesului 
educațional 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 

În vederea creșterii eficienței învățământului 
tehnic este foarte important ca acesta să dispună 
de resurse care să permită elevilor să dobândească 
competențe în concordanță cu nevoile pieței muncii 
de la nivelul județului. În acest mod se creează un 
context benefic creșterii gradului de ocupare și 
dezvoltării mediului de afaceri. 

SCURT 



 
 

Pagina 542 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Îmbătrânirea 
fizică și 
morală a 
corpului 

profesoral 

AP7.OA75.PI75.MD77-30 Oferirea de 
facilități tinerilor care aleg să intre în 
sistemul de învățământ 

- 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Creșterea atractivității lucrului în sistemul 
educațional este un lucru necesar, întrucât astfel se 
asigură continuitatea resurselor umane din 
învățământ și extinderea corpului profesoral cu 
persoane care dețin competențe compatibile cu 
evoluția sistemului de educație. 

MEDIU 

Diversificarea 
activităților de 

învățare a 
unor 

deprinderi cu 
aplicabilitate 
în viața de zi 

cu zi 

AP7.OA75.PI76.MD76-31 Introducerea 
unor module extrașcolare de învățare 
care vizează dezvoltarea inteligenței 
emoționale, asimilarea de aptitudini și 
competențe în concordanță cu ceințele 
pieței muncii actuale, educație 
financiară, etc 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Educația extra curriculară este realizată dincolo de 
procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Prin 
intermediul activităților extrașcolare elevii își pot 
atribui deprinderi ce țin de sociabilitate, optimism, 
creșterea sentimentului valoric personal, creșterea 
stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, dar 
își pot consolida în același timp și deprinderile 
dobândite prin intermediul învățământului formal. 

MEDIU 

AP7.OA75.PI76.MD76-32 Dezvoltarea 
unor cadre care să permită asimilarea 
de noi aptitudini și competențe prin 
activități de voluntariat 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Adaptarea 
insuficientă a 

învățământului 
la nevoile 

pieței muncii 

AP7.OA75.PI77.MD711-33  Organizare 
cursuri de formare profesională 
gratuite pentru tinerii din 
satele/comunele din Județul Tulcea în 
vederea reconversiei lor profesionale 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Formarea profesională a tinerilor nu este doar o 
modalitate de dezvoltare personală a angajaților, ci 
este o investiție superioară în dezvoltarea 
capitalului uman, cu impact asupra calității muncii 
și implicit a dezvoltării unei comunități. În acest 
context, prioritățile în domeniu vizează concepte 
precum: învățarea continuă, valorificarea învățării 
non-formale și informale, recunoașterea 
competențelor și a calificărilor, asigurarea calității 
în formare, creșterea adaptabilității și facilitarea 
mobilității, implicarea tuturor actorilor sociali, 
ameliorarea rețelei de informare, consiliere și 
orientare profesională, creșterea participării la 

MEDIU 

AP7.OA75.PI77.MD711-34 Sprijinirea 
învățământului secundar, profesional și 
tehnic din cadrul comunelor din 
județul Tulcea, astfel încât acestea să 
pregătească elevii atât pentru o 
economie globală a cunoașterii, cât și 
pentru o economie cu anumite 
particularități tehnice 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

MEDIU 
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AP7.OA75.PI77.MD711-35 Sprijinirea 
organismelor de specializare 
profesională pentru instruirea tinerilor 
din satele/comunele din Județul 
Tulcea în vederea reconversiei lor 
profesionale 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL locale, 

INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

formare, dezvoltarea pieței furnizorilor de 
programe de formare profesională continuă. 

MEDIU 

AP7.OA75.PI78.MD72-37 Organizare 
programe de reconversie profesională, 
recalificare și perfecționare în funcție 
de specificul activităților economice 
derulate la nivelul comunelor din 
județul Tulcea 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL locale, 

INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

AP7.OA75.PI78.MD72-38 Oferirea de 
oportunități de învățare pe toată 
durata vieții pentru crearea de abilități 
de muncă necesare economiei 
localităților din județul Tulcea 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL locale, 

INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Diferență 
foarte mare 
între școlile 
din mediul 

urban și cele 
din mediul 

rural, atât la 
nivelul 

dotărilor și 
infrastructurii 

cât și la 
nivelul 

calificării 
profesorilor 

AP7.OA75.PI78.MD72-36  Formare 
continuă pe tot parcursul vieții 
corpului profesional în vederea 
dobândirii competențelor didactice și 
specifice materiilor predate 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Formarea continuă este importantă pentru județul 
Tulcea, întrucât aceasta asigură actualizarea și 
dezvoltarea competenţelor personalului didactic, 
inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție 
de evoluțiile din planul nevoilor de educaţie şi al 
curriculum-ului educațional, precum și în funcţie de 
exigențele privind adaptarea competențelor 
personalului didactic la schimbările din 
structurile/procesele de educație. 

MEDIU 

Dezvoltarea 
insuficientă a 
competențelor 

de predare 
online 

AP7.OA76.PI710.MD710-39 Formarea 
cadrelor didactice în domeniul predării 
online 

POEO 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Urmare a schimbărilor în modalitatea de participare 
la educație generate de contextul pandemic, este 
importantă participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare în vederea dobândirii 
competențelor tehnice necesare desfășurării 
activităților de predare în regim online, dar și în 
vederea adaptării competențelor didactice la noul 
context. 

SCURT 

Diferență 
foarte mare 
între școlile 
din mediul 

urban și cele 
din mediul 

rural, atât la 

AP7.OA77.PI76.MD72-40 Oferirea de 
facilități profesorilor calificați care 
aleg să predea în mediul rural 

- 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 

Întrucât învățământul din mediul rural de la nivelul 
județului se confruntă cu lipsa personalului didactic 
calificat, oferirea de facilități profesorilor care 
dețin competențe superioare care aleg să predea în 
mediul rural poate constitui o soluție pentru 
creșterea calității învățământului din satele 
județului. Acestea ar putea consta în locuințe de 

MEDIU 
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nivelul 
dotărilor și 

infrastructurii 
cât și la 
nivelul 

calificării 
profesorilor 

mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

serviciu temporare, facilități pentru construirea 
unei locuințe personale, bonusuri, etc. 

Lipsa unui 
sistem de 
transport 
școlar, în 

special pentru 
elevii din 

RBDD 

AP7.OA77.PI79.MD77-41 Dezvoltarea 
unui sistem de transport dedicat 
școlilor/liceelor și achiziționarea de 
mijloace de transport care să faciliteze 
accesul la educație copiilor din 
localitățile izolate, în special din Delta 
Dunării 

- 
CJ TULCEA, 
APL LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Județul Tulcea are numeroase zone în care accesul 
se realizează cu dificultate, în special zonele din 
RBDD. Dezvoltarea unui transport destinat elevilor 
facilitează accesul copiilor din zonele izolate la 
educație și reduce timpul petrecut în tranzit, 
acesta putând fi utilizat în scopul creșterii 
performanțelor școlare. 

MEDIU 

Constrângeri 
materiale ale 
familiilor cu 
copii elevi 

AP7.OA78.PI79.MD71-42 Derularea 
unor programe de sprijin material și 
suport psihologic destinat elevilor care 
provin din familii cu situație materială 
precară 

POIDS 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Deprivarea materilă este una din principalele cauze 
ale performanței școlare slabe și a abandonului 
școlar. Acordarea de sprijin material și suport 
psihologic copiilor care provin din familii cu situație 
materială precară duce la crearea unui context 
favorabil studiului și la reducerea sau eliminarea 
unor factori care pot determina elevii să 
abandoneze studiile. 

MEDIU 

Diferență 
foarte mare 
între școlile 
din mediul 

urban și cele 
din mediul 

rural, atât la 
nivelul 

dotărilor și 
infrastructurii 

cât și la 
nivelul 

calificării 
profesorilor 

AP7.OA79.PI711.MD79-43 Dotarea 
școlilor din mediul rural în vederea 
posibilității desfășurării cursurilor în 
regim online 

POCIDIF 

CJ TULCEA, 
APL LOCALE, 
INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, instituții de învățământ, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de la 
bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, instituții de învățământ; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului în 
scopul realizării/implementării acestuia. 

Contextul pandemic actual a adus mari schimbări în 
modul de desfășurare a actului educațional. În 
acest sens, infrastructura informatica adecvată 
este imperios necesară desfășurării în condiții 
optime a învățământului on-line. Dotarea școlilor 
din mediul rural cu echipamente informatice care 
să susțină desfășurarea activităților educaționale în 
mediul online este absolut necesară în contextul în 
care în prezent sunt multe unități școlare care nu 
dispun de resursele necesare. 

SCURT 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 8: CULTURĂ 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

CULTURĂ 

Spații amenajate 
neadecvat și lipsă 

dotări performante 
instituții de cultură 

 
AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-01 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Reamenajarea spațiilor muzeale 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Valorificarea patrimoniului cultural depinde în 
mare măsură de modul de amenajare și dotare 
a instituțiilor culturale, astfel încât resursele 
de patrimoniu să fie cât mai bine puse în 
valoare. Proiectele propuse ce vizează 
modernizarea, reamenajarea spațiilor 
muzeale și a secțiilor bibliotecilor vor avea 
drept efect i mai bună valorificare a 
patrimoniului cultural, făcându-l mai atractiv 
atât pentru populația locală, cât și pentru 
turiști. De asemenea, proiectele propuse vor 
avea ca efect atragerea și retenția turiștilor și 
în spațiul județean ce nu ține de Delta Dunării. 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-00 Investiții în 
infrastructura din domeniul cultural prin 
conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural și a 
serviciilor culturale-muzeul apei; 
reabilitare nava Republica 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-00.1 Investiții 
în infrastructura din domeniul cultural, în 
mediul urban – Cinema Dacia 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-02 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Construirea unor noi spații de depozitare 
a patrimoniului cultural. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-03 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”:  
Modernizarea dotărilor destinate 
conservării si restaurării patrimoniului 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-04 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Realizarea unui muzeu și a unui depozit de 
sit 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-05 Biblioteca 
Județeană Panait Cerna: Modernizarea 
secțiilor din cadrul bibliotecii. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.2-05.1 Amenajare 
mini-farul orașului (Mun Tulcea) 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-14 Construirea, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea 
căminelor culturale în localitățile din 
Județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-15 Construire / 
înființare muzeu local în orașele județului 
Tulcea 
 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-15.1 Casa 
Experimentelor Tulcea – muzeu ludic 
interactiv 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-16 Construcția 
unor scene pentru dezvoltarea 
activităților în aer liber și dotarea 
acestora cu echipamente tehnice în 
localitățile din județ 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-18 Înființarea 
de centre de conservare a patrimoniului și 
a tradițiilor locale (inclusiv a 
meșteșugurilor) în localitățile din județ 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-17 
Înființare/extindere/reparații în cadrul 
saloanelor de evenimente din localitățile 
din Județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-21 Construire 
monumente în localitățile din județ 
 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-22 Construirea 
unor observatoare astronomice în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-23 Construire 
centre de informare, expoziționale, 
experimentale și pregătire arheologică în 
localitățile de județ 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-25 
Valorificarea cetăților și necropolelor 
antice prin amenajarea infrastructurii de 
vizitare 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-24 Extinderea 
fondurilor de carte ale bibliotecilor din 
comunele județului Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

Lipsă schimburi de 
experiență instituții 

culturale 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-06 Palatul 
Copiilor Tulcea: Organizarea de schimburi 
de experiență cu instituții similare de la 
nivel național și internațional. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 

Schimburile de experiență între instituțiile 
culturale pot fi factori de emitere a unor noi 
idei de valorificare și promovare a 
patrimoniului cultural. De asemenea, 
schimburile de experiență au impact asupra 
gradului de dezvoltare a angajaților din cadrul 
Palatului Copiilor Tulcea, cât și pentru copii 
participanți la activitățile organizate. 

SCURT 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Promovarea redusă sau 
ineficientă a unor 

obiective turistice cu 
potențial mare 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.1-07 Realizarea 
unei platforme online care să faciliteze 
diseminarea patrimoniului cultural 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Având în vedere înclinația populației din ce în 
ce mai mare către tehnologie, precum și de 
accesare a informațiilor de interes în format 
on-line/electronic, digitalizarea patrimoniului 
cultural este un pac important în creșterea 
atractivității instituțiilor de cultură. De 
asemenea, platformele online de diseminare a 
patrimoniului cultural fac posibil accesul la 
patrimoniul cultural a mai multor categorii de 
persoane. 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.1-08 Crearea unei 
platforme de diseminare a patrimoniului 
cultural din Dobrogea de Nord 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

Nevoia de promovare 
și diversificare a 

activităților culturale 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-09 Realizarea 
unor festivaluri de film cu frecvență 
anuală 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Festivalurile în aer liber de muzică, film, datini 
și obiceiuri au rolul de a atrage turiștii și în alte 
colțuri ale județului Tulcea, precum și de 
creștere a gradului de retenție a acestora pe 
teritoriul județului. De asemenea, festivaluri 
ce deprind tradiție au posibilitatea de a atrage 
participanți atât de la nivel național, cât și la 
nivel internațional. De asemenea, ele 
constituie un plus cultural și pentru populația 
județeană/locală ce va avea noi modalități de 
petrecerea timpului liber. 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-10 Realizarea 
unor festivaluri de dansuri care să 
promoveze diversitatea culturală de la 
nivelul județului 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-10.1 Organizare 
Festivalului Transfrontalier ”Dunărea care 
ne leagă” 

POR 
INTERREG 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-11 Sprijinirea 
activităților și meșteșugurilor tradiționale 
care pun în valoare patrimoniul cultural și 
natural din cadrul comunelor județului 
Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-12 Realizarea 
unor festivaluri de muzică în aer liber 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-13 Dezvoltarea 
de activități pentru marcarea zilelor 
comunelor din județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-19 Promovarea 
grupurilor / ansamblelor culturale de la 
nivelul comunelor din județ în vederea 

POR 
INTERREG 
EEA Grants 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

participării la concursuri naționale și 
internaționale 
 
AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-20 Organizare 
de concursuri anuale – Cea mai curată / 
frumoasă stradă din localitate -  la nivelul 
comunelor din județ 

- 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/loc 

SCURT 

AP8.OA8.1.PI8.1.MD8.4-20.1 Inițierea 
de concursuri/competiții/expoziții 

- 

Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/loc 

  SCURT 

Digitalizarea 
instituțiilor de cultură 

AP8.OA8.2.PI8.2.MD8.1 -26 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Realizarea unui sistem de management al 
datelor (cercetări, situri arheologice, 
monumente). 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Având în vedere înclinația populației din ce în 
ce mai mare către tehnologie, precum și de 
accesare a informațiilor de interes în format 
on-line/electronic, digitalizarea patrimoniului 
cultural este un pac important în creșterea 
atractivității instituțiilor de cultură. De 
asemenea, platformele online de diseminare a 
patrimoniului cultural fac posibil accesul la 
patrimoniul cultural a mai multor categorii de 
persoane. 
 
Mai mult, achiziționarea unor mijloace de 
digitalizare a elementelor de cultură/cărți 
constituie un mijloc de protejare și conservare 
a acestora. 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.2.MD8.1 -27 Institutul de 
cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”: 
Modernizarea mijloacelor de transmitere 
a informațiilor, prin intermediul noilor  
tehnologii digitale si de proiecție, 
referitoare la patrimoniul natural din 
Rezervația  Biosferei Delta Dunării 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.2.MD8.1 -28Biblioteca 
Județeană Panait Cerna: Dotarea cu 
echipamente performante pentru 
digitalizarea fondului de carte. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.2.MD8.1 -29 Biblioteca 
Județeană Panait Cerna: Achiziționarea 
Sistemului RFID (Identificare prin 
Radiofrecvența) 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.4.MD8.1 -30 Digitalizarea 
muzeelor prin introducerea de QR code 
care să permită vizitatorilor aflarea de 
informații cu privire la istoric, în mai 
multe limbi de circulație internațională 

POCIDIF 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.4.MD8.1 -30.1 Muzeul 
Dunării, floră, faună – Crearea unui 
muzeu digital (VR, 360, Al, etc) – 
documentarea florei și faunei Deltei – 
Locație – actualul acvariu 

POCIDIF 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 

AP8.OA8.2.PI8.4.MD8.1 -31 Digitalizarea 
fondului de carte în cadrul bibliotecilor 
din comunele județului 

POCIDIF 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

SCURT 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE IDENTIFICATĂ PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
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CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

Clădiri culturale și 
obiecte de patrimoniu 

degradate 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-32 Palatul 
Copiilor Tulcea: Reabilitarea clădirii 
Palatului Copiilor Tulcea. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

În vederea păstrării identității culturale și a 
creșterii gradului de atractivitate a clădirilor 
culturale și obiectivelor de patrimoniu sunt 
necesare investiții pentru păstrarea acestora 
într-o formă cât mai adecvată. În acest sens, 
s-au propus două proiecte de reabilitare a 
Platului Culturii și un program extins de 
restaurare și salvare a patrimoniului construit. 

SCURT 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-33 Program de 
restaurare si salvare a patrimoniului 
construit (monumente istorice, de 
arhitectura, situri arheologice, case cu 
arhitectura tradițională). 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-34 Program de 
restaurare și reabilitare a bisericilor din 
localitățile din județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-35 Conservarea 
patrimoniului local al minorităților etnice 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

Lipsa eficienței 
energetice a clădirilor 

de 
patrimoniu/instituții 

culturale 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-36 Valorificarea 
patrimoniului arheologic si istoric nord-
dobrogean prin eficientizarea energetică 
și reabilitarea Muzeului de Istorie si 
Arheologie 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale *Resurse umane: experți din cadrul CJ 

Tulcea, APL locale, instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale și/sau instituții de cultură 
județene/locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Reabilitarea și eficientizarea energetică a 
clădirilor culturale va duce la o creșterea 
fiabilității acestora, cât și la creșterea 
atractivității lor. De asemenea, 
administratorilor acestora le va aduce 
beneficii din punct de vedere a costurilor. 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-37Reabilitarea 
şi eficientizarea energetică a clădirii 
culturale din localitățile din județul 
Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-38 
Eficientizarea energetică a Bibliotecii 
Județene „Panait Cerna” 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-39 
Eficientizarea energetică și modernizare 
imobil – sediul Consiliului Județean Tulcea 
(corp legătura) 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 

AP8.OA8.3.PI8.3.MD8.3-40 Reabilitare 
imobil - "Tabără Cocos" - Niculițel 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, Instituții 
de cultură 
județene/locale 

MEDIU 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 9: TURISM 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

TURISM 

Promovarea 
redusă sau 

ineficientă a unor 
obiective turistice 
cu potențial mare 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-01 
Promovarea turismului durabil și 
integrat în Județul Tulcea (promovarea 
Deltei Dunării, a peisajelor oferite de 
natură, a patrimoniului cultural, a 
turismului gastronomic, a turismului 
ecumenic) în scopul dezvoltării continue 
a județului 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Promovarea ineficientă a potențialului turistic are 
efecte negative asupra numărului de turiști atrași. În 
vederea eliminării acestor probleme și pentru 
atragerea cât mai multor turiști de la nivel național și 
internațional s-au propus o serie de proiecte ce 
vizează dezvoltarea unor platforme on-line de 
promovare a turismului județean, derularea de 
campanii de promovare și realizarea unei strategii 
coerente de promovare. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-04 Derularea 
de activități și campanii masive de 
promovare a principalelor obiective 
turistice de la nivelul județului 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
de cultură 

SCURT 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.5-39 Dezvoltare 
platformă online de promovare a 
turismului județean cu posibilitatea de 
conectare în timp real a turiștilor prin 
GPS în vederea facilității descoperirii 
locațiilor. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.5-40 Întocmire 
hărți GIS a localităților din județul 
Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-21 Editarea 
unor broșuri într-o limbă de circulație 
internațională pentru comunele din 
județ 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

CURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-22 Activități 
de marketing și managementul 
destinațiilor turistice din cadrul 
comunelor județului Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

CURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-23 
Dezvoltarea unor branduri locale pentru 
comunele din județ 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

CURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-24 
Dezvoltarea unor strategii de promovare 
a localităților din județ 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

CURT 

Lipsa unor 
mecanisme care 

să integreze 
întregul potențial 

turistic al 
județului 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-02 
Dezvoltarea unui brand de județ care să 
pună accent pe potențialul turistic al 
acestuia. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură, 
AJOFM, IMM locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 

Pentru creșterea vizibilității potențialului turistic al 
județului Tulcea, se propune realizarea unui brand 
județean care să cuprindă și valorizeze toate 
resursele turistice județene. De asemenea, se 
propune modernizarea mijloacelor de transmitere a 
mesajelor de promovare turistică în scopul ajungerii 
lor la o categorie cât mai vastă de turiști. De 
asemenea, pentru un turism dezvoltat integrat este 
nevoie și de resursă de muncă calificată, unde din 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.5-03 
Modernizarea mijloacelor de 
transmitere a informațiilor prin 
intermediul noilor tehnologii digitale și 
de proiecție, referitoare la patrimoniul 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
de cultură 

SCURT 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

natural din RBDD, în cadrul Centrului 
Muzeal Ecoturistic Delta Dunării. 

de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, IMM-uri, AJOFM, 
instituții de cultură; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

principalele probleme semnalate la nivel județean 
constând în insuficiența numărului de ghizi turistici 
specializați atât pe prezentarea cadrului natural, cât 
și a cadrului cultural local. 

AP9.OA9.6.PI9.5.MD9.2.-51 Cursuri de 
instruire a ghizilor turistici de la nivelul 
județului în vederea dobândirii 
competențelor necesare derulării unor 
tururi care să înglobeze totalitatea 
formelor de turism și să integreze 
întregul potențial turistic de la nivelul 
județului. 

POEO 
POTJ 

CJ Tulcea, APL 
locale, AJOFM 
Tulcea, IMM locale 

SCURT 

Digitalizarea 
turismului, 
inclusiv a 

mijloacelor de 
informare privind 

căile de acces 
către diverse 

obiective 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.5-05 
Dezvoltarea și implementarea de 
aplicații informatice (harta turistică 
integrată) care să faciliteze accesul la 
informații de interes turiștilor și să 
conducă implicit la creșterea numărului 
acestora 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
de cultură 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții de cultură,; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, instituții de cultură; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Digitalizarea serviciilor turistice și oferirea unei 
aplicații care să prezinte totalitatea potențialului 
județean va facilita accesul potențialilor turiști la 
informații despre județul Tulcea, îi va face să 
descopere noi atracții de pe teritoriul județului 
Tulcea și va crește gradul de vizibilitatea și 
notorietate a județului Tulcea din punct de vedere 
turistic. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.5-06 
Dezvoltarea unei aplicații informatice 
pe diferite tematici, astfel încât turiștii 
să poată cunoaște întreaga paletă de 
servicii la nivel de județ (locuri de 
cazare, agrement, muzee, festivaluri, 
etc) 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
de cultură 

MEDIU 

Lipsa unor 
pachete turistice 

(pachete de 
servicii și trasee 

turistice 
diversificate și 

atractive) 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-07 
Dezvoltarea unor pachete turistice 
variate care să integreze diversitatea 
reliefului județului, diversitatea 
culturilor, a gastronomiei și a 
activităților sportive ce pot fi practicate 
pe teritoriul județului 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, operatori de turism 
locali, infrastructuri de cazare turistică,; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale, operatori turistici; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, operatori turistici 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Pachetele turistice integrate au ca scop valorificarea 
mai multor sectoare economice ale județului Tulcea 
și o mai bună punere în valoare a  potențialului 
turistic, ceea ce poate avea efect pozitiv asupra 
dezvoltării economice a județului Tulcea. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-07.1 
Dezvoltarea unor trasee turistice 
marcate și/sau ghidate ce pun în 
valoare istoricul localităților din județ 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

SCURT 

Capacitate de 
cazare redusă 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-08 Extinderea 
capacității de cazarea pensiunilor și 
hotelurilor. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, operatori turism,; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale, operatori turism; 

Deși infrastructura turistică de cazare și agrement 
este destul de dezvoltată în zona Deltei Dunării, în 
alte zone cu potențial turistic precum Munții 
Măcinului, la momentul actual nu sunt dezvoltate 
suficiente infrastructuri turistice de cazare. În scopul 

MEDIU 



 
 

Pagina 552 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-09 Construirea 
de noi facilități de cazare în zonele cu 
potențial turistic ridicat, respectându-
se în același timp condițiile de 
sustenabilitate și specificul zonei 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, operatori turism; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

suplinirii capacității turistice deficitare, sunt propune 
un număr de 3 proiecte ce vizează încurajarea 
investițiilor în realizarea unități noi de cazare, 
precum și dezvoltarea de mici afaceri în domenii 
conexe (sporturi de agrement, alimentație publică, 
etc.). 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-10 Extinderea 
facilităților de alimentație publică de la 
nivelul spațiilor de cazare din județul 
Tulcea. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 46 
Încurajarea comunităților din cadrul 
comunelor de la nivelul județului în 
deschiderea de afaceri turistice și 
agroturistice de mici dimensiuni, care să 
îndeplinească standardele de calitate și 
durabilitate și care să fie viabile din 
punct de vedere economic 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

Centre de 
informare 

turistică cu 
vizibilitate redusă 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-11 
Dezvoltarea unor centre de informare 
turistică puternic digitalizate care să 
faciliteze localizarea ușoară a acestora 
și accesul la informațiile turistice de 
interes. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, CNIPT 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, CNIPT,; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

La momentul actual, cele 3 centre de informare și 
promovare turistică din județul Tulcea nu au o 
activitate foarte intensă care să contribuie 
semnificativ la promovarea potențialului turistic 
județean. Prin proiectul propus se vizează 
intensificarea și dezvoltarea activității acestora prin 
digitizare, pentru a veni în întâmpinarea turiștilor cu 
toate informațiile necesare unui sejur în județul 
Tulcea. 

SCURT 

Lipsa unor 
edificii/activități 

care ar putea 
ajuta la 

dezvoltarea 
turismului 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-12 
Dezvoltarea unor sate de vacanță în 
zonele cu potențial turistic mare și 
diversificat la nivelul județului. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, operatori turism; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale, operatori turism; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, operatori turism; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Proiectele propuse vizează diversificarea 
modalităților de agrement și petrecerea timpului 
liber în județul Tulcea, aspect ce poate crește 
atractivitatea județului și a gradului de retenție a 
turiștilor. De asemenea, este vizată și valorificarea 
potențialului unor zone turistice rurale prin 
amenajarea de sate de vacanță. 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-13 
Dezvoltarea unui parc tematic pe 
specificul Deltei Dunării. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-14 
Amenajarea infrastructurilor de 
agrement din localitățile județului, 
inclusiv decolmatarea canalelor de 
centură pentru stimularea turismului 
lent și a turismului pescăresc 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 
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AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-15 
Dezvoltarea unui centru de agrement în 
Pădurea Bididia. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 44 
Transformarea unităților de cazare în 
sistem de tip „casă inteligentă” și 
dotarea acestora cu sisteme de 
automatizare specifice în vederea 
eficientizării consumului de energie 
(sisteme de iluminat inteligente, 
sisteme de termoficat inteligente, etc(, 
dar și în vederea creșterii confortului 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 45 Sprijinirea 
antreprenorilor locali în vederea dotării 
cu aparatură conexă promovării 
turismului (bărci de agrement, 
hidrobiciclete, ATV-uri, biciclete, 
caiace, etc) în vederea diversificării 
portofoliului de servicii oferite 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-31 
Construire/amenajare faleze în 
localitățile din județul Tulcea 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-32 
Organizarea unor festivaluri centrate pe 
tradiții și gastronomii locale pentru 
promovarea destinației turistice din 
județul Tulcea 

 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-33 
Amenajare rețele de foișoare turistice 
de observație în localitățile din Delta 
Dunării 

 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-34 
Încurajarea folosirii resurselor naturale 
locale în arhitectura locuințelor 
(acoperiș din stuf, fațade în culori 
tradiționale) în cadrul localităților din 
județ 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-35 Înființare 
/ reabilitare tabere de copii în 
localitățile din județ 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 

MEDIU 
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infrastructuri de 
cazare turistică 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-36 
Amenajarea unor parcuri de agrement 
multifuncționale în localitățile județului 
Tulcea 
 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-37 
Dezvoltarea și promovarea destinațiilor 
turistice prin valorificarea patrimoniului 
natural și cultural local, precum și a 
specificului pescăresc în cadrul 
localităților din județ care dispun de 
astfel de facilități 
 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.1-38 
Dezvoltarea turismului în ariile 
protejate ale județului prin amenajarea 
de trasee turistice, turnuri de bird 
watching, locuri de campare și locuri 
pentru autorulote, containere pentru 
cazare pe termen scurt si mediu 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică 

MEDIU 

Inexistența unui 
turism integrat 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-16 Realizarea 
unei strategii locale de turism care să 
interconecteze toate formele de turism 
(cultural, de eveniment, gastronomic, 
de peisaj) și toate categoriile de 
obiective turistice, respectând totodată 
condițiile de sustenabilitate. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Dezvoltarea unei strategii coerente de dezvoltare a 
sectorului turistic ar crește gradul de colaborare 
dintre operatorii turistici și ar duce la exploatarea 
tuturor formelor de turism ce se pot practica pe 
teritoriul județului Tulcea, aspect ce ar putea oferi 
turiștilor mai multe posibilități de recreere, 
culturale, etc. și i-ar putea determina să rămână o 
mai mare perioadă de timp în Tulcea. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-20 
Dezvoltarea unei strategii coerente de 
dezvoltare a turismului județean. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

Lipsa unor studii 
pentru 

dezvoltarea 
sustenabilă și 
responsabilă a 

turismului 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-17 Realizarea 
Hartă de zonificare a Deltei Dunării. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 

Pentru a evita eventualele efecte negative ale 
activităților turistice și de transport pe Dunăre, 
respectiv în Delta Dunării, au fost propuse cele 3 
proiecte, ce au ca scop relevarea impactului 
turismului asupra Rezervației Biosferei delta Dunării. 
De asemenea, aceste studii vor contribui la 
dezvoltarea sustenabilă și durabilă a arealului natural 
unic. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-18 Realizare 
Studiu de impact turistic - Delta Dunării. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.2-19 Realizare 
Studiu de mobilitate - deplasare în Delta 
Dunării. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

SCURT 



 
 

Pagina 555 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Turism rural 
insuficient 
dezvoltat 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-25 Comuna 
Greci: Transformarea localității într-o 
mica STATIUNE TURISTICA prin crearea 
de facilități pentru înființarea unui 
număr cât mai mare de Pensiuni 
Agroturistice, Campinguri etc. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, operatori turism, IMM-
uri; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale, operatori turism, IMM-uri; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale, operatori turism, IMM-
uri; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Cele 5 proiecte propuse se axează strict pe 
dezvoltarea ramurii agroturismului cu un potențial 
major de dezvoltare în județul Tulcea. Dezvoltarea 
agroturismului poate infuza beneficii economie în 
zona rurală a județului, contribuind totodată la 
dezvoltarea acestor zone. 

LUNG 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.4-26 
Dezvoltarea turistică a comunelor din 
județul Tulcea prin sprijinirea 
locuitorilor în a depune proiecte pentru 
agropensiuni 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică, 
IMM-uri 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 41 
Dezvoltarea eco-trismului prin 
încurajarea investițiilor în dezvoltarea 
de facilități de cazare specifice. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică, 
IM-uri 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 42 Măsuri de 
încurajare a turismului ecologic, bazat 
pe resurse naturale și culturale 

 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică, 
IM-uri 

MEDIU 

AP9.OA9.2.PI9.2.MD9.4 – 43 
Stimularea creării de lanțuri scurte de 
aprovizionare a produselor locale în 
beneficiul activităților de turism 

 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, operatori 
de turism locali, 
infrastructuri de 
cazare turistică, 
IM-uri 

MEDIU 

Inexistența unor 
trasee turistice 
diversificate și 
clar definite 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-27 Municipiul 
Tulcea: Organizarea de tururi pietonale 
în municipiu cu ghizi. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
culturale 
județene/locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale, instituții culturale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Scopul proiectelor propuse este de a valoriza și 
valorifica potențialul antropic al județului Tulcea prin 
crearea de trasee turistice culturale, ecumenice. 
Acest tip de proiecte ar aduce un plus de dezvoltare 
turismului județean pe alte paliere, față de 
exploatarea arealului natural din Delta Dunării. 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-28 Realizarea 
unor trasee turistice care să includă și 
obiective turistice antropice: Muzeul de 
Artă - Cetăți; Muzeul Doamnei - Delta 
Dunării; Casa Familiei Avramide - 
străzile orașului Tulcea; Biserici oraș 
Tulcea - Mănăstiri cunoscute din județ. 

POR 

CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
culturale 
județene/locale, 
operatori de 
turism, 
infrastructuri de 
cazare 

SCURT 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-29 
Structurarea zonei continentale 
turistice pe zone de interes: Drum al 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale, instituții 
culturale 

SCURT 
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cetăților - situri arheologice, drum al 
vinurilor; drum tur cultural - religios; 
Rezervația Munții Măcinului. 

județene/locale, 
operatori de 
turism, 
infrastructuri de 
cazare 

Infrastructură 
turistică 

arhitecturală și 
de petrecere a 
timpului liber 

deficientă 

AP9.OA9.1.OA9.1.MD9.3-30 
Îmbunătățirea infrastructurii publice de 
turism prin reamenajarea arhitecturală 
a falezei Tulcea. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Cele două proiecte au ca scop valorificarea 
potențialului turistic al Municipiului Tulcea prin 
realizarea de noi locuri de agrement/petrecere a 
timpului liber și reamenajarea arhitecturală a falezei. 
Proiectele vor infuza beneficii atât pentru populația 
locală, cât și pentru turiști. 

MEDIU 

AP9.OA9.4.PI9.3.MD9.3-49 Deschiderea 
de unități noi/Reabilitarea/Extinderea 
infrastructurii pentru petrecerea 
timpului liber/ de agrement/ sportive 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

Transport turistic 
ecologic 

AP9.OA9.5.PI9.4.MD9.2 – 50 
Promovarea transportului turistic 
ecologic cu caiace. 

POT 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, 
bugetele locale; 
*Resurse materiale și informatice: 
birouri, săli de lucru, echipamente 
informatice, birotică și papetărie, mijloace 
de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea 
și/sau APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Încurajarea transportului ecologic cu caiace poate 
avea efecte pozitive atât asupra mediului, cât și a 
turiștilor, dornici să descopere locuri mai puțin 
accesibile și frumusețea deosebită a canalelor 
Dunării. 

SCURT 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 10: SPORT 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

SPORT 

Lipsă 
infrastructură 

sporturi nautice 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-01 
Înființarea de baze nautice destinate 
plimbărilor cu hidrobicicleta, caiace și 
canoe. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

La momentul actual, județul Tulcea nu beneficiază 
de o infrastructură pentru sporturile nautice 
dezvoltată în acord cu potențialul de dezvoltare 
pentru acest tip de sporturi. Având în vedere 
potențialul natural disponibil, practicarea 
sporturilor nautice, precum și activitățile ce 
derivă din acestea (cantonamente, antrenamente, 
concursuri de nivel național/internațional) ar 
putea infuza la nivelul județului numeroase 
beneficii de ordin socio-economic. Astfel, se 
impune dezvoltarea infrastructurii pentru 
sporturile nautice prin: 
*înființarea unei baze nautice destinate 
plimbărilor cu hidrobicicleta, caiace și canoe; 
*înființarea de baze destinate sporturilor nautice 
de nivel olimpic. 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-02 
Înființarea de baze destinate sporturilor 
nautice. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-03 
Construire bazine didactice de înot în 
localitățile din județul Tulcea 
 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-04 
Amenajare baze nautice kaiac-canoe în 
localitățile cu potențial acvatic 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.2-08 
Construirea, amenajarea și dotarea unui 
Centru Olimpic la standarde 
internaționale. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

LUNG 

Infrastructură 
sportivă 

deficitară 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-05 
Construire săli de sport multifuncționale 
în localitățile din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Pentru încurajarea desfășurării de activități 
sportive în rândul tinerilor, dar și a restului 
populației, este nevoie de o infrastructură 
modernă sportivă care să acopere nevoile de 
antrenament și desfășurare a activităților sportive 
regulate sau de performanță. În acest sens au fost 
propuse un număr de 4 proiecte, ce vizează în 
principal, dezvoltarea unor baze sportive, săli de 
sport noi și moderne. 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-06 
Înființarea baze sportive moderne în 
localitățile din Județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-06 
,1Reabilitarea sălii multifuncționale 
”Daniel Iulian Pohariu”, inclusiv a 
suprafeței de joc 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.3-07 
Înființare echipe de fotbal și atragerea de 
sponsori alături de echipe în localitățile 
din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 
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AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECT PROPUS 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.2-09 
Dezvoltarea sporturilor de iarnă prin 
construirea de patinoare la nivelul 
localităților din județ 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.2-10 
Antrenarea tinerilor în înființarea unor 
cluburi sportive 

- 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 

AP10.OA10.1.PI10.1.MD10.2-11 
Revitalizarea activităților sportive de la 
nivelul comunelor din județul Tulcea 

- 
CJ Tulcea, APL 
locale 

 

MEDIU 

Lipsă piste de 
biciclete 

AP10.OA10.2.PI10.2.MD10.1-12 
Dezvoltarea activităților recreaționale 
prin construirea și dezvoltarea unor 
circuite de dirt bike / karting, mașini, 
motociclete, biciclete, etc. în cadrul 
comunelor din județul Tulcea 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ 
Tulcea, APL locale; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, 
cofinanțare de la bugetul județean, bugetele 
locale; 
*Resurse materiale și informatice: birouri, 
săli de lucru, echipamente informatice, 
birotică și papetărie, mijloace de transport 
puse la dispoziție de CJ Tulcea și/sau APL 
locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat proiectului 
de echipa de realizare/implementare 
proiect. 

Pistele de biciclete pot prezenta un plus atât 
pentru populația locală reprezentând un mod de a 
face sport, în siguranță, dar și pentru turiști, care 
vor să viziteze punctele importante turistice ale 
județului prin plimbări în aer liber. 

MEDIU 

AP10.OA10.2.PI10.2.MD10.1-13 
Realizarea unor circuite turistice de 
parcurs cu bicicleta. 

POR 
CJ Tulcea, APL 
locale 

MEDIU 
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Plan de realizare și calendar de aplicare - Axă strategică/Pilon de dezvoltare 11: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

AXĂ 
STRATEGICĂ 

NEVOIE 
IDENTIFICATĂ 

PROIECTE PROPUSE (COD ȘI DEUMIRE) 
PROGRAM 

FINANȚARE 
STAKEHOLDERI RESURSE 

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA ATINGEREA 
NEVOII 

TIMP DE 
REALIZARE 

Capacitate 
administrativ

ă 

Formare 
profesională 

insuficientă în 
instituțiile 

publice 

AP11.OA111.PI111.MD111-01 Organizarea 
de cursuri de formare pentru personalul din 
instituțiile publice locale în vederea 
perfecționării în domeniul oferirii 
serviciilor publice în mediul online. 

POR 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Digitalizarea este un instrument al viitorului ce 
oferă eficiență și predictibilitate. Digitalizarea 
presupune scăderea numărului de interacțiuni cu 
funcționarii din instituțiile publice și optimizarea 
interacțiunii cetățeanului cu reprezentanții 
instituțiilor publice. Digitalizarea instituțiilor 
publice aduce cu sine un nivel sporit de eficiență și 
transparență și ar  trebui să fie unul dintre pilonii 
de dezvoltare ai oricărei comunități inteligente. 
Prin intermediul digitalizării, este eficientizată 
întreaga activitate a instituțiilor publice, pe toate 
cele trei planuri: la nivel intern, intra instituțional 
și la nivel extern, în relația cu cetățenii și restul 
instituțiilor. Prin intermediul transparenței pe care 
o implică, digitalizarea sporește răspunderea 
autorităților în fața cetățenilor. Transparența 
instituțiilor publice și deschiderea acestora în 
relația cu cetățenii sunt esențiale pentru o 
societate funcțională. 

MEDIU 

Digitalizare 

AP11.OA111.PI111.MD111-03 Instituția 
Prefectului Județul Tulcea: Implementarea 
unui sistem de management al 
documentelor. 

POR 

CJ TULCEA, 
PREFECTURA 
JUDEȚULUI 

TULCEA 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
Prefectura Județului Tulcea, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
Prefectura Județului Tulcea; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP11.OA111.PI111.MD111-02 Extinderea 
rețelei informatice și dotarea cu programe 
de specialitate în cadrul instituțiilor publice 
din cadrul comunelor din județul Tulcea 

POR 
CJ TULCEA, APL 

locale 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
APL locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

 

AP11.OA111.PI111.MD112-04 Acțiuni de 
proiectare, testare, implementare, 
întreținere și promovare a unui ecosistem 
coerent de infrastructură pentru servicii 
digitale transfrontaliere - puncte de 
trecerea vămii 

Europa 
Digitală / 

Digital 
Europe 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE 

MEDIU 

AP11.OA111.PI113.MD116-05 Realizarea 
unei hărți interactive a județului Tulcea. 

POR 
CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

AP11.OA112.PI112.MD-06 Realizarea unei 
strategii de dezvoltare transfrontaliere ce 
va avea la baza maparea domeniilor de 

Europa 
Digitală / 

CJ TULCEA, APL 
LOCALE, AGENȚI 

ECONOMICI 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, agenți economici, experți firme 
subcontractate; 

MEDIU 
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interes despre care nu se găsesc date si care 
astfel va sprijini portalurile de date 
regionale - mapare mediu economic, social, 
zone defavorizate, sistem de sănătate, 
infrastructura 

Digital 
Europe 

*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale, fonduri proprii; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale, agenți economici; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

AP11.OA112.PI112.MD112-07 Digitalizarea 
serviciilor oferite de administrația publică 
în vederea creșterii eficienței și eficacității 
acestora și în vederea și în vederea 
sprijinirii cetățeanului/mediului de 
business din Județul Tulcea 

POR POTJ 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Domeniu public 
problematic 

AP11.OA112.PI117.MD117-08 Comuna 
Nalbant: Recuperarea terenurilor izlazului 
comunal pe care crescătorii de animale nu 
îl pot folosi 

Buget local 
CJ TULCEA, APL 

NALBANT 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Nalbant, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL Nalbant; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Terenurile agricole reprezintă una dintre cele mai 
importante resurse naturale, care formează unul 
din elementele de bază al activului patrimonial al, 
iar utilizarea rațională și eficientă a acestora, 
constituie o garanție pentru dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol și creșterea competitivității 
producției agroalimentare autohtone pe piața 
internă și externă. 

MEDIU 

Infrastructură 
deficitară 

AP11.OA113.PI114.MD113-09 Construire / 
Modernizare/ Reabilitare a sediilor 
administrative ale instituțiilor publice 
(primării, Instituția Prefectului, etc.) din 
localitățile Județului Tulcea 
 

- 

CJ TULCEA, 
PREFECTURA 
JUDEȚULUI 

TULCEA 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, 
Prefectura Județului Tulcea, experți firme 
subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
Prefectura Județului Tulcea; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Managementul performant al îndeplinirii 
atribuțiilor instituțiilor publice nu se poate concepe 
ori realiza într-o organizație care nu are resurse 
materiale adecvate şi resursa umană suficientă și 
bine pregătită profesional. În acest sens, realizarea 
unor investiții care să asigure punerea la dispoziție 
a unor mijloace moderne și eficiente în funcție de 
specificul activității instituțiilor publice este un pas 
important spre crearea unui cadru care să permită 
resurselor umane să fie eficiente. De asemenea, 
într-o perioadă în care se pune din ce în ce mai mult 
accent pe protecția mediului, dezvoltarea 
infrastructurii instituțiilor publice trebuie să se 
realizeze având în vedere principiile ce țin de 
eficiența energetică și protecția mediului. 

SCURT 

AP11.OA113.PI114.MD113-10 Modernizarea 
și dotarea corespunzătoare a sediilor locale 
de poliție 

POR ITI 
CJ TULCEA, APL 

LUNCAVIȚA 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Luncavița, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL Luncavița; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

SCURT 
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Grad scăzut de 
accesare a 
fondurilor 
europene 

AP11.OA114.PI115.MD114-11 Înființarea în 
cadrul Primăriilor a unor compartiment 
speciale de proiectare pentru atragerea 
unui număr cât mai mare de fonduri 
europene, guvernamentale, externe, etc 

POAT 
CJ TULCEA, APL 

GRECI 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Greci, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL Greci; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Fondurile Europene reprezintă o resursă de 
importanță majoră pentru dezvoltarea localităților 
din Județul Tulcea. Cu toate acestea, absorbția 
acestora la nivelul județului este destul slabă. În 
acest context, înființarea unor departamente cu 
personal specializat în implementarea de proiecte 
derulate cu finanțare europeană în cadrul 
instituțiilor publice este un demers important ce 
poate duce la o dezvoltare mai rapidă a sectoarelor 
economice de la nivelul județului. 

MEDIU 

AP11.OA114.PI115.MD114-12 Înființarea 
unui compartiment la nivelul primăriilor, 
care se va ocupa de atragerea de fonduri 
europene nerambursabile 

POAT 
CJ TULCEA, APL 

JURILOVCA 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Jurilovca, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL Jurilovca; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

MEDIU 

Deficiențe în 
aplicarea 
legislației 
prietenoase cu 
mediul 

AP11.OA114.PI115.MD114-13 Dezvoltarea 
unei strategii comune, coerente de 
implementare la nivelul instituțiilor publice 
județene a conceptului de achiziții verzi 

POAT 
CJ TULCEA, APL 

LOCALE 

*Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
locale, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: fonduri accesate, cofinanțare de 
la bugetul județean/bugetele locale; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Folosind puterea lor de cumpărare pentru a opta 
pentru bunuri și servicii care protejează 
mediul, instituțiile publice pot aduce o contribuție 
importantă pentru dezvoltarea durabilă. Achizițiile 
publice verzi acoperă zone precum cumpărarea de 
computere si clădiri eficiente din punct de vedere 
energetic, echipament de birou făcut din produse 
din lemn provenit din păduri administrate în mod 
durabil, hârtie reciclabilă, mașini electrice, 
transport public ecologic, cantine cu alimente 
organice, electricitate provenind din surse de 
energie regenerabile și sisteme de aer condiționat 
care să corespundă soluțiilor tehnice celor mai 
avansate pentru protecția mediului. 

MEDIU 

Lipsa mijloacelor 
de atragere a 
forței de muncă 

AP11.OA115.PI116.MD115-17 Înființarea 
unei societăți a primăriei pentru crearea 
locurilor de muncă, atât de necesare 
persoanelor din comunitate 

Bugetul de 
stat 

CJ TULCEA, APL 
locale 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Jurilovca, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: Bugetul de stat; 
*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

Există o puternică varietate între economiile locale 
în ceea ce privește activitatea de bază, calificările 
de la nivelul forței de muncă, resursele și 
avantajele comparative. În momentul actual, între 
calificările cetățenilor comunei Jurilovca și 
activitatea economică locală exista o 
incompatibilitate care se manifestă printr-un 
număr mare de persoane care nu-și găsesc de lucru. 
În acest context, realizarea unui cadru care să 
creeze cerere de muncă în funcție de specificul 
zonei și nivelul de calificare al locuitorilor comunei 
este o prioritate majoră. 

MEDIU 

Grad scăzut de 
colaborare și 
creșterea 

AP11.OA114.PI115.MD114-14 
Consolidarea capacității primăriilor din 
localitățile județului Tulcea în vederea 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 

Resurse umane: experți din cadrul CJ Tulcea, APL 
Jurilovca, experți firme subcontractate; 
*Resurse financiare: Bugetul de stat; 

Creșterea capacității administrative a instituțiilor 
publice locale este benefică atât pentru 
eficiacitatea și eficiența instituțiilor, cât și pentru 

SCURT 
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capacității 
administrative 

gestionării situației de pandemie generate 
de virusul SARS-COV-2 

*Resurse materiale și informaționale: birouri, săli de 
lucru, echipamente informatice, birotică și papetărie, 
mijloace de transport puse la dispoziție de CJ Tulcea, 
APL locale; 
*Resurse de timp: timp dedicat de echipa proiectului 
în scopul realizării/implementării acestuia. 

relația cu cetățenii. Realizarea documentelor 
strategice este necesară pentru atragerea cât mai 
multor fonduri pentru intervențiile ce vor conduce 
la creșterea calității vieții populației locale. 

AP11.OA114.PI115.MD114-15 
Actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale și a regulamentelor locale de 
urbanism ale localităților de la nivelul 
județului Tulcea 
 

POAT 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP11.OA114.PI115.MD114-15.1 
Realizarea de PUZ-uri pentru zonele din 
cadrul localităților din județ care au 
nevoie de îmbunătățiri 

   

AP11.OA114.PI115.MD114-15.2 
Regulament de amplasare a obiectelor 
urbane cu funcțiune utilitară (puncte de 
colectare deșeuri, transformatoare, 
centrale termice și altele asemenea) care 
să le garanteze integrarea vizuală, 
olfactivă, auditivă și de orice alt fel în 
spațiul urban 

   

AP11.OA114.PI115.MD114-15.3 
Realizarea unui regulament de 
împrejmuire valabil pentru limita vecină 
cu domeniul public a terenurilor 

   

AP11.OA114.PI115.MD114-16 
Actualizarea strategiilor de dezvoltare 
locală și a portofoliilor de proiecte 
prioritare la nivelul localităților din Județul 
Tulcea 

POAT 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -18 
Realizarea unor schimburi de experiență 
între comunele din județ și alte comunități 
rurale din județ, țară și străinătate 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8.1 -
18Schimburi de experiențe între 
organizații/fundații/asociații pe teme de 
interes comunitar 

   

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -18.2 
Coordonarea și susținerea instituțiilor 
locale în procesul de elaborare a propriilor 
strategii și aplicarea politicilor naționale / 
europene în formarea inițială și continuă 

   

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -19 Înfrățire 
între comunele din județul Tulcea și 
comunele din Uniunea Europeană 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -20 
Îmbunătățirea parteneriatelor centrate pe 
educație, dezvoltare și cercetare dintre 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 
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UAT-uri și instituții publice, institute de 
cercetare și asociații de profil 
AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -21 Sesiuni 
de informare și consultare pe teme de 
interes public în cadrul comunelor din județ 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

AP11.OA11,6.PI11.8.MD11.8 -22 
Informarea și consultarea cetățenilor, 
sensibilizarea, la spațiul în care locuiesc, 
activarea spiritului civic, și al conștiinței 
apartenenței la comunitate în cadrul 
localităților din județ 

- 
CJ TULCEA, APL 

locale 
SCURT 

 

 
 

 

• Proiectele vor fi realizate într-un orizont de timp de 2- 3 aniTermen SCURT
• Proiectele vor fi realizate într-un orizont de timp de 3 - 5 aniTermen MEDIU
• Proiectele vor fi realizate într-un orizont de timp de 5 - 10 aniTermen LUNG
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XV. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE ALE STRATEGIEI 

În cadrul acestei activități s-a elaborat un plan de acțiune pentru realizarea 
obiectivelor și a dispozițiilor de implementare a planului, crearea unui cadru în care 
acest plan se poate realiza. 

Astfel, sunt prezentate o serie de activități ce ar trebui întreprinse pe termen 
scurt, mediu și lung pentru a se asigura implementarea cu succes a documentului 
strategic, prin realizarea proiectelor prioritare stabilite, respectiv atingerea 
obiectivelor stabilite, menționând instituțiile responsabile, calendarul generic al 
activităților și resursele alocate.  

 
Acțiuni întreprinse pe termen scurt 2021-2023 

ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 
Aprobarea strategiei în cadrul Consiliul Județean 
Tulcea , prin adoptarea hotărârii în acest sens 

Consiliul Județean Tulcea 

Susținerea și finalizarea proiectelor aflate în 
implementarea în actuala perioadă de programare 

Beneficiarii proiectelor 
aflate în curs de 
implementare 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
aferente proiectelor propuse a fi realizate în 
următoarea perioadă de programare (identificare 
terenuri/clădiri, pregătire documente care să 
ateste regimul juridic al terenurilor/clădirilor, 
studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de 
impact, planuri de afaceri, documentații 
urbanistice, etc.) 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 
APL locale 
Instituții de cercetare și 
învățământ 
Instituții de cultură 
Alte instituții relevante 
(AJOFM, ISJ, DSP, etc.) 
Mediul de afaceri 
Parteneri din alte 
județe/țări 

Identificarea, analizare și selectarea surselor de 
finanțare pentru proiectele propuse spre 
implementare în următoarea perioadă de 
programare (fonduri europene, parteneriate public-
privat, credite, fonduri de la bugetul de stat și local, 
fonduri private etc.) 

Beneficiarii proiectelor 
propuse a fi realizate 

Elaborarea sau actualizarea strategiilor de 
dezvoltare durabilă locale pentru toate UAT-uri din 
județ astfel încât să fie acoperită perioada de 
programare 2021-2027 

APL locale 
Consilii locale 
Grupuri de acțiune locală 
Firme de consultanță 
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Identificarea partenerilor publici și privați pentru 
dezvoltarea și implementarea proiectelor prioritare 

Consiliul Județean Tulcea 
Beneficiarii proiectelor 
prioritare 

Realizarea de acorduri parteneriate între CJ Tulcea, 
APL-uri și partenerii din mediul educațional, de 
cercetare, cultural, și mediul de afaceri pentru 
realizarea proiectelor din portofoliul de proiecte 
propuse 

Consiliul Județean Tulcea 
Mediul de afaceri 
Instituții de învățământ, 
cercetare, culturale 

Identificarea și informarea potențialilor beneficiari 
asupra surselor de finanțare existente pentru 
creșterea gradului de absorbție al fondurilor 
europene 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii Locale 

Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor 
umane pentru implementarea cu succes a 
proiectelor prioritare 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii Locale 

 
Acțiuni întreprinse pe termen scurt 2024-2027 

ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 
Continuarea activităților pe termen scurt care nu au 
fost finalizate 

Aceeași responsabili ca și pe 
termen scurt 

Realizarea de parteneriate public private pentru 
dezvoltarea proiectelor mari de infrastructură de la 
nivelul județului 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 
Mediul de afaceri 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare 
Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 

Implementarea proiectelor prioritare Beneficiarii proiectelor 
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 
județean, național și internațional 

Consiliul Județean Tulcea 
Responsabili de proiect 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor 
din portofoliul de proiecte prioritare și realizarea 
unor rapoarte de progres/monitorizare 

Consiliul Județean Tulcea 
Responsabili de proiect 
Consilii Locale 

Evaluarea intermediară a strategiei Consiliul Județean Tulcea 
 

Acțiuni întreprinse pe termen scurt 2028-2030 
ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 

Continuarea activităților pe termen mediu care nu 
au fost finalizate 

Aceeași responsabili ca și pe 
termen mediu 

Revizuirea strategiei pe baza evaluării și luarea de 
măsuri corective dacă este cazul 

Consiliul Județean Tulcea 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare 
Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 
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ACȚIUNI PROPUSE RESPONSABILI 
Responsabili de proiecte 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 
județean, național și internațional 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 
Responsabili de proiecte 

Promovarea și sprijinirea inițiativelor în domeniile 
prioritare și completarea proiectelor prioritare 

Consiliul Județean Tulcea 
Consilii locale 
 

 

XVI. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Consiliul Județean Tulcea este instituția mandatată legal să implementeze și 
să monitorizeze Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 
2021 – 2027. Prin intermediul structurilor ce fac parte din instituție, Consiliul 
Județean Tulcea va controla procesele care constau în: 

• Susținerea implementării SDD; 
• Monitorizarea implementării SDD; 
• Măsurarea impactului SDD; 
• Aducerea la zi și revizuirea SDD; 
• Reluarea ciclică a procesului. 

16.1. Monitorizare 
 
Monitorizarea reprezintă procesul de culegere a informațiilor cu privire la 

toate aspectele proiectelor ce vor fi derulate conform SDD. 
 
Având în vedere amploarea strategiei și importanța proiectelor ce se doresc 

a fi implementate, monitorizarea va fi permanentă. În funcție de stadiul de 
implementare al proiectelor, aceasta va fi făcută zilnic, lunar sau anual. Activitățile 
de monitorizare vor fi programate ca parte a planului de lucru al proiectului și vor 
constitui o parte de rutină a implementării strategiei. 

 
Monitorizarea va fi realizată atât de către personal prin vizite de teren la 

locurile de implementare a proiectelor, dar și prin intermediul unor sisteme 
informaționale de management al activităților. 

 
În cadrul procesului de monitorizare se va pune accent pe datele cantitative, 

însă se vor culege și datele calitative care vor fi considerate relevante pentru 
contextualizarea analizei cantitative. 
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În scopul stabilirii relației cauză-efect privind totalitatea proceselor 
desfășurate pentru derularea proiectelor se vor folosi date descriptive, analitice și 
documentare. 

 
Principalele atribuții pe care autoritatea de monitorizare va trebui să le 

îndeplinească sunt: 
• Realizarea analizei inițiale actuale în vederea sesizării progreselor; 
• Identificarea problemelor și propunerea de soluții; 
• Elaborarea unor seturi de tendințe și tipare referitoare la modul de 

implementare al proiectelor; 
• Verificarea conformității acțiunilor de implementare cu planul; 
• Formularea întrebărilor cheie în vederea evaluării progreselor realizate; 
• Gestionează și alocă resursele umane, financiare și materiale necesare 

realizării obiectivelor în condiții optime. 
 

16.2. Evaluare 
 
La sfârșitul perioadei de implementare, se va efectua evaluarea impactului 

strategiei prin raportarea la situația inițială. Aceasta va consta în: 
 

• Determinarea gradului de eficiență atins de un proiect; 
• Determinarea gradului de realizare a obiectivelor propuse; 
• Determinarea eficienței realizării lucrurilor care fac obiectul proiectelor 

demarate; 
• Centralizarea tuturor „lecțiilor învățate” ca urmare a implementării 

proiectelor, în scopul eficientizării proceselor ce vor urma. 
Evaluarea va fi efectuată periodic: 

• La mijlocul implementării unui proiect; 
• La finalul unui proiect; 
• La un moment dat după terminarea unui proiect (3-8 ani). 

 
Evaluările interne vor fi realizate de managerul de proiect și / sau de 

personalul de proiect și de participanți. Pentru asigurarea relevanței rezultatelor, 
se vor efectua și o serie de evaluări externe. Acestea vor fi realizate de consultanți 
externi, agenții externe, donatori, etc. 

 
În cadrul proceselor de evaluare ce se vor desfășura, vor fi documentate 

următoarele realizări: 
• Progres față de planul stabilit; 
• Stabilirea sistemelor; 
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• Implementarea activităților planificate; 
• Realizarea obiectivelor; 
• Eficacitatea proiectului; 
• Impactul proiectului; 
• Eficiență sau rentabilitate. 

 
În procesul de evaluare se va pune mai mult accent pe datele calitative, iar 

unele date cantitative vor fi colectate în indicatori. Analiza calitativă va putea 
susține deseori evaluarea cantitativă. 

Datele descriptive, analitice și documentare vor trebui folosite pentru a 
observa și înregistra „ce” și pentru a înțelege „de ce” în cadrul realizărilor 
proiectului. 

 
Evaluările finale acoperă în mod ideal patru parametri cheie. În primul rând, 

evaluările trebuie să țină seama de rezultatele obținute în urma proiectelor. Acest 
lucru poate fi obținut printr-o analiză comparativă între situația inițială și cea 
actuală. Enumerarea rezultatelor va indica de asemenea măsura în care obiectivele 
proiectelor au fost atinse și va evidenția posibilele rezultate neașteptate. În al 
doilea rând, evaluările trebuie să vizeze eficiența programului. Acest lucru se 
realizează prin evaluarea gradului în care intervenția a avut ca rezultat schimbări 
notabile asupra indicatorilor prestabiliți. În al treilea rând, evaluările finale trebuie 
să indice dacă beneficiile obținute în urma derulării proiectului depășesc costurile 
suportate,  prin efectuarea unei analize cost-beneficiu. În cele din urmă, evaluarea 
va viza impactul pe care proiectul l-a generat. Acest lucru se realizează determinând 
dacă există o îmbunătățire semnificativă în cazul problemei pe care implementarea 
proiectului trebuia să o rezolve. 

 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea au fost inserate 

un număr de .... de proiecte, împărțite pe 11 axe strategice/piloni de dezvoltare: 
 

Tabel 154 - Direcții acțiune proiecte propuse 

Direcția de acțiune Număr proiecte Procentaj 
Economie locală   
Infrastructură și dezvoltare 
urbană 

  

Infrastructură și dezvoltare 
rurală 

  

Mediu   
Agricultură, piscicultură, 
silvicultură 

  

Sănătate și servicii sociale   
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Educație și resurse umane 
(forța de muncă) 

  

Cultură   
Turism   
Sport   
Capacitate administrativă   

 
Pe baza proiectelor interpretate, inițiativele vor fi definite și măsurate pe 

baza fișelor de monitorizare a proiectelor și pe baza matricelor pentru dezvoltarea 
datelor de monitorizare. Fiecare inițiativă va fi notată de la 0 (nu a început), 1 (mai 
puțin decât așteptările), 2 (a răspuns așteptărilor), până la 3 (peste așteptări), 
precum și suma totală (Direcții de acțiune) va fi calculată în procente.  

 
Scorul final va fi pe o plajă de 100 de puncte. Evaluarea impactului general 

al SDD va fi:  

• Peste așteptări, între 80-100 puncte; 
• A îndeplinit așteptările, între 52-80 puncte;  
• Sub așteptări la nesatisfăcător, sub 52 puncte.  

Misiunea generală de monitorizare și măsurare a impactului acestui document 
va fi responsabilitatea unei comisii de monitorizare. Totuși, toate instituțiile cu 
responsabilități în implementarea strategiei, fie ele publice sau private, vor trebui 
să își aducă contribuția la raportarea stării inițiativelor întreprinse. 

 
 

XVII. ANEXE 

• Anexa 1: Repartiția instituțiilor de învățământ 
• Anexa 2: Situația fondului funciar existent  
• Anexa 3: Fișă monitorizare proiect 
• Anexa 4: Matrice pentru dezvoltarea datelor de monitorizare 
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ANEXA 1: Repartiția instituțiilor de învățământ 
 

Repartiția instituțiilor de învățământ 

Localitatea 
Total 

unităţi 
Grădiniţe 

Scoli 
primare şi 

gimnaziale*/ 
Licee 

Scoli 
profesionale 

Scoli 
postliceale 
şi de maiştri 

TOTAL JUDET 81 5 55 18 2 1 
Municipiul Tulcea 27 5 8 12 1 1 
Oras Babadag 3 - 2 1 - - 
Oras Isaccea 1 - 2 1 - - 
Oras Macin 4 - 1 2 - - 
Oras Sulina 1 - 1 1 - - 
Baia 1 - 1 - - - 
Beidaud 1 - 1 - - - 
Bestepe 1 - 1 - - - 
C.A. Rosetti 1 - 1 - - - 
Carcaliu 1 - 1 - - - 
Casimcea 1 - 1 - - - 
Ceamurlia de Jos 1 - 1 - - - 
Ceatalchioi 1 - 1 - - - 
Cerna 1 - 1 - - - 
Chilia Veche 1 - 1 - - - 
Ciucurova 1 - 1 - - - 
Crisan 1 - 1 - - - 
Daeni 1 - 1 - - - 
Dorobantu 1 - 1 - - - 
Frecatei 1 - 1 - - - 
Greci 1 - 1 - - - 
Grindu 1 - 1 - - - 
Hamcearca 1 - 1 - - - 
Horia 1 - 1 - - - 
I.C.Bratianu 1 - 1 - - - 
Izvoarele 1 - 1 - - - 
Jijila 1 - 1 - - - 
Jurilovca 1 - 1 - - - 
Luncavita 1 - 1 - - - 
Mahmudia 1 - 1 - 1 - 
Maliuc 1 - 1 - - - 
Mihai Bravu 1 - 1 - - - 
Mihail Kogalniceanu 1 - 1 - - - 
Murighiol 1 - 1 - - - 
Nalbant 1 - 1 - - - 
Niculitel 1 - 1 - - - 
Nufaru 1 - 1 - - - 
Ostrov 1 - 1 - - - 
Pardina 1 - 1 - - - 
Peceneaga 1 - 1 - - - 
Sarichioi 1 - 1 - - - 
Sfantu Gheorghe 1 - 1 - - - 
Slava Cercheza 1 - 1 - - - 
Smîrdan 1 - 1 - - - 
Somova 1 - 1 - - - 
Stejaru 1 - 1 - - - 
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Localitatea 
Total 

unităţi 
Grădiniţe 

Scoli 
primare şi 

gimnaziale*/ 
Licee 

Scoli 
profesionale 

Scoli 
postliceale 
şi de maiştri 

Topolog 1 - - 1 - - 
Turcoaia 1 - 1 - - - 
Vacareni 1 - 1 - - - 
Valea Nucarilor 1 - 1 - - - 
Valea Teilor 1 - 1 - - - 
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Anexa 2: Situația fondului funciar existent 
Situația fondului funciar existent la 31.12.2014 (hectare) 

Localitatea 
Total 

suprafaţă 
Suprafaţă 
agricolă 

Suprafaţă 
neagricolă**/ 

TOTAL JUDET 849875 363941 485934 
Municipiul Tulcea 24557 7698 16859 
Oras Babadag 10841 3517 7324 
Oras Isaccea 10207 4317 5890 
Oras Macin 5768 3823 1945 
Oras Sulina 32835 835 32000 
Baia 23786 18047 5739 
Beidaud 11734 11511 223 
Bestepe 6317 4375 1942 
C.A. Rosetti 26638 3298 23340 
Carcaliu 2891 2761 130 
Casimcea 23742 21340 2402 
Ceamurlia De Jos 16121 8294 7827 
Ceatalchioi 11495 3280 8215 
Cerna 22165 16765 5400 
Chilia Veche 53496 17123 36373 
Ciucurova 15165 4794 10371 
Crisan 38501 2657 35844 
Daeni 10457 8932 1525 
Dorobantu 12022 8059 3963 
Frecatei 9762 7907 1855 
Greci 8550 5028 3522 
Grindu 12611 6489 6122 
Hamcearca 3917 3495 422 
Horia 4101 3780 321 
I.C.Bratianu 5597 4224 1373 
Izvoarele 9751 5622 4129 
Jijila 11983 10481 1502 
Jurilovca 29949 8935 21014 
Luncavita 15148 7991 7157 
Mahmudia 6376 4537 1839 
Maliuc 26372 5486 20886 
Mihai Bravu 8436 7242 1194 
Mihail Kogalniceanu 13762 12775 987 
Murighiol 80449 9474 70975 
Nalbant 11943 8285 3658 
Niculitel 8814 4430 4384 
Nufaru 5653 4276 1377 
Ostrov 4439 4217 222 
Pardina 30634 15509 15125 
Peceneaga 5477 4291 1186 
Sarichioi 27608 9577 18031 
Sfantu Gheorghe 60576 3156 57420 
Slava Cercheza 10734 3832 6902 
Smîrdan 8973 5716 3257 
Somova 14497 5426 9071 
Stejaru 4829 2742 2087 
Topolog 18019 16101 1918 
Turcoaia 4897 3185 1712 
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Vacareni 7197 7115 82 
Valea Nucarilor 14810 8977 5833 
Valea Teilor 5273 2214 3059 
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Anexa 3: Lista de proiecte extinsă -UAT-uri Județul Tulcea 
UAT Municipiul Tulcea 
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UAT Babadag 
 

Proiecte preluate din adresa 5863/08.12.2020, confirmate în cadrul discuției din 08.12.2020 
1. Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizată BABADAG „AI CUM”  
2. Modernizare drumuri agricole de exploatare, Oraș Babadag, Județul Tulcea 
3. Construire si amenajare spațiu de joaca, cu apa, pentru copii – amplasament – parc central, Oraș Babadag, Județul Tulcea 
4. Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial din Orașul Babadag - reabilitare termică blocuri de locuințe, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL 

TULCEA – 7 blocuri 
5. Modernizare, extindere si eficientizare energetica a sistemului de iluminat public, Oraș Babadag, Județul Tulcea 
6. Creșterea performanței energetice a sectorului public din Orașul Babadag –reabilitare termică sediu central primărie, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL 

TULCEA 
7.  Serviciu Integrat de transport public urban in contextul dezvoltării durabile a Orașului Babadag prin accesarea POR 3.2 
8. Îmbunătățirea factorilor de mediu și creșterea calității vieții prin amenajarea de spații verzi și spații de agrement și recreere în Orașul Babadag, 

Județul Tulcea 
9. Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – Reabilitare, modernizare si dotare Grădiniță program prelungit, str. Florilor, nr. 5, oraș 

Babadag, județul Tulcea + Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Școala gimnazială 
“Mircea cel Bătrân” Nr.1, str. Cabanei, nr. 6, oraș Babadag, județul Tulcea + Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – Reabilitare, 
modernizare si dotare Școala gimnazială Constantin Brâncoveanu“ Corp A, Nr. 3, str. Heracleea, nr. 15, oraș Babadag, județul Tulcea + Proiect 
integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – Reabilitare/modernizare străzi, Orașul Babadag, Județul Tulcea 

10. Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea - Construire „Muzeul Orașului Babadag, Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – 
„Construire Bloc social”, Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea - Construire „Centru multifuncțional, educațional” , Proiect integrat 
în Orașul Babadag, județul Tulcea - Construire „Centru multifuncțional educațional, Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea - Construire 
„Centru multifuncțional sociocultural”, Proiect integrat în Orașul Babadag, județul Tulcea – Reabilitare/modernizare străzi, Orașul Babadag, 
Județul Tulcea 

11. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) în oraș Babadag, județul Tulcea prin 
construirea a: Instalație de producere a energiei electrice pe biomasă de 95 kW în oras Babadag, instalație de încălzire centrală cu pompă de 
căldură geotermală pentru Biblioteca oraș Babadag și instalație de încălzire cu pompă de căldură geotermală pentru Clădire Centre Comunitare, 
oraș Babadag, județul Tulcea 

12. Înființare rețea de distribuție și alimentare gaze naturale în oraș Babadag, județul Tulcea 



 
 

Pagina 585 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

13. Reabilitare, modernizare si dotare Liceu Dimitrie Cantemir – cladire Liceu, Scoala profesionala +anexe, Cantina si Camin Internat, Oras Babadag, 
Judetul Tulcea” ( inclusiv gradinita cu program normal) 

14. Construire grădinița cu program prelungit, Oraș Babadag, Județul Tulcea 
15. Extindere si reabilitare a sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei ( camere IP de supraveghere in tot orasul: 30 schimbate + 

170 camere noi 
16. Reabilitare termica blocuri de locuinte, oras Babadag, Judetul Tulcea ( pentru blocurile care nu intra in proiectul aflat in implementare) 
17. Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea 
18. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea 
19. Eficientizarea energetica prin modernizarea sistemului de iluminat public, zona centrala, oras Babadag, judetul Tulcea 
20. Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea 
21. Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Bloc AN-4 , 16 u.l., str. Pavel Gheorghe, nr. 4C, Orasul Babadag, Judetul Tulcea 
22. Construire Baza sportiva TIP 1 (teren pentru fotbal, teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis) 
23. Construire bazin didactic de inot, oras Babadag, judetul Tulcea 
24. Centru Medical Multifunctional, str. Heracleea, nr. 23 , Oras Babadag, Judetul Tulcea 
25. Lucrari de asfaltare – 8 km drumuri de interes local , oraș Babadag, județul Tulcea 
26. Reabilitare, modernizare si Dotare Liceu Dimitrie Cantemir - cladire Liceu, Scoala Profesionala +Anexe, Cantina si Camin internat, oras Babadag, 

Judetul Tulcea 
27. Modernizare si reabilitare 10 km de drumuri de interes local, oras Babadag, judetul Tulcea 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Zone de agrement pentru promovare turism 
2. Realizare parc industrial 

 
 

UAT Beidaud 
 

Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Beidaud 
1. Reabilitarea drumului comunal DC, Beidaud – Baia – POR ITI 
2. Găsirea unor noi surse de apă potabilă în satul Sarighiol de Deal 
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3. Modernizarea sistemului de iluminat public în cele trei sate aparținătoare: Beidaud, Neatârnarea și Sarighiol de Deal 
4. Reparații fațade și împrejmuirea școli în cele trei sate aparținătoare: Beidaud, Neatârnarea și Sarighiol de Deal 
5. Reabilitarea, modernizarea și dotare cămin cultural în localitatea Sarighiol de Deal  
6. Comuna Beidaud: Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Neatârnarea  
7. Comuna Beidaud: Reparație clădire existentă salon de nunți în localitatea Beidaud POR 
8. Amenajare parc si teren de sport in localitatile Neatarnarea si Sarighiol de Deal, judetul Tulcea 

Proiecte incluse în prima varianta a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021 – 2027 
1. Modernizarea strazilor din localitatea Neatarnarea, comuna Beidaud, judetul Tulcea 
2. Consolidarea capacitatii Primariei Beidaud in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 
3. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in comuna Beidaud 
4. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in comuna Beidaud 
5. Reabilitare si extindere sediu primarie in localitatea Beidaud, comuna Beidaud, judetul Tulcea 
6. Infiintare dispensar uman in sat Neatarnarea, comuna Beidaud, judetul Tulcea 
7. Modernizare strazi in localitatea Beidaud si localitatea Sarighiol de Deal, judetul Tulcea” (inclusiv trotuare in localitatea Neatarnarea) 

Proiecte propuse de CJ 
1. Reparatii imprejmuire, reamenajare spatiu verde si alei pietonale – zona arhiva, localitatea Beidaud, judetul Tulcea 
2. Reparatii imprejmuire, reamenajare spatii verzi si alei pietonale – zona Scoala generala Neatarnarea, comuna Beidaud, judetul Tulcea 
3. Reamenajare spatii verzi si fantana – zona dispensar in satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, judetul Tulcea 
4. Reamenajare spatii verzi, alei pietonale si loc de joaca scoala 1 in satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, judetul Tulce 
5. Reamenajare spatii verzi, alee pietonala, reparare trotuar de garda si redecorare scoala 2 in satul Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, judetul 

Tulcea 
6. Reamenajare spatii verzi, reparatii magazie (C3), reparatii imprejmuire Scoala generala (C1) si redecorare fatade scoala generala (C1) in comuna 

Beidaud, judetul Tulcea 
7. Amenajare alee auto si pietonala – zona arhiva, comuna Beidaud 
8. Reparatie si intretinere constructie existenta salon de nunti in localitatea Beidaud, judetul Tulcea 
9. Reabilitare drum comunal DC 19, Beidaud – Baia 
10. Modernizarea sistemului de iluminat public in cele trei sate apartinatoare comunei Beidaud si conectarea la surse regenerabile de energie 
11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in localitatea Sarighiol de Deal 
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12. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in localitatea Neatarnarea 
13. Identificarea unor noi surse de apa potabila in localitatea Sarighiol de Deal 
14. Infiintare platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si valorificare compost 
15. Modernizarea sistemului de alimentare cu apa in cele trei sate apartinatoare comunei Beidaud (apometre noi montate in afara proprietatii 

locuitorilor) 
16. Instalare racorduri la sistemul de canalizare in localitatile Beidaud si Sarighiol de Deal. 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Reamenajare statie de tratare a apelor uzate in localitatile Beidaud si Sarighiol de Deal 
2. Realizare sistem de canalizare in localitatea Neatarnarea 
3. Realizare sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Beidaud 
4. Reabilitare cladire Elif si schimbarea destinatiei in una sociala (club copii, pensionari, etc.) 
5. Cresterea independentei energetice a comunicatii, prin dezvoltarea de solutii regenerabile (solar, eolian, etc.) 
6. Sustinerea dezvoltarii si investitiilor in parcuri eoliene / solare, industrie si dezvoltarea mestesugurilor 
7. Reconversia vechilor CAP-uri si darea acestora in folosinta 
8. Realizare sistem irigat pentru parcuri si stadionul Ceamurlis de Jos  
9. Achizitie microbuz pentru transport scolar  
10. Digitalizarea serviciilor publice si dezvoltare servicii digitalizate pentru informarea cetatenilor 
11. Realizare constructii de tip ANL, ca forma de facilitare a intineririi populatiei din comuna 
12. Constructie sala sport 
13. Dezvoltarea activitatilor recreationale prin construirea si dezvoltarea unui circuit de dirt bike / karting, masini, motociclete, biciclete 
14. Dezvoltarea sporturilor de iarna prin constructia unui patinoar 
15. Imbunatatirea obtinerii de fonduri nerambursabile 
16. Imbunatatirea eficientei energetice pentru cladirile publice 
17. Achizitia de echipamente / autospeciala pentru stingerea incendiilor 
18. Achizitia de echipamente pentru intretinere strazi si peisagistica (ex. autocompactor, matura stradala, cositoare, tractor, autogreder, incarcator, 

autoutilitara, etc.) 
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UAT C.A. Rosetti 
 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei C.A. Rosetti 
1. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru comuna C.A. Rosetti şi localităţile aferente 
2. Realizare sistem de canalizare şi statie de epurare pentru comuna C.A. Rosetti şi satele aferente 
3. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea sediului Primăriei C.A. ROSETTI 
4. Reabilitare / construire Dispensare umane din C.A. Rosetti , Letea şi Periprava 
5. Amenajare cabinet stomatologic C.A. Rosetti 
6. Înfiinţare farmacie 
7. Acordarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a bisericilor aferente 
8. Dezvoltarea de activităţi culturale specifice locale şi promovarea localităţii, inclusiv construirea unor centre culturale în localitățile Letea și 

Periprava 
9. Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru copii (C.A. Rosetti , Letea , Periprava) 
10. Restaurarea şi conservarea arhitecturii tradiţionale a caselor de locuit în toate satele componente ale comunei C.A. Rosetti, prin actiuni structurale 

si non-structurale (ex acordarea de facilitati, finantari, premii, etc.) 
11. Stabilirea de facilităţi fiscale pentru investitori si promovarea la nivel national a scutirii / eliminarii unor taxe (ex TVA, impozit pe profit) pentru 

revitalizarea si repopularea zonei  
12. Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism, agroturism si investitii in resurse regenerabile de energie (energie solara, eoliana) 
13. Dezvoltare sector IMM care să valorifice resurse locale - Piscicultură - Valorificarea stufului - Împletituri din răchită şi din papură 
14. Promovarea imaginii comunei C.A. Rosetti 
15. Atragerea de finanţări 
16. Realizarea de parteneriate si schimburi de experienta cu alte comunitati rurale din judet, tara şi străinătate 
17. Informarea şi consultarea cetăţenilor, activarea spiritului civic şi al conştiinţei apartenenţei la comunitate 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Finalizarea execuției alimentării cu apă a localității Periprava 
2. Realizarea alimentării cu apă a localităților C.A. Rosetti, Letea și Sfiștofca 
3. Modernizarea drumului comunal Letea – C.A. Rosetti 
4. Modernizarea drumului comunal C.A. Rosetti – Sulina 
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5. Reabilitarea drumurilor dintre localitățile C.A. Rosetti – Periprava și C.A. Rosetti – Sfiștofca 
6. Modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea C.A. Rosetti 
7. Modernizarea iluminatului public în comuna C.A. Rosetti 
8. Racordarea cladirilor publice si a sistemului de iluminat public la surse regenerabile de energie (fotovoltaice, eoliene, etc.) 
9. Informatizarea serviciilor publice prin achizitia de echipamente hardware, aplicatii software si servicii IT&C  
10. Crearea de facilitati pentru personalul specializat de care comuna are nevoie (medic, farmacist, profesor, etc.) prin punerea la dispozitia acestora 

de terenuri cu titlul gratuit, locuinte, etc. 
11. Realizarea de facilicitati pentru personalul specializat de care comuna are nevoie (locuinte) care se vor acorda cu titlul gratuit 
12. Construirea unui port turistic în localitatea Periprava 
13. Achizitionarea unui microbus scolar 
14. Infiintarea unui serviciu public de transport si achizitia de microbuze pentru traseul comuna CA Rosetti - Sulina 
15. Achizitie cisterne stingerea incendiilor.  
16. Realizare depozit / platforma ecologic(a) pentru gunoi de grajd si valorificare a acestuia - realizare compost 
17. Realizare heliport pentru urgente medicale 
18. Realizare pista de aterizare avioane usoare 

 
 

UAT Carcaliu 
 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Carcaliu 
1. Sprijin pentru producatorii agricoli 
2. Consiliere şi consultanta pentru fermieri prin extinderea activitatii de informare, consiliere şi consultanta 
3. Generalizarea colectării selective a deseurilor 
4. Iluminat public ecologic, cu panouri solare, lampi led 
5. Construirea si dotarea dispensarului din comuna Carcaliu 
6. Acte de identitate si de stare civila pentru populatie 
7. Serviciu medical stomatologic 
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8. Piata volanta de legume si fructe 
9. Politia locală 
10. Dotari pentru serviciu voluntar pentru situatii de urgenta 
11. Infiintarea unui camin cultural 
12. Actualizarea PUG 
13. Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei 
14. Sistem de monitorizare video a drumurilor comunale 
15. Completarea sistemului de indicatoare cu denumirile strazilor, de intrare/iesire dinlocalitate si semne de circulatie 
16. Cresterea nivelului de informare al cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
17. Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
18. Cresterea nivelului de participare la deciziile locale a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
19. Primăria Carcaliu online - comunicare, implicare, transparenţă 
20. Reabilitarea si modernizarea unitatior de invatamant 
21. Cabinete medicale in scoli si gradinite 
22. Extinderea fondului de carte al bibliotecii 
23. Consolidare, amenajare lacase de cult 
24. Stabilirea unor elemente de identitate a comunei 
25. Sportul la orice varsta 
26. Sa descoperim comuna Carcaliu 
27. Amenajare si reamenajare parcuri si locuri de joaca 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Extindere sist canalizare si apa uzata 
2. Modernizare infrastrcura de trasnport toata comuna 
3. Infiintare teren multifunctional de sport 
4. Reabilitare si extindere sediu primarie 
5. Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturaale (toata comuna) 
6. Asfaltare strazi, modernizare alei pietonale, acces la proprietati si dispozitiove de scurgere a apei in sat Carcaliu 
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UAT Casimcea 

 
Proiecte furnizate de Primăria Casimcea 

1. Construire central fotovoltaica „CASFOTOVOL 2MW” 
2. Construire Casa mortuara in sat Razboieni, Comuna Casimcea, judetul Tulcea 
3. Construire Casa mortuara in sat Rahman, Comuna Casimcea, judetul Tulcea 
4. Construire Casa mortuara in localitatea Casimcea, Comuna Casimcea, judetul Tulcea 
5. Construire Casa mortuara in localitatea Corugea, Comuna Casimcea, judetul Tulcea 
6. Înfiintarea de trotuare si rigole de scurgete ape pluviale in localitatea Casimcea 
7. Înfiintare cimitir in localitatea Casimcea 
8. Construire piata agroalimentara  in localitatea Casimcea 
9. Asfaltare drumuri comunale in comuna Casimcea, judetul Tulcea 
10. Reabilitarea si modernizarea cladirii Casa Tineretului Casimcea 
11. Construire Sala de educatie fizica scolara strada Dulbencea, nr. 58, sat Casimcea, comuna Casimcea, judetul Tulcea 
12. Reabilitarea, modernizarea, dotarea si Caminului Cultural din satul Corugea, comuna Casimcea, judetul Tulcea 
13. Concesionarea serviciul de distributie gaze naturale in localitatea Casimcea, judetul Tulcea 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Realizare sistem distributie gaze naturale in comuna Casimcea 
2. Extindere sistem colectarea apelor uzate, in localitatile Corugea, Razboieni si Rahman 
3. Modernizare sistem de iluminat din comuna, prin instalarea de panouri fotovoltaice 
4. Realizare facilitati (construire locuinte de serviciu) pentru personalul cheie din localitate (medic, veterinar profesori) 
5. Modernizare sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de pompare a apei, din surse regenerabile de energie (solar, oelian, etc) 
6. Dezvoltarea turismului in aria protejata Valea Mahomencei, prin amenajarea de trasee turistice, turnuri de bird watching, locuri de campare si 

autorulote, containere pentru cazare pe termen scurt si mediu 
7. Extindere canalizare in localitatea Casimcea, jud. Tulcea 
8. Realizare heliport pentru urgente medicale 
9. Extindere canalizare in localitatea Casimcea, jud. Tulcea 
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10. Amenajare parc central, parc nou si incinta imobil locuinte colective Comuna Casimcea, judetul Tulcea 
11. Realizare (constructie si/sau achizitie si reabilitarea unui centru social, multilateral (pentru pensionari, copii, dezvoltare mestesuguri, etc) 
12. Reabilitare biserica in localitatea Rahman 
13. Dezvoltare parcuri eoliene in comuna Casimcea 
14. Modernizare si dotare institutii cu echipamente IT&C 
15. Achizitie autospeciala pentru stingerea incendiilor.  
16. Achizitie echipamente pentru intretinere si mentenanta drumurilor comunale si de exploatare, amenajare peisagistica (buldoexcavator, cilindru 

compactor, autogreder, etc.) 
17. Modernizare (asfaptare si /sau pietruire) drumuri de explotare 
18. Realizarea de facilitati pentru dezvoltarea sectorului IMM (actiuni de promovare, informare, actualizare PUZ / PUG, punerea la dispozitie de 

terenuri, scutiri de taxe) 
19. Realizare depozit ecologic pentru gunoi de grajd si valorificare a acestuia - realizare compost 
20. Asocierea in ADI / GAL pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii 

 
UAT Ceamurlia de Jos 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Ceamurlia de Jos 

1. Extindere canalizare in comuna Ceamurlia de Jos 
2. Extindere asfaltare in comuna Ceamurlia de Jos 
3. Reabilitare si modernizare gradinita Lunca 
4. Modernizare iluminat public in comuna Ceamurlia de Jos 
5. Constructie si dotare asezamant socio-cultural in comuna Ceamurlia de Jos 
6. Constructie punct informare turistica Ceamurlia de Jos 
7. Extindere si modernizare dispensar Ceamurlia de Jos 
8. Realizare teren de sport, sintetic, multifunctional in sat Lunca, comuna Ceamurlia de Jos 
9. Reabilitare Scoala gimnaziala Ceamurlia de Jos – inbunatatirea infrastructurii, reabilitare, modernizare. 
10. Reabilitare si dotare Camin Ceamurlia de Jos 
11. Amenajare constructie mini-port Lunca 
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12. Camping rulote – Lunca 
13. Constructie platforma compostare gunoi grajd si resturi vegetale in comuna Ceamurlia de Jos 
14. Amenajare piata agroalimentara Ceamurlia de Jos 
15. Extindere Primarie Ceamurlia de Jos si dotarea cu echipamente 
16. Reabilitare bazin apa potabila Ceamurlia de Jos 
17. Constructie scena evenimente in aer liber si dotarea cu aparatura tehnica in comuna Ceamurlia de Jos 
18. Modernizare si dotare parcuri in satele Lunca si Ceamurlia de Jos 
19. Digitalizarea serviciilor publice si dezvoltare servicii digitalizate pentru informarea cetatenilor comunei Ceamurlia de Jos 
20. Realizare sistem irigat pentru parcuri si stadionul Ceamurlis de Jos  
21. Realizare lucrari de modernizare stadion Ceamurlia de Jos si achizitie dotari 
22. Achizitie microbuz 26 locuri pentru transport scolar  
23. Construire/modernizare/reabilitare poduri si podete, realizare de aparari de maluri din zona podurilor, modernizarea, construirea de rigole 

moderne pentru scurgerea apelor meteorice 
24. Constructie ANL  
25. Constructie sala sport in comuna Ceamurlia de Jos 
26. Modernizare drumuri agricole (asfaltare si/sau pietruire) in comuna Ceamurlia de Jos 
27. Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii.  
28. Realizare constructie sociala pentru persoane defavorizate. 
29. Incurajarea investitiilor prin lotizarea terenurilor si punerea la dispozitia operatorilor economici. 
30. Realizare de actiuni si parteneriate pentru valorificarea siturilor si tumulilor din localitate 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Realizare de sistem de supraveghere video in comuna 
2. Achizitie autospeciala pentru incendii, utilaje de dezapezire, buldoxecavator, cilindru compoctor, auto greder 
3. Imbunatatirea infrastructurii publice de turism in zone care dispun de un potential turistic valoros 
4. Constructie punct de informare turistica 
5. Decolmatare canale in aria comunei Ceamurlia de Jos 
6. Incurajarea activitatilor economice de procesare peste 
7. Realizare planuri de actiuni, finantari posibile, comunicare, panou electronic de informare  
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8. Realizare sistem de gaze naturale in comuna Ceamurlia de Jos 
9. Realizare de investitii pentru obtinerea de energie din surse regenerabile (fotovoltaice, eoliene, hidro) 
10. Realizare infrastructura de transport naval si aerian (heliport, pista avioane mici pe apa) 
11. Achizitie ambarcatiune multifunctionala pentru primarie 

 
 

UAT Cerna 
 

Proiecte incluse în prima varianta a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021 – 2027 
1. "Biblioteca Comunala Panait Cerna: Dotarea cu echipamente performante pentru digitalizarea fondului de carte." 
2. Biblioteca Comunala Panait Cerna: Achiziționarea Sistemului RFID (Identificare prin Radiofrecvența) 
3. Eficientizarea Energetica a Bibliotecii Comunale „Panait Cerna” 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Asfaltare drumuri in comuna Cerna 
2. Modernizare iluminat public stradal si schimbare pe led 
3. Dotarea iluminatului public stradal cu panouri fotovoltaice 
4. Realizare sistem de canalizare si evacuare ape uzate 
5. Construire centru social P+1E in comuna Cerna 
6. Construire centru cultural expozitional parter in comuna Cerna 
7. Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale pentru comuna Cerna, judetul Tulcea (cu satele Cerna, G. Praporgescu, M. Voda, Traian) 

si comuna Dorobantu, judetul Tulcea (cu satele Dorobanțu, Carjelari, Mesteru) 
8. Infiintare dispensar uman in sat Cerna, comuna Cerna 
9. Asfaltare strazi in satele M Voda, G Praporgescu, Traian, Cerna, judet Tulcea 
10. Realizare trapeza in localitatea Traian 
11. Reabilitare teren Scoala Generala Panait Cerna si redarea destinatiei sportive 
12. Realizare sala de sport multifunctionala in sat Cerna 
13. Modernizare (asfaltare si/sau pietruire) drumuri de exploatare 
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14. Achizitie autospeciala pentru stingerea incendiilor 
15. Modernizarea si extindere cladire remiza PSI 
16. Achizitia de echipamente si dotari pentru activitati peisagistice 
17. Realizare punct de informare turistica 
18. Actiuni de promovare si informare activa a cetatenilor (realizare panou informativ inteligent) 
19. Digitalizarea serviciilor publice si dezvoltare servicii digitalizate pentru informarea cetatenilor, inclusiv achizitia de echipamente hardware si solutii 

software pentru administratia publica locala 
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UAT Chilia Veche 
 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Realizare infrastructura rutiera in comuna - tronson 3 
2. Reabilitare- anvelopare blocuri locuințe din comuna 
3. Implementare sisteme de supraveghere comuna - camere video 
4. Achiziție mașina de pompieri, barca de intervenție si autospeciala situații speciale 
5. Amenajare Aqua Park 
6. Promovare/sustinere formatie dansuri populare 
7. Amenajare zona de promenada 
8. Amenajare Centru medical + achizitie barca sanitara de interventie rapida (ambulanta) 
9. Amenajare heliport 
10. Amenajare baza sportiva si teren multifunctional (inclusiv pista de atletism) 
11. Organizare festival pescaresc 
12. Realziare strategie de promovare a localitatii 
13. Imbunatatire dotari primarie 
14. Reabilitare scoala si dotare 
15. Extindere Iluminat public-  tronson 3 
16. Amenajare loc de joaca si parc 
17. Amenajare centru de batrani 

 
UAT Ciucurova 

 
Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 

1. Racordarea la rețeaua de gaze naturale 
2. Construirea unui centru medical 
3. Amenjare sala de educatie fizica (pentru copii) 
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4. Amenajarea unei piete in localitatea Ciucurova 
5. Amenajare șanțuri si trotuare in localitate 
6. Construirea unui nou sediu al primariei, inclusiv dotare 
7. Retea de canalizare  
8. Realizare puț si bazin nou in satul Fântâna Mare si doar bazin in satul Ciucurova 
9. Investiții pentru protecția localității 
10. Eficientizarea iluminatului public 
11. Amenajare centru social  bătrâni 
12. Realizare Strategie de promovare a comunei  
13. Sisteme de îmbunătățire a apei potabile furnizata in localitate. 
14. Construire locuințe sociale si de serviciu 

 
UAT Crișan 

 
Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Crișan 

1. Centrul de activităţi sportive şi de agrement Ivan Patzaichin 
2. Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Caraorman şi Mila 23 
3. Extindere reţea alimentare cu apă Crişan mal stâng şi Caraorman 
4. Reabilitarea străzi în localităţile Crişan Caraorman şi Mila 23 
5. Reabilitarea şi dotarea căminelor culturale din localităţile Crişan , Caraorman şi Mila 23 
6. Reabilitarea / extinderea şi dotarea sediului primăriei Crişan 
7. Construire dispensar uman în localităţile Crişan şi Mila 23 
8. Acordarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de construire a bisericii din localitatea Crişan 
9. Dezvoltarea de activităţi culturale specifice locale şi promovarea localităţii 
10. Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru copii ( Crişan , Caraoman şi Mila 23 ) 
11. Ateliere pentru copii ( Pictură, muzică , dans , etc) ( Crişan, Caraoman şi Mila 23 ) 
12. Înfiinţare Complex pentru petrecerea timpului liber ( ceainărie , saună , piscină , loc de joacă pentru copii ) Crişan şi Mila 23 
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13. Reabilitare şi dotare sală de sport Crişan 
14. Promovarea imaginii comunei Crişan 
15. Înfiinţarea unui birou special de accesare programe cu finanţare externă Instruirea unui număr optim de persoane ale autorităţii locale pentru 

accesarea şi gestionarea programelor cu finanţare externă 
16. Atragerea de finanţări 
17. Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi străinătate 
18. Informarea şi consultarea cetăţenilor , activarea spiritului civic şi al conştiinţei apartenenţei la comunitate 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Amenajare zona de evenimente, in spatele satului Crisan 
2. Faleza, promenada Mila 23 -amenajare -inclusiv Podul Campioniloi 
3. Reabilitare tronson 1 Crisan- Caraorman 
4. Racordare cu apa potabila in Caraorman 
5. Realizare rețea de canalizare in Caraorman 
6. Amenajare drum stradal si trotuare Caraorman 
7. Amenajare Heliport dispensar in Crișan, Caraorman si  Mila 23 
8.  Achiziție ambulanta navala si amenajare ponton de acostare cu sala de prim ajutor 
9. Realizare pod de trecere a canalului Caraorman (pt trecere suspendat, masini) 
10. Realizare lucrari de decolmatare canale 
11. Realizare lucrări de consolidare diguri apărare 

 
UAT Dăeni 

 
Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 

1. Construire sediu primărie în comuna Dăeni, județul Tulcea; 
2. Construire și dotare centru medical de permanență în comuna Dăeni, judeţul Tulcea; 
3. Reabilitare rețea apă afectată, în localitatea dăeni, județul tulcea; 
4. Îmbunătăţirea calităţii traficului pietonal prin înfiinţarea de trotuare în comuna Dăeni, judeţul Tulcea; 
5. Construire piață agro-alimentară în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
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6.  Instalare sistem de supraveghere video în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
7. extindere iluminat public în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
8. Amenajare spații de joacă și recreere în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
9. Reabilitare și dotare școală  4 clase în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
10. Reabilitare și dotare școală 6 clase în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
11. Reabilitare și dotare grădiniță în comuna Dăeni, Judeţul Tulcea; 
12. Achiziționare echipament it pentru elevi 
13. Infiintare retea gaze naturale 
14. Strategie de promovare- centru de informare turistica 
15. Ziua comunei 
16. Dotare sediu primarie 

 
UAT Dorobanțu 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Beidaud 

1. Dezvoltare sector IMM care să valorifice resurse locale 
2. Exploatarea și valorificarea agregatelor de carieră 
3. Parc panouri fotovoltaice 
4. Realizarea de pensiuni și agropensiuni 
5. Organizarea programelor de reconversie profesională, recalificare și perfecționare 
6. Extindere reabilitare și modernizare iluminat în toate satele comunei 
7. Eficientizarea sistemului de colectare a deșeurilor și reciclarea acestora 
8. Proiect RONET-construirea unei infrastructuri naționale Broadband în zone defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale în Localitatea Cirjelari 
9. Îmbunătățire străzi prin asfaltare în comuna Dorobanțu Județul Tulcea 
10. Realizare sistem de canalizare și stație de epurare pentru toate satele aferente comunei 
11. Finalizarea tronsonului III Pietruire DC 39 din DN 22D localitatea Cirjelari comuna Dorobanțu Județul Tulcea 
12. Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale pentru comuna Cerna, Județ Tulcea (cu satele Cerna, General Praporgescu, Mircea 

Vodă, Traian) și comuna Dorobanțu, Județ Tulcea (cu satele Dorobanțu, Cârjelari, Meșteru) 
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13. Regularizarea cursurilor de apă din intravilanul comunei Dorobanțu 
14. Amenajare spațiu verde și parcare dispensar uman 
15. Amenajare curte interioară a Școlii Gimnaziale Dorobanțu, Județul Tulcea 
16. Amenajare cabinet stomatologic 
17. Înființare/reabilitare farmacie în satele subordonate comuna Dorobanțu 
18. Amenajare târg/piață agroalimentară la nivel de comună 
19. Înființare centru after-school 
20. Centru social/cantină socială la nivel de comună 
21. Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din comună și dotarea acestora 
22. Reabilitarea bisericilor aferente satelor comunei Dorobanțu 
23. Muzeul satului 
24. Ziua satului 
25. Promovarea grupului Aiorman prin participarea la concursuri naționale și internaționale 
26. Baza sportivă 
27. Extindere parc Dorobanțu (Fântână Arteziană), Amenajare Parc Școală, Parc Sat Cijelari, și Sat Meșteru 
28. Amenajarea unui punct turistic 
29. Programe de instruire în agroturism 
30. Editarea unei broșuri într-o limbă de circulație internațională 
31. Amenajarea unei trasee pentru ciclism 
32. Construire cabană turistică 
33. Promovarea imaginii comunei Dorobanțu 
34. Informarea și consultarea cetățenilor, activitatea spiritului civic și al conștiinței apartenenței la comunitate 
35. Organizarea de concursuri anuale -Cea mai curată/frumoasă stradă din localitate-  
36. Amenajare spațiu / târg piață agroalimentară la nivel de comună 
37. Programe de instruire în agroturism 
38. Promovarea investițiilor în sistemul de irigații 
39. Promovarea practicării agriculturii ecologice în comună 
40. Dezvoltarea rețelei de colectare a produselor animale și agricole (lapte, fructe, legume, miere) 
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41. Realizarea perdelelor verzi de protecție pe terenurile agricole din extravilanul comunei 
42. Realizarea de parteneriate și schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ și din țară/străinătate 
43. Instruirea unui număr optim de persoanane ale autorității locale pentru accesarea și destionarea programelor cu finanțare externă 
44. Accesarea și gestionarea programelor cu finanțare externă 
45. Încurajarea inițiativei private în vederea realizării unor exploatații viabile și asocierea agricultorilor 
46. Împădurirea terenurilor degradate 
47. Realizarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Extinderea rețelei de centrale eoliene 
2. Anveloparea blocului din comună 
3. Reabilitarea corpului B a școlii din comună 
4. Modernizarea școlii din Cârjelari și schimbarea destinației în centru de zi pentru batrani 
5. Centru de colectare a gunoiului de grajd 
6. Activități de informare a populației cu privire la importanța colectării selective 
7. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Dorobanțu 
8. Eficientizarea sistemului de iluminat public cu panouri fotovoltaice 
9. Achiziție autospecială incendii și dotarea serviciului de voluntari pentru situații de urgență 
10. Capelă mortuară în localitățile Dorobanțu și Cârjelari 
11. Curs de formare / perfecționare în vederea facilitării trecerii la noile tehnologii din agricultură 
12. Amenajare locuri de parcare în comuna Dorobanțu 
13. Oferirea de facilități în vederea creșterii atractivității zonei pentru investitori 
14. Promovarea imaginii comunei 
15. Înființarea unui departament destinat atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul primăriei 
16. Înființarea unui centru de conservare a tradițiilor / meșteșugurilor 
17. Extinderea sistemului de supraveghere 

 
UAT Frecăței 
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Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Frecăței 
1. Introducere gaz metan în localitățile aferente comunei Frecăţei 
2. Reabilitarea /modernizarea (asfaltare, pietruire) drumurilor comunale în comună Frecăţei și satele aferente 
3. Realizare sistem de canalizare şi stație de epurare pentru comuna Frecăţei și satele aferente 
4. Modernizare / reabilitare sistem de livrarea a apei potabile pentru satele componente ale comunei 
5. Reabilitarea și dotarea căminelor culturale din satele aferente comunei Frecăței, Poșta, Telița, Cataloi 
6. Dotarea şcolilor şi grădiniţelor aferente comunei Frecăței 
7. Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Frecăţei și satele aferente : Telița , Poșta și Cataloi 
8. Realizarea unui management eficient al deşeurilor, îmbunătăţirea sistemului de colectare al deşeurilor şi de menţinere a curăţeniei comunei 
9. Dezvoltarea telecomunicaţiilor - internet şi telefonie mobilă 
10. Continuare demersuri realizare parc eolian la Teliţa 
11. Reabilitare şi aducere la parametri de performanță dispensarelor umane aferente satelor componente ale comunei și dotarea lor. 
12. Înființare / reabilitare puncte farmaceutice la nivelul satelor componente ale comunei Frecăței 
13. Înfiinţare piaţa agroalimentară la nivel de comună 
14. Achiziţie utilaje si echipamente pentru întreținere drumuri 
15. Utilaje pentru întreţinere sistem de alimentare cu apă și canalizare 
16. Acordarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitarea bisericilor aferente satelor Teliţa și Poșta 
17. Dezvoltarea de activităţi culturale specifice locale şi promovarea comunităţii 
18. Realizarea unui complex sportiv performant în localitatea Frecăţei 
19. Realizarea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii în comuna Frecăţei şi satele aferente 
20. Dezvoltare sector IMM care să valorifice resurse locale 
21. Stabilirea de facilităţi pentru investitori 
22. Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism și agroturism 
23. Instruirea unui număr optim de persoane ale autorităţii locale pentru accesarea şi gestionarea programelor cu finanţare externă 
24. Accesarea şi gestionarea programelor cu finanţare externă 
25. Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi străinătate 
26. Informarea şi consultarea cetăţenilor, activarea spiritului civic şi al conştiinţei apartenenţei la comunitate 
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27. Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea deşeurilor, menţinerea curăţeniei comunei și mai ales cu privire la importanța implicării individuale în 
dezvoltarea economică a comunei 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Centru batrani 
2. Extindere,reabilitare,modernizare si dotare scoala gimnaziala (clasele v-viii) in sat frecatei, comuna Frecatei, județul Tulcea 
3. Modernizare infrastructură acces agricolă 
4. Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială (clasele V-VIII) în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
5. Reparare și conservare Cimitir Italienesc Cataloi din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
6. Construire Monument ,,Pe urmele etnicilor germani și italieni Cataloi” din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
7. Repararea, reconditionarea si conservarea Moara de Abur ,,La Bianchi” Cataloi din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
8. Inființare Sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Frecăței, satele apartinătoare, Cataloi, Frecăței, Poșta și Telița, județul Tulcea 
9. Modernizare străzi de interes local în satele Frecăței, Cataloi, Poșta și Telița - 20 km, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
10. Reabilitare podeţ pe strada Şcolii în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
11. Reabilitare punte pietonală a podului situat pe DN22A în sat Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
12. Reabilitare podeţ pe strada Bradului în satul Posta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
13. Reabilitare podeţ pe strada Gării (Podeț Valea Gării) în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
14. Reabilitare podeţ pe strada Sălciilor în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
15. Reconstrucție podeț de pe lângă Societatea Agricolă AGROCOM (SC Agrocom) în sat Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
16. Reconstrucție podeț strada Zambilelor în sat Poșta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
17. Modernizare strada Gării în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
18. Reabilitare, reconstrucție podeț de pe D.S. 1090 în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
19. Extindere rețea canalizare în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
20. Extindere rețea canalizare în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
21. Extindere rețea canalizare în satul Poșta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
22. Extindere rețea canalizare în satul Telița, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
23. Modernizare drumuri de interes local în satele Cataloi și Frecăței, Com.Frecăței, jud.Tulcea 
24. Modernizare/Reabilitare sistem iluminat public (rețele electrice și lămpi) în Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
25. Puţ foraj și bazin apă în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
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26. Puţ foraj și bazin apă în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
27. Modernizare și extindere rețea apă potabilă în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
28. Modernizare și extindere rețea apă potabilă în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
29. Modernizare și extindere rețea apă potabilă în satul Poșta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
30. Modernizare și extindere rețea apă potabilă în satul Telița, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
31. Anveloparea clădirilor publice - Sediu Administrativ în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
32. Anveloparea clădirilor publice - Școala Gimnazială din satul Telița, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
33. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Dispensar medical (uman) Cataloi, din satul 

Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
34. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Școala Gimnazială V-VIII în satul Cataloi, 

Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
35. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Centrul multifuncțional Cataloi, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
36. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Școală Primară Telița, Comuna Frecăței, 

jud.Tulcea 
37. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Școală Primară Posta, Comuna Frecăței, 

jud.Tulcea 
38. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Dispensar medical (uman) Poșta, din satul 

Poșta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
39. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) – Cămin Cultural Frecăței, Comuna Frecăței, 

jud.Tulcea 
40. Modernizarea instalațiilor termice interioare (centrală termică pe peleti, calorifere, racorduri, etc.) - Așezământ Cultural în satul Telița, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
41. Achiziționare container vestiar cu grup sanitar cu cabina de duș și w.c., pentru miniteren de sport, în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
42. Achiziționare container vestiar cu grup sanitar cu cabina de duș și w.c., pentru miniteren de sport, în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
43. Alimentarea și modernizarea rețelei publice cu apă potabilă pe str.Italiană din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
44. Extindere rețelei de alimentare cu energie electrica în satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
45. Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrica în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
46. Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrica în satul Poșta, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
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47. Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrica în satul Telița, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
48. Înlocuirea cablurilor rețelei electrice din aluminiu cu cablu din aluminiu torsodat cu izolație și dotări instalații electrice în satul Cataloi, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
49. Înlocuirea cablurilor rețelei electrice din aluminiu cu cablu din aluminiu torsodat cu izolație și dotări instalații electrice în satul Frecăței, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
50. Înlocuirea cablurilor rețelei electrice din aluminiu cu cablu din aluminiu torsodat cu izolație și dotări instalații electrice în satul Poșta, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
51. Înlocuirea cablurilor rețelei electrice din aluminiu cu cablu din aluminiu torsodat cu izolație și dotări instalații electrice în satul Telița, Comuna 

Frecăței, jud.Tulcea 
52. Achizitionarea de utilaje specializate (volă, buldoexacavator cu șenile, unimog - utilaj specializat întreșinere străzi, etc.) Comuna Frecăței, 

jud.Tulcea 
53. Extindere,reabilitare,modernizare si dotare scoala gimnaziala (clasele V-VIII) in sat Frecatei, comuna Frecatei, județul Tulcea 
54. Modernizare infrastructură acces agricolă 
55. Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială (clasele V-VIII) în satul Frecăței, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
56. Reparare și conservare Cimitir Italienesc Cataloi din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
57. Construire Monument ,,Pe urmele etnicilor germani și italieni Cataloi” din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 
58. Repararea, reconditionarea si conservarea Moara de Abur ,,La Bianchi” Cataloi din satul Cataloi, Comuna Frecăței, jud.Tulcea 

 
UAT Grindu 

 
Proiecte preluate din adresa 3678/07.12.2020  trimisă de UAT Grindu 

1. Construire si dotare dispensar medical in Comuna Grindu 
2. Reabilitare si dotare corpuri A si B la scoala gimnaziala Nicolae Iorga Grindu: 

a. Amenajare teren de sport 
b. Amenajare curtea școlii 
c. Amenajare loc de joacă preșcolari 

3. Extindere rețea de canalizare 
4. Asfaltarea a aproximativ 3km de străzi 
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5. Îniințare Sistem de alimentare cu gaze naturale - Grindu 
6. Construire capelă mortuară 
7. Construire clopotniță (vechea clopotniță are 130 de ani, este foarte veche) 
8. Construire și amenajare piață 
9. Construire și amenajare parc și loc de picnic 

Proiecte extrase de pe lista ITI 
1. Construire, modernizare și echipare Dispensar medical uman în Comuna Grindu județul Tulcea 
2. Reabilitare, modernizare, echipare pentru Școala Generală Nicolae Iorga din comuna Grindu, județul Tulcea 
3. Construire faleză și zonă de promenadă pe malul Dunării în comuna Grindu, județul Tulcea 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Reabilitare DJM 22 

UAT Horia 
 

Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Horia 
1. Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și acces la proprietăți în sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea 
2. Reabilitare și extindere dispensar uman, comuna Horia, județul Tulcea 
3. Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea 
4. Reabilitare DC43 Horia-Florești, județul Tulcea 
5. Amenajare centrul comunei Horia, județul Tulcea  
6. Reabilitare clădire primărie, sat Horia, județul Tulcea 
7. Infiintare retea inteligenta distributie a gazelor naturale 
8. Construire pod moara 
9. Construire piata agroalimentara 
10. Construire si dotare camin cultural 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Decolmatarea râului si betonarea albiei acestuia 
2. Amenajare / decolmatare baraj și realizarea de investiții în facilități de agrement pe malurile acestuia (plaje/pontoane/etc.) 
3. Activități de promovare a comunei Horia 
4. Recalificarea mecanizatorilor în vederea adaptării competențelor pentru utilizarea noilor tehnologii din agricultură 
5. Cursuri reconversie terenuri de la agricultura convențională la agricultura ecologică 
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6. Realizare sistem de irizații 
7. Oferirea de facilități în vederea creșterii atractivității zonei pentru investitori 
8. Realizare centru de îngrijire pentru bătrâni 
9. Dotări pichet voluntari situații de urgență 
10. Rămpi pentru deșeuri (inclusiv gunoi de grajd) 
11. Perdele forestiere pentru protecția terenurilor agricole 
12. Activități de informare privind beneficiile asocierii în agricultură 
13. Realizare centru de colectare și / sau procesare a producției agricole 
14. Înființare departament accesare fonduri nerambursabile în cadrul primăriei 
15. Modernizarea stadionului 
16. Centru sportiv 
17. Conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța colectării selective 
18. Modernizare capelă mortuară 
19. Reabilitare biserici Horia, Cloșca și Florești 
20. Sprijinirea părinților singuri, familii monoparentale 

UAT Isaccea 
 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Extinderea sistemului de canalizare in localitatile componente orasului Isaccea, Revarsarea si Tichilesti 
2. Inffintare/extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibiliatte, siguranta si eficienta in operare 
3. Dezvoltarea accesului populatiei la servicii publice de calitate prin reconversia functionala  a terenurilor virane/degradate/neuitilziate si 

abandonate prin  infiintarea unei infrastruciri sociale is de agrement in orasul Isacceaa 
4. Solutii SMART pentru dezvoltarea orasului 
5. Imbunatatirea infrastructurii rutiere  
6. Reabilitare canal canal Ceair pentru preluarea apei pluviale 
7. Amenajare case sociale in orasul Isaccea 
8. Reabilitare cabinete medicale  
9. Realizare centru medical stomatologic 
10. Sustinerea antreprenoriatului 
11. Creare parc industrial 
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Proiecte extrase din lista ITI și confirmate în cadrul discuției din 09.12.2020 
1. Semnalizare rutieră pentru cresterea sigurantei circulatiei si managementul parcarilor in orasul Isaccea 
2. "Descoperind Isaccea" -Aplicatie de promovare a obiectivelor turistice, spatii publice de interes turistic, etc) 
3. Intocmire harta GIS (utilitati, intravilan-extravilan localitate Isaccea) 
4. Cresterea eficientei energetice a cladirii publice -Sediu administrativ al Primariei orasului Isaccea 
5. Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr.20, orasul Isaccea 
6. Imbunatatirea infrastructurii publice de turism prin crearea si amenajarea unor trasee de cicloturism in orasul Isaccea 
7. Amenajare spații libere nefolosite sau degradate din intravilanul orasului Isaccea 
8. Dezvoltarea accesului populatiei la servicii publice de calitate prin reconversia funcționala a terenurilor virane degradate/neutilizate si abandonate 

prin infiintarea unei infrastructuri sociale si de agrement in orasul Isaccea 
9. Modernizare "Parcul cu Tei" din orașul Isaccea, județul Tulcea 
10. Dezvoltarea infrastructuri urbane curate - statii de incarcare vehicule electrice 
11. Modernizare si dotarea infrastructurii Liceului Teoretic Constantin Bratescu, orasul Isaccea, judetul Tulcea 
12. Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii prin construirea si dotarea unei crese 
13. Amenajarea zonei de agrement Canal Dunărea Mică Isaccea, județul Tulcea 
14. Restaurea si punerea in valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum 
15. CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DE 500 KW CU RACORDARE LA SEN ÎN ORAȘUL ISACCEA  
16. CREȘTEREA CALITĂȚII SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIN REALIZAREA UNUI ADĂPOST, CANTINĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE VULNERABILE ȘI 

PERSOANE VICTIME A VIOLENȚEI DOMESTICE; 
17. Cresterea calitătii sistemului de asistenta sociala prin realizarea unui adapost cantina, sociala pentru persoane vulnerabile si persoane victime a 

violentei domestice 
18. Cresterea accesului cetatenilor la servicii medicale prin realizarea de centru de sanatate multifunctionale 
19. Realizarea unei centruri ocolitoare a orasului Isaccea cu scopul de a creste calitatea vietii cetatenilor 
20. Imbunatatirea performantei energetice a unui numar de 50 de gospodării în orasul Isaccea 

 
UAT Izvoarele 

 
Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 

1. Extindere sistem de canalizare comuna Izvoarele 
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2. Alimentare cu apa potabila stale Alba si Iulia 
3. Reabilitare si modernizare drumuri comuna Izvoarele, 14 km 
4. Extindere, reabilitare si modernizare dispensar uman , comuna Izvoarele 
5. Asfaltare sat Alba.  
6. Asfaltare sat Iulia 
7. Infiintare retea gaze comuna Izvoarele  
8. Reabilitare/constructie camin cultural 
9. Reabilitare si dotare  gradinita comuna IZvoarele 
10. Modernizarea iluminatului public comuna Izvoarele (eficienta energetica) 
11. Reabilitare scoala gimnaziala Izvoarele (alt corp fata de proiectul terminat) 
12. Amenajare trotuare sat Izvoarele (podete, santuri  rigole, etc)- 20 km 
13. Amenajare sala multifunctionala pt comuna Izvoarele 
14. Reabilitarea fosta Casa Agronomului pentru utilizare in scopuri sociale 
15. Reabilitare sediu vechi al Primariei 
16. Reabilitare sediu SVSU  
17. Initiative de pastrare a traditiilor si istoriei comunei 
18. Realizare strategie de promovare a comunei 

 
UAT Jijila 

 
Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Jijila 

1. Modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele componente 
2. Extindere retea de canalizare in Jijila si infiintare de sistem de epurare in satul Garvan 
3. Realizarea de trotuare pietonale și stații de autobus,de-a lungul drumurilor naționale 
4. Reabilitarea/modernizarea (asfaltare, pietruire) drumuri sătești intravilane în comuna Jijila (satele Jijila și Garvăn) 
5. Extindere retea gaze naturale in localitatea Jijila 
6. Modernizarea sistemului public de iluminat în cele două sate componente 
7. Dezvoltarea telecomunicațiilor – internet și telefonie mobilă 
8. Sistem transport scolar (autocar) 
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9. Dotare dispensar medical - Jijila 
10. Înființare punct farmaceutic Garvăn 
11. Înființare punct muzeal la Jijila 
12. Reabilitarea bisericilor 
13. Dezvoltarea de activități culturale specifice și promovarea comunității 
14. Promovarea imaginii comunei Jijila 
15. Modernizare drumuri agricole 

Proiecte extrase din lista ITI 
1. Punerea în valoare a moştenirii culturale locale, promovarea turismului rural cu scopul creşterii nivelului de trai în zonele rurale 
2. Modernizare și extindere iluminat public 
3. Modernizare drumuri agricole 
4. Creare şi modernizarea infrastructurii rutiere locale 
5. Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată 
6. Creare şi modernizarea infrastructurii rutiere locale 
7. Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată 
8. Modernizare, renovare, dotare, cămin cultural Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea 
9. Construire sediu primărie, comuna Jijila 
10. Centrală electrică pe biomasă cu racord la S.E.N. 
11. Amenajare parc de joacă pentru copii, sat Garvăn, comuna Jijila 
12. Amenajare teren de sport în comuna Jijila 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Creșterea capacității administrative și a capacității de accesare a fondurilor europene 
2. Construire capelă mortuară 
3. Implementare sistem informatic pentru managementul deșeurilor 
4. Înființare parc industrial 
5. Centrală electrică pe biomasă cu racord la S.E.N. 
6. Campanie de constientizare privind colectarea selectiva 
7. Acordare de facilități IMM-urilor (terenuri cu subvenție, inchiriere, gratuit, etc) în vederea creșterii atractivității zonei pentru investiții 

 
UAT Jurilovca 
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Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Jurilovca 

1. Amenajare piață agroalimentară Jurilovca 
2. Creșterea siguranței publice prin amplasarea camerelor de monitorizare în comuna Jurilovca 
3. Reabilitarea locuinței medicului 
4. Construire locuințe tip ANL 
5. Înființare parc fotovoltaic pentru consumul instituțiilor publice (școli, Primărie, cămine culturale) 
6. Extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă în localitățile Jurilovca, Vișina, Sălcioara pentru respectarea standardului de calitate a vieții 

și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economică locală 
7. Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și stație de epurare Comuna Jirilovca 
8. Reabilitarea / modernizarea stației de tratare a apelor menajere în Comuna Jurilovca 
9. Înființarea a două puncte medical-sanitare în localitățile Vișina și Sălcioara 
10. Modernizare infrastructură educațională la nivelul celor trei localități din Comuna Jurilovca (modernizare, reabilitare termică, extindere, dotare 

școli și grădinițe) 
11. Consolidarea calității sistemului educațional preșcolar, primar și secundar la nivel local 
12. Achiziționarea unui mijloc de transport pentru elevi pentru asigurarea transportului între localități și către liceul Babadag 
13. Înființare centru afterschool Jurilovca 
14. Amenajare spații de joacă Grădinița Jurilovca și Grădinița Sălcioara 
15. Oferirea de oportunități de învățare pe toată durata vieții pentru crearea de abilități de muncă necesare economiei locale 
16. Sprijin pentru proiectele și schimburile naționale și internaționale din domeniul educației 
17. Sprijinirea învățământului secundar și profesional și tehnic care să pregătească elevii atât pentru o economie globală a cuoașterii, cât și pentru o 

economie cu anumite particularități tehnice 
18. Construcția de locuințe de tip ANL (pentru specialiști, familii tinere și aflate în dificultate) 
19. Accesibilizarea spațiilor și serviciilor pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități 
20. Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice 
21. Susținerea de proiecte integrate privind asigurarea serviciilor de suport pentru persoane aflate la risc de excluziune 
22. Extinderea și îmbunătățirea eficienței energetice a iluminatului public în Comuna Jurilovca 
23. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și publice din Comuna Jurilovca (reabilitare termică) 
24. Susținerea eficienței energetice a gospodăriilor 
25. Ameliorarea prin împăduriri a terenurilor agricole degradate 
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26. Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru management eficient al deșeurilor 
27. Gestionarea deșeurilor plutitoare 
28. Îmbunătățirea expertizei locale, a disponibilității informațiilor și a conștientizării privind protecția mediului 
29. Campanie de informare pentru populație pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
30. Conservarea, protejareași valorificarea patrimoniului natural și combaterea / reducerea impactului activităților antropice poluante 
31. Investiții pentru susținerea de acțiuni locale de reducere a poluării cu nitrați a terenurilor și a căilor navigabile, poluare provenită din activități 

agricole și de creștere a animalelor 
32. Dezvoltarea, implementarea și promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă și a tehnologiilor nepoluante 
33. Întreținerea și protejarea străzilor marginale din Vișina, Sălcioara, Jurilovca pe perioada iernii prin amenajarea de parapeți pentru combaterea 

zăpezii 
34. Consolidarea, stabilizarea malurilor și regularizarea cursurilor de apă - Vișisa, Sălcioara, Jurilovca 
35. Consolidarea și amenajarea ravenei Vișina 
36. Reducerea vulnerabilității la toate tipurile de riscuri prin crearea unui sistem de intervenție rapidă în situații de urgență prin achiziția de mașini 

și utilaje de intervenții și deszăpezire 
37. Modernizarea străzilor în localitățile Jurilovca, Vișina, Sălcioara 
38. Modernizare trotuare și rigole aferente tuturor străzilor din comuna Jurilovca 
39. Modernizare drum de centură / drum agricol Jurilovca 
40. Amenajarea canalelor de ieșire în lacul Golovița și lacul Razim 
41. Înființare distribuție rețea de gaze în comuna Jurilovca 
42. Diminuarea dezechilibrului ecologic a speciilor de pești din Laguna Razim-Sinoe, reducerea sedimentării în lacurile mari și restaurarea calității 

mediului prin deschiderea unei breșe de comunicare la nivelul cordonului litoral situat între Gura Portiței și Laguna Razim Sinoe 
43. Crearea unui sistem tehnologic de informare a publicului privind perioadele de acces restricționat în poligonul Babadag 
44. Modernizare infrastructură de transport regional (Vișina-Ceamurlia de Sus) 
45. Reabilitare ecluză Canalul 5 și instalare marcaje canal navigabil 
46. Amenajarea unui port maritim la Gura Portiței 
47. Amenajarea a doua miniporturi în localitățile Sălcioara și Vișina 
48. Marcarea și amenajarea specifică a zonelor de pescuit sportiv din Laguna Razim-Sinoe 
49. Creșterea siguranței pe canalele ce comunică cu Laguna Razim-Sinoe / marcarea căilor de acces pe apă 
50. Valorificarea cetății și a necropolei antice Argamum prin amenajarea infrastructurii de vizitare 
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51. Amenajare infrastructură locală de agrement, inclusiv decolmatarea canalelor de centruă Jurilovca pentru stimularea turismului lent și a turismului 
pescăresc 

52. Organizarea unui festival centrat pe tradiții și gastronomie locală pentru promovarea destinației turistice Jurilovca 
53. Amenajarea unui parc de agrement multifuncțional 
54. Extinderea portului turistic Jurilovca 
55. Înființarea unui muzeu tradițional în comuna Jurilovca 
56. Dezvoltarea și promovarea destinației turistice Jurilovca prin valorificarea patrimoniului natural și cultural local, precum și a specificului său 

pescăresc 
57. Încurajarea folosirii resurselor naturale locale în arhitectura locuințelor (acoperiș din stuf, fațade în culori tradiționale) 
58. Măsuri de încurajare a turismului ecologic, bazat pe resurse naturale și culturale 
59. Conservarea patrimoniului și a tradițiilor locale (inclusiv a meșteșugurilor) 
60. Conservarea patrimoniului local al minorităților etnice 
71. Stimularea creării de lanțuri scurte de aprovizionare a produselor locale în beneficiul activităților de turism 
72. Realizarea unor studii de marketing specifice zonelor turistice de la nivel regional 
73. Amenajarea portului pescăresc Jurilovca (facilități de debarcare, rampă de lansare a bărcilor la apă, platforme pentru repararea ambarcațiunilor) 
74. Amenajarea de adăposturi pescărești pe teritoriul administrativ al Comunei Jurilovca în zonele cu tradiție în pescuitul la mare 
75. Sprijinirea măsurilor de diversificare a activităților generatoare de venit (pescuit) și valorificarea superioară a resurselor locale în principal pentru 

turiștii vizitatori 
76. Stimularea asocierii agricultorilor 
77. Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă 
78. Sprijin în dezvoltarea de proiecte privind investițiile în sistemul de irigații 
79. Organizarea și susținerea de sesiuni de consiliere și instruire în domeniul agricol 
80. Sprijin pentru agricultura ecologică 
81. Încurajarea înființării de microferme zootehnice și înființarea unui abator de mici dimensiuni 
82. Susținerea activităților agricole prin înființarea unei piețe agroalimentare 
83. Susținerea creării la nivel local de centre de colectare și /sau prelucrare a produselor animale și agricole (lapte, fructe, legume, miere, etc.) 
84. Sprijinirea activităților și meșteșugurilor tradiționale care pun în valoare patrimoniul cultural și natural local 
85. Sprijinirea micilor producători locali prin promovarea lanțurilor scurte de comercializare 
86. Susținerea diversificării activităților agricole și non-agricole pentru crearea de locuri de muncă, încurajând implicarea activă a comunității locale 
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87. Promovarea integrării producătorilor din sectorul agro-alimentar în lanțul valoric pentru a-i ajuta să beneficieze de avantajul proximității față de 
piețele externe și oportunitățile turismului în zonă 

88. Încurajarea populației locale în deschiderea de afaceri turistice și agroturistice de mici dimensiuni, care să îndeplinească standardele de calitate 
și durabilitate și care să fie viabile din punct de vedere economic 

89. Susținerea obținerii de mărci / certificări pentru produsele locale și a comercializării acestora pe piețele internaționale 
90. Crearea de facilități pentru investitori 
91. Organizarea și participarea la sesiuni comune de lucru 
92. Organizare și sprijin pentru programe de reconversie profesională, recalificare și perfecționare 
93. Susținerea IMM-urilor în domeniile care valorifică resursele locale (activități tradiționale, prelucrarea stufului, prelucrarea lemnului, prelucrarea 

peștelui) 
94. Modernizarea sediului administrativ al Primăriei Comunei Jurilovca 
95. Actualizarea Planului Urbanistic General și regulamentului local de urbanism al Comunei Jurilovca 
96. Extinderea rețelei informatice și dotarea cu programe de specialitate 
97. Realizarea unor schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ, țară și străinătate 
98. Îmbunătățirea parteneriatelor centrate pe educație, dezvoltare și cercetare cu instituții publice, institute de cercetare și asociații de profil 
99. Dezvoltarea de proiecte prin atragerea de finanțări cu fonduri europene, guvernamentale și alocate sectorului ONG 
100. Înfrățire între comuna Jurilovca și o comună din Uniunea Europeană 
101. Sesiuni de informare și consultare pe teme de interes public 
102. Campanii de conștientizare pe tema gestionării responsabile a deșeurilor, protejarea mediului, conservarea patrimoniului și încurajare a 

voluntariatului 
103. Sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale de la nivel local 
104. Modernizare, reabilitare și dotare cămin cultural Vișina și Sălcioara 
105. Amenajare de zone de agrement - parcuri în Jurilovca, Vișina, Sălcioara 
106. Amenajarea de trei baze sportive pentru activități sportive în Comuna Jurilovca 
107. Construire sală de sport multifunțională Jurilovca 
108. Revitalizarea activităților sportive de la nivelul Comunei Jurilovca 
109. Editarea unei broșuri într-o limbă de circulație internațională 
110. Introducerea comunei într-un circuit turistic 
111. Înfrumusețarea spațiilor publice din cele trei localități 
112. Activități de marketing și managementul destinației turistice Jurilovca 
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Proiecte extrase din lista ITI 
1. Eficiență energetică clădiri publice și locuințe 
2. Susținerea identității culturale și etnice 
3. Restaurare și valorificare patrimoniu cultural 
4. Dezvoltarea comunităților locale prin revitalizarea patrimoniului local 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Reabilitare biserici 
2. Realizare capele mortuare pentru toate localitățile comunei 
3. Realizarea de facilități pentru organizarea pomenilor 
4. Dotarea școlilor din comună cu infrastructură IT 
5. Dezvoltarea infrastructurii IT a Primăriei și a instituțiilor publice 
6. Creșterea eficienței administrative prin digitalizare 
7. Oferirea de facilități în vederea creșterii atractivității zonei pentru investitori 
8. Înființarea unui departament destinat atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul primăriei 
9. Înființarea unei stații de cogenerare în vederea conversiei deșeurilor în energie 
10. Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență 
11. Realizarea de silozuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de depozitare a producției agricole 
12. Furnizarea de servicii psihosociale de sprijin pentru copiii aflați în situații de risc 

 
UAT Luncavița 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Luncavița 

1. Îmbunătățirea infrastructurii rețelei de drumuri de exploatație agricolă în Comuna Luncavița, județul Tulcea 
2. Amenajarea și dotarea Dispensarului Comunei Luncavița într-un centru de zi pentru bolnavii cu pronostic fatal previzibil 
3. Înființarea unui mini port industrial-cerealier și turistic la Dunăre, în zona Stația Lata în Comuna Luncavița, județul Tulcea 
4. Amenajarea pistelor pentru bicicliști și construirea aleilor pietonale cu acces pentru persoanele cu dizabilități, în comuna Luncavița, județul Tulcea 
5. Construirea unor rigole și poduri pe apele pluviale colectate în comuna Luncavița, județul Tulcea 
6. Achiziția unei autospeciale pentru stingerea incendiilor și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Luncavița, județul 

Tulcea 
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7. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în cartierul Cetățuia din localitatea Luncavița, Comuna Luncavița, județul Tulcea 
8. ExtinModernizarea barajelor de acumulare și construirea unor sisteme de irigații în Comuna Luncavița, județul Tulcea 
9. Construirea unui Parc Fotovoltaic pentru producerea energiei electrice în folosul comunității, în Comuna Luncavița, județul Tulcea 
10. Asigurarea modernizării infrastructurii pentru energia electrică și iluminat public, extinderea acestora în zonele mărginașe din localitățile Luncavița, 

Rachelu și zona Cetățuia - Valea fagilor, din Comuna Luncavița, județul Tulcea 
11. Realizarea sistemului de termoficare al locuințelor prin folosirea surselor regenerabile, în Comuna Luncavița județul Tulcea 
12. Realizarea sistemuliui de alimentare cu gaz - metan pentru încălzirea locuințelor din Comuna Luncavița, județul Tulcea 
13. Construirea unei piețe civice și a unor spații publice în aer liber pentru susținerea evenimentelor tradiționale ale Comueni Luncavița, județul Tulcea 
14. Construirea unor fabrici pentru prelucrarea materii prime și îmbutelierea mierii de albine, a legumelor, fructelor și a fructelor de pădure, în 

ComunaLuncavița, județul Tulcea 
15. Modernizarea, extinderea și dotarea Spațiilor verzi din Comuna Luncavița, județul Tulcea 
16. Construire Observator Astronomic Luncavița, județul Tulcea 
17. Construirea unor capele mortuare și case praznicale în localitățile Luncavița și Rachelu, Comuna Luncavița, județul Tulcea 
18. Promovarea și sprijnirea meșteșugurilor locale: împletituri din papură, țesătorie manuală, modelator ceramică - olărit, artă culinară în comuna 

Luncavișa, județul Tulcea 
19. Împădurire sau renaturarea zonelor degradate din comuna Luncavița, județul Tulcea 
20. Construire Centru de informare, expozițional, experimantal și pregătire arhheologică în zona Cetățuia - Luncavița, județul Tulcea 
21. Înființare Centru de conservare și promovare a tradițiilor Comunei Luncavița, județul Tulcea 
22. Achiziția unui autocar pentru transportul ansamblurilor Ghoocel de la Luncavița și Moșioiele și a altor dotări necesare pentru acțiuni ale elevilor și 

grupurilor artistice și sportive din Comuna Luncavița, județul Tulcea 
23. Modernizarea și dotarea piețelor agroalimentare și a târgurilor din Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea 
24. Digitalizarea serviciilor publice administrative în Comuna Luncavița, județul Tulcea 
25. Sistem public de supraveghere video în comuna Luncavița, județul Tulcea 
26. Sistem inteligent de management al mediului în comuna Luncavița, județul Tulcea 
27. Modernizarea tehnologică și informatică a sistemului educațional în comuna Luncavița, județul Tulcea 
28. Construire sală de sport educațională în comuna Luncavița, județul Tulcea 

Proiecte extrase din lista ITI 
1. Realizarea de piste pentru biciclete, alei pietonale, şi facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
2. Dezvoltare turism şi activităţi conexe de organizare evenimente, infiintare si modernizare ansambluri si grupuri culturale, 
3. Înfiinţare si reabilitare spatii verzi, amenajare urbană zone publice, realibilitare şi infiintare de parcuri 
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4. Construire sală sport pentru şcoală 
5. Modernizare teren de sport şi dotare pentru facilitarea accesului Ia evenimente sportive 
6. Construire observator astronomic Luncaviţa 
7. Asigurare pazei prin sistem de supraveghere centralizată a instituţiilor de interes public 
8. Realizarea unei pieţe agroalimentare moderne pentru desfacerea produselor locale pentru localităţile Luncaviţa şi Rachelu 
9. Acreditare de specialitate branduri şi produse locale 
10. Promovarea şi punerea în valoare a imaginii comunei şi a punctelor de atracţie turistică, şi a patrimoniului local 
11. Construire centru de informare, expozitional, experimental şi pregatire arheologica in zona Cetăţuia 
12. Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism, meşteşuguri şi agroturism şi promovarea acestora 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Luncavița 
1. Realizare sau extindere cimitir Rachelu 
2. Reparații Biserici și dotare cu centrale termice, aer condiționat, realizare garduri, case parohiale, praznicare, lumânărărie, în Luncavița și Rachelu 
3. Construirea unui salon pentru evenimente: nunți, botezuri etc 
4. Înființarea unui club al copiilor 
5. Promovarea și punerea în valoare a imaginii comunei și a punctelor de atracție turistică 
6. Înființarea și acreditarea Muzeului satului 
7. Acreditare OSIM branduri locale: tradiții locale – Moșoaie, Sărbătoarea Teilor, Miere de Luncavița 
8. Realizarea unor schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ, țară și străinătate 
9. Informarea și consultarea cetăţenilor și implicarea în actul decizional 
10. Conștientizarea cetățenilor în gestionarea deșeurilor, protecției mediului și spiritului civic 
11. Conștientizare permanentă asupra problemelor de mediu 
12. Realizarea de canale de fugă și dig de apărare pentru protecția locuințelor, puțurilor de apă și stației de epurare 
13. Ecologizarea Lacului Valea Fagilor 
14. Creare pânze forestiere pentru protectie terenuri agricole și alte inbestiții. 
15. Renaturare zone umede din Lunca Dunării 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. înființare Centru permenent de ingrijire bătrâni și persoane aflate la risc 
2. Reparații Biserici și dotare cu centrale termice, aer condiționat, realizare garduri, case parohiale, praznicare, lumânărărie, în Luncavița și Rachelu 
3. Ambulatoriu in comuna Luncavița 
4. Construire salon pentru nunți botezuri 
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5. Înființarea unui club al copiilor 
6. Promovarea și punerea în valoare a imaginii comunei și a punctelor de atracție turistică 
7. Înființarea și acreditarea Muzeului satului 
8. Acreditare OSIM branduri locale: tradiții locale – Moșoaie, Sărbătoarea Teilor, Miere de Luncavița 
9. Realizarea unor schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ, țară și străinătate 
10. Informarea și consultarea cetăţenilor și implicarea în actul decizional 
11. Înființare centru de afaceri/mini parc industrial 
12. Construire platformă comunală pt depozitarea gunoiului de grajd 
13. Asigurarea transportului școlar în condiții de siguranță (inclusiv siguranță sanitară) 

 
UAT Maliuc 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Maliuc 

1. Înfiinţare târg de produse tradiţionale în localitatea Partizani, comuna Maliuc, judeţul Tulcea 
2. Modernizare spaţii verzi localitatea Maliuc 
3. Modernizare, eficientizare energetica si dotare sediu primarie 
4. Extindere retea alimentare cu energie electrică în localitatea Maliuc 
5. Achiziţionare buldoexcavator pentru situaţii de urgenţă 
6. Construire centre locale pentru situaţii de urgenţă (Pichete PSI) în localităţile Maliuc, Gorgova şi Partizani 
7. Modernizare și extindere Școala gimnazială Maliuc 
8. Modernizare și extindere Școala gimnazială "Ioan Nenițescu" Partizani 
9. Modernizare, extindere si dotare Școala Primara Gorgova 
10. Digitizarea serviciilor acordate cetățenilor și dotarea cu echipamente IT 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Maliuc 
1. Reabilitare si dotare cămin cultural Maliuc 
2. Reabilitare Şcoala Gorgova 
3. Rezolvarea transportului fluvial intern în comuna Maliuc, din județul Tulcea, prin achizitionarea unui pod plutitor care sa deserveasca populatia 

din localitatea Partizani 
4. Modernizare si extindere sistem de iluminat public in comuna Maliuc 
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5. Dig apărare împotriva inundaţiilor Partizani 
6. Amenajare reţea de foişoare turistice de observare în localităţile din Delta Dunării 
7. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru localitatea Gorgova 
8. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru localitatea Ilganii de Sus 
9. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru localitatea Partizani 
10. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru localitatea Vulturu 
11. Reabilitare / construire diguri de protecţie împotriva inundaţiilor pentru localitatea Maliuc 
12. Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile componente ale comunei Maliuc 
13. Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Vulturu 
14. Reabilitare/amenajare/modernizare străzi de pământ în localitatea Partizani 
15. Modernizare strazi, alei si trotuare in comuna Maliuc, judetul Tulcea, pe o lungime de 25 km 
16. Reabilitare/amenajare /modernizare drum comunal DC 2 Mm 29- Gorgova 
17. Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in localitatea Maliuc 
18. Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in localitatea Gorgova 
19. Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in localitatea Partizani 
20. Reabilitarea şi dotarea sediului Primăriei Maliuc 
21. Reabilitare , anvelopare si dotare cu sisteme alternative pentru producerea energiei electrice si termice a blocurilor de locuit din localitatea Maliuc 
22. Reabilitare/amenajare Parc Dendrologic Maliuc 
23. Construire Casa Comunităţii în localitatea Partizani 
24. Achiziţionare ambarcaţiune transport persoane 
25. Amenajare cabinet stomatologic Maliuc 
26. Înfiinţare punct sanitar veterinar 
27. Înfiinţare farmacie 
28. Acordarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a bisericilor aferente 
29. Dezvoltarea de activităţi culturale specifice locale şi promovarea localităţii 
30. Extindere, modernizare si dotare loc de joacă pentru copii în localitatea Maliuc 
31. Infiintare si dotare zona de recreere si agrement în localitatea Partizani 
32. Infiintare si dotare zona de recreere si agrement în localitatea Gorgova 
33. Amenajare teren de sport multifunctional in localitatea Maliuc 
34. Amenajare teren de sport multifunctional in localitatea Partizani 
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Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Amenajare mini-port in localitati Maliuc si Gorgova 
2. Amenajare spatiu de promenada in localitatea Gorgova 
3. Dezvoltarea si promovarea si sustinerea festivalurilor locale (ex. Festivalul Scrumbiei) 
4. Reabilitare si dotare tabara pentru copii in localitatea Maliuc, judetul Tulcea 
5. Realizarea de panouri de informare in localitati comunei Maliuc 
6. Amenajare mini-port in localitati Maliuc si Gorgova 

 
UAT Măcin 

 
Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 

1. Liceul Tehnologic - reabilitare dotare 
2. Consolidare, extindere si amenajare dig de aparare Macin 
3. Amenajare centru de batrani 
4. Extindere iluminat public oras 
5. Bransamente instalatii apa potabila pentru gospodarii 
6. Extindere retea gaze naturale 
7. Reabilitare cladire fosta Banca Agricola din localitate 
8. Cresterea gradului de siguranta a cetateanului prin extinderea retelei de monitorizare video  
9. Construire Baza sprotiva cu sala sport si terenuri multifunctionale 
10. Modernizare stadion Tineretului orasul Macin  
11. Modernizare dotare Spital orasenesc Macin  
12. Construire locuinte  sociale si pentru specialisti  
13. Organizare Zilele Macinului ; Sarbatoare Vinuri de Macin si evenimente culinare 
14. Realizare Strategie si mijloace de comunicare cu cetatenii 
15. ealziare Strategia de promovare a localitatii, inclusiv Cetatea Arrubium si parcul national Muntii Macinului  
16. Creare zona agrement zona Lacul Sarat Macin 
17. Modernizare centura ocolitoare trafic greu Macin 
18. Creare sistem de telegestiune pentru iluminat public în Orașul Măcin și extindere 
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19. Sisteme SMARTde siguranță a cetățenilor în orașul Măcin 
20. Refacerea zonelor urbane degradate și crearea de parcuri în Orașul Macin 
21. Restaurare Centru multicultural si multietnic școala veche 

 
UAT Mihai Bravu 

 
Proiecte preluate din adresa 608/07.12.2020 trimisă de UAT Mihai Bravu 

1. Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Mihai Bravu și localitățile aparținătoare Turda, Mihai Bravu, Satu Nou 
2. Construire dispensar medical în sat Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 
3. Modernizare cabinet medical din loc Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea (reabilitarea clădirii existente, achiziționare aparatură și mobilier 

pentru cabinet) 
4. Modernizare stadion în sat Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 
5. Amenajare rigole betonate și căi de acces în comuna Mihai Bravu, jud Tulcea 
6. Modernizare drumuri în loc Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, jud Tulcea 
7. Modernizare drumuri în loc Turda, comuna Mihai Bravu, jud Tulcea 
8. Modernizare drumuri în loc Satu Nou, comuna Mihai Bravu, jud Tulcea 
9. Achiziționare sistem de supraveghere, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 
10. Modernizare și dotare loc de joacă sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 
11. Reabilitare școală gimnazială Mhai Bravu, sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Mihai Bravu 
1. Extinderea si modernizarea retelei de apa potabila in localităţile Mihai Bravu, Turda, Satu Nou 
2. Extinderea si modernizarea sistem de canalizare şi statie de epurare in localităţile Mihai Bravu, Turda, Satu Nou 
3. Realizare/modernizare statie de tratare a apelor menajere in in localităţile Mihai Bravu, Turda, Satu Nou 
4. Perdele de protectie forestiere. Pe marjinea drumului judetean. Dar trebuie acceptul cetatenilor 
5.  
6. Modernizare si dotare dispensare in localităţile Mihai Bravu, Turda, Satu Nou 
7. Constructia de locuinte ANL (pentru specialişti, familii tinere şi aflate în dificultate) 
8. Stimularea asocierii agricultorilor 
9. Investitii in sistemul de irigatii (ar trebui pivoți). Investiții ar trebui pt agriculturi care să vină cu tamburi 
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10. Consiliere si instruire in domeniul agricol 
11. Sprijin agricultura ecologica 
12. Incurajare infiintare miniferme zootehnice 
13. Dezvoltarea reţelei de colectare a produselor animale şi agricole(lapte, fructe, legume, miere, etc). Sunt niște puncte de colectare lapte. Rămâne 

pt celelalte tipuri de produse 
14. Campanie de informare pentru populatie pentru colectarea selectiva a deseurilor. Au platformă pt management integrat. Au și o platformă de gunoi 

de grajd. Se face instruirea cetățenilor din partea societăților care colectează. 
15. Dotarea cu aparatura medicala performanta si mobilier medical dispensare umane performante în localităţile Mihai Bravu, Turda Satu, Nou 
16. Realizare piaţe agro-alimentare in localităţile Mihai Bravu, Turda Satu Nou 
17. Înfiinţare centru after-school. Se construiește acum o grădiniță. 
18. Reluarea si initierea de activitati culturale 
19. Realizarea unui club si a unui complex sportiv în localitatea Mihai Bravu. Ar trebui po bază sportivă cu sintetic. 
20. Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru copii in localităţile Satu Nou 
21. Stabilirea de facilităţi pentru investitori 
22. Incurajarea si atragerea intreprinzatorilor in turism si agroturism 
23. Dezvoltare sector IMM care sa valorifice resurse locale 
24. Promovarea imaginii comunei Mihai Bravu 
25. Amenajare punct turistic local Satu Nou 
26. Extinderea retelei informatice si dotarea cu programe de specialitate 
27. Infratire intre cetatenii din comuna Mihai Bravu si o comună din Uniunea Europeană 
28. Informarea si consultarea cetăţenilor 
29. Constientizarea cetatenilor in gestionarea deseurilor 

Proiecte extrase din lista ITI 
1. Reabilitare școală gimnazială Mihai Bravu, sat mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, jud. Tulcea 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Înființare loc agrement pescuit sportiv localitatea Satu Nou  
2. Reabilitare Casa invatatorului si transformare in muzeu al satului pt promograrea statului (primul razboi de tesut, caruta de lemn, etc. 
3. Promovarea comunei prin mijloace online - ce ofera comuna 
4. Achiziție buldoexcavator 
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UAT Nalbant 
 

Proiecte incluse în prima varianta a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021 – 2027 
1. Comuna Nalbant: Modernizare rețea utilități publice: canalizare, străzi și gaze naturale 
2. Comuna Nalbant: Forare puțuri la mare adâncime și achiziționarea de pompe de mare capacitate pentru asigurarea o alimentare corespunzătoare 

cu apă in localitatea Nalbant 
3. Comuna Nalbant: Recuperarea terenurilor izlazului comunal pe care crescătorii de animale nu îl pot folosi si schimbarea folosintei acestuia 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Nalbant 
1. Racordarea comunei la sistemul de alimentare cu gaze naturale 
2. Reabilitarea / modernizarea (asfaltare, pietruire) drumurilor comunale in comuna Nalbant si satele aferente Trestenic, Nicolae Balcescu 
3. Realizare sistem de canalizare şi statie de epurare pentru comuna Nalbant si satele aferente Trestenic, Nicolae Bălcescu 
4. Reabilitarea, extinderea si dotarea căminului cultural din Nalbant 
5. Realizarea unui management eficient al deşeurilor, îmbunătăţirea sistemului de colectare al deşeurilor si de menţinere a curăţeniei comunei 
6. Dezvoltarea telecomunicaţiilor - internet si telefonie mobila 
7. Realizarea unui sistem de irigaţii la nivel de comuna 
8. Reabilitare si aducere la parametri de performanta a dispensarului uman din sat Trestenic si dotarea acestuia. 
9. Înfiinţare  punct farmaceutic la nivelul satului Trestenic 
10. Înfiinţare piaţa agro-alimentara la nivel de comuna 
11. Acordarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitarea a bisericii din satul Balcescu si construirea de anexe (camere mortuare, trapeze, 

etc.) 
12. Dezvoltarea de activităţi culturale specifice locale si promovarea comunităţii 
13. Extinderea / modernizarea complex sportiv din satul Nicolae Balcescu si diversificarea activitatilor sportive 
14. Realizarea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii in comuna Nalbant si satele aferente 
15. Dezvoltare sector IMM care sa valorifice resurse locale, prin punerea la dispozitie in concesiune / superficie / comodat de terenuri pentru investitii 
16. Stabilirea de facilităţi pentru investitori 
17. Încurajarea si atragerea întreprinzătorilor in turism, agroturism si valorificarea deseurilor din minerit 
18. Instruirea unui număr optim de persoane ale autorităţii locale pentru accesare si gestionarea programelor cu finanţare externa 
19. Accesarea si gestionarea programelor cu finanţare externa 
20. Realizarea de parteneriate si schimburi de experienţa cu alte comunităţi rurale din judeţ, tara şi străinătate 
21. Informarea si consultarea cetăţenilor, activarea spiritului civic si al conştiinţei apartenenţei la comunitate 
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22. Conştientizarea cetăţenilor in gestionarea deşeurilor, menţinerea curăţeniei comunei si mai ales cu privire la importanta implicării individuale in 
dezvoltarea economică a comunei. 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Comuna Nalbant: Modernizare, extindere si dotarea gradinitei din N Bălcescu 
2. Amenajarea unui teren pentru activitati sportive in localitatea Nalbant 
3. Realizarea de facilitati pentru dezvoltarea de noi parcuri eoliene 
4. Realizarea de facilitati pentru deschiderea unor noi cariere de piatra 
5. Extinderea retelei de internet cu banda larga in satele Trestic si Balcescu 
6. Realizare centru de prezentare / instruire a industriei mineritului 
7. Realizare centru de informare turistica 
8. Incurajarea altor activitati economice productive (agricultura, pomicultura, viticultura) 
9. Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in comuna Nalbant 
10. Imbunatatirea ./ amenajarea retelei de trotoare pietonale in comuna 
11. Ingradirea cimitirelor din comuna 

 
UAT Niculițel 

 
Proiecte extrase din lista ITI 

1. Reabilitare corp II de cladire al scolii Gimnaziale Nichifor Ludovig  
2. Susținerea incluziunii sociale a comunității marginalizate din comuna Niculițel, Județul Tulcea 
3. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Nichifor Ludovic Gradinita de copii 
4. Achizitionarea de panouri fotovoltaice pentru pompele de apa 
5. Sisteme de irigatii, echipamente pentru irigatii -teren extravilan 
6. Asfaltare strazi în comuna Niculițel 

 
 
 

UAT Ostrov 
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Proiecte extrase din lista furnizată de primărie și confirmate în cadrul discuției din 09.12.2020 
1. "Comuna Ostrov - Racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale." 
2. Modernizare asfaltare 
3. Extindere retea de canalizare 
4. Forarea unui nou put pentru apa potabila in localitatea Ostrov 
5. Inventarierea terenurilor degradate si accesarea de proiecte pentru impadurire 
6. Modernizarea strazilor prin dalarea canalelor de preluare a apei pluviale si construirea de trotoare in comuna Ostrov 
7. Executia de lucrari de reparatie a strazilor cu grad mare de degradare (Unirii, Traian si inv. Ghe. Vladescu 
8. Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC 37 ce leaga satul Magurele, comuna Topolog, de comuna Ostrov 
9. Realizarea de  parcuri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a cladirilor publice, sistemului de iluminat public, sistemului de alimentare cu 

apa 
10. Modernizare dispensar comunal si realizare cabinet stomatologic 
11. Realizarea unui proiect de reabilitare a cetatii Beroe 
12. Modernizare și dotare bază sportivă 

 
UAT Pardina 

 
Proiecte preluate din adresa 4409/09.11.2020 trimisă de UAT Pardina 

1. Modernizare si extindere sistem de Iluminat public , achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere 
2. Reabilitarea Școlii gimnaziale din localitate 
3. Modernizare dumuri la exploatatiile agricole din comuna Pardina 
4. Stație de epurare și canalizare pentru localitate de maximum 2000 locuitori 
5. Amenajare bloc locuințe sociale 
6. Efectuarea unor rampe de acostare 
7. Amenajare locuri de campare  
8. Modernizare si extindere sistem de Iluminat public , achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere 
9. Extindere iluminat stradal 
10. Reabilitarea Școlii gimnaziale din localitate 
11. Modernizare drumuri la exploatațiile agricole din comuna Pardina 
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12. Reabilitare și extindere clădire școala gimnazială 
13. Stație de epurare și canalizare pentru localitate de maximum 2000 locuitori 
14. Amenajare bloc locuințe sociale 
15. Efectuarea unor rampe de acostare 
16. Amenajare locuri de campare  
17. Modernizare străzi în comuna Pardina 5 km 
18. Amenajare stadion comuna Pardina 10000 mp 
19. Amenajare parc din comuna Pardina 
20. Achiziționare 4 pontoane de agrement 
21. Modernizarea drumuri Pardina Tatanir 10km 
22. Dotare cu lămpi pe stâlpi ENEL 250 buc 

Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Pardina 
1. Realizare sistem de canalizare şi statie de epurare Pardina 
2. Realizarea statiei de tratare a apelor menajere Pardina 
3. Realizarea si dotarea caminului cultural din Pardina 
4. Modernizarea si finalizarea sistemului de iluminat public in satele comunei 
5. Realizarea unei rampe de gunoi ecologice 
6. Reluarea si initierea de activitati culturale 
7. Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru copii 
8. Stabilirea de facilităţi pentru investitori 
9. Dezvoltare sector IMM care sa valorifice resurse locale 
10. Promovarea imaginii comunei Pardina 
11. Infiintarea unui birou special de accesare programe cu finantare externa 
12. Informarea si consultarea cetăţenilor 
13. Constientizarea cetatenilor in gestionarea deseurilor 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Dotare școlilor cu tehnologie IT în vederea dezvoltării în condiții optime a învățământului online 
2. Dotarea laboratoarelor școlii din localitate 
3. Amenajare heliport în special pentru situațiile de urgență 
4. Consolidare maluri (3 km) ca măsura de protecție împotriva inundațiilor 



 
 

Pagina 627 din 639 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 

5. Achiziționarea infrastructurii necesare exploatării potențialului local în ceea ce privește resursele de materie primă necesare producerii peleților 
6. Oferirea de facilități în vederea creșterii atractivității zonei pentru investitori, în special către sectorul turismului, agriculturii și pisciculturii 

 
UAT Peceneaga 

 
Proiecte preluate din versiunea anterioară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Peceneaga 

1. Asfaltarea drumurilor, pietruire; Realizare șanțuri dalate pe toate străzile; Podețe gospodării; Amenajarea trotuarelor. 
2. Reţea canalizare şi staţie de epurare 
3. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 
4. Reabilitarea grădiniţei din comună 
5. Modernizarea centrului civic al comunei 
6. Amenajare teren de sport 
7. Construire sală de sport în comună 
8. Alimentare cu gaze naturale 
9. Modernizarea drumurilor de exploataţie agricola 
10. Modernizarea drumului DC 50 – Peceneaga - Turcoaia 
11. "Înfiinţare activităţii instructiv-educative,Îmbunătăţirea, Diversificarea şi Promovarea activităților socioculturale 
12. Înfiinţare centru cultural şi Desfăşurarea de activităţi culturale şi de divertisment. 
13. Îmbunătăţirea serviciilor culturale 
14. Colectarea selectivă a deşeurilor 
15. Refacerea solurilor degradate 
16. Construire dig de protecţie inundaţii 
17. Perdele forestiere 
18. Cabinet medical permanent 
19. Cămin bătrâni 
20. Reabilitarea centrului de zi „Speranţa” 
21. Înfiinţare serviciu public de iluminat public 
22. Centru colectare şi prelucrare lapte 
23. Centru de achiziţie şi vânzare produse agroalimentare 
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24. Construcţie piaţă agroalimentară 
25. Amenajare zonă piscicolă 
26. Sistem de irigaţii – reabilitare, modernizare 
27. Înfiinţare ateliere meştejugăreşti 
28. Antrenarea tinerilor în înfiinţarea unor cluburi sportive (hambal, fotbal, popice, volei, tenis) 
29. Exploatarea şi Menţinerea spaţiului sălbatic al zonei 
30. Organizarea de întâlniri publice locale 
31. Conştiientizarea cetăţenilor privind protecţia mediului 
32. Implicarea cetăţenilor în actul decizional al autorităţilor locale 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Dotare cămin cultural 
2. Realizare bază sportivă 
3. Înființarea unui centru cultural de conservare a tradițiilor și meșteșugurilor 
4. Derularea de activități ce vizează educația ecologică 
5. Achiziție / construire facilități cadre medicale 
6. Realizare rămpi de colectare a gunoiului de grajd 
7. Realizare rampă colectare moloz 
8. Eficientizarea iluminatului public cu panouri fotovoltaice 
9. Dezvoltare parc eolian 
10. Stație de cogenerare pentru conversia deșeurilor în energie 
11. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 
12. Creșterea eficienței energetice prin utilizarea pompelor de căldură sol-apă 
13. Dezvoltarea activităților economice prietenoase cu mediul în siturile Natura 2000 din cadrul localității 
14. Realizare capelă mortuară 
15. Dotarea cu aparatură modernă a dispensarului din comună 
16. Dotarea școlilor în vederea desfășurării în condiții optime a învățământului online 
17. Cursuri de informare în vederea tranziției către agricultura ecologică 
18. Activități de informare cu privire la beneficiile asocierii în agricultură 
19. Achiziție ambulanță 
20. Achiziție autospecială stingere incendii și dotarea serviciului de voluntari pentru situații de urgență 
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21. Reabilitarea bisericii din localitate 
22. Reabilitare cimitir existent și construire cimitir nou 
23. Înființare parc industrial 
24. Înființare departament destinat accesării fondurilor nerambursabile în cadrul primăriei 
25. Constructie parc acvatic (parteneriat public privat) 
26. Realizare port naval și de agrement 
27. Construire rampă de lansare ambarcațiuni 
28. Realizarea unei parcări nautice/debarcader/zonă pontoane de staționare 
29. Redeschidere carieră de piatră 
30. Reabilitare cursuri ape pluviale (directionare și betonare cursuri de apă) 
31. Construire dig de protecție inundații și reabilitarea digului existent 
32. Reabilitarea și dotarea școlilor din comună 

 
UAT Slava Cercheză 

 
Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 

1. Modernizare camin cultural din localitatea Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea 
2. Reabilitare ,modernizare,extindere si dotare asezamant cultural din localitatea Slava Cercheza,judetul Tulcea 
3. Modernizare strazi in comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea 
4. Racordarea sistemului de iluminat public la surse alternative de energie 
5. Modernizare si asfaltare drumuri de exploatare in comuna Slava Chercheza 
6. Modernizarea statiilor de epurare din comuna pentru valoririficarea deseurilor rezultate 
7. Dotarea si modernizarea dispensar din sat din localitatea Slava Chercheza, comuna Slava Chercheza 
8. Infiintare farmacie si dispensar veterinar in comuna Slava Chercheza 
9. Achizitionarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor 
10. Achizitionarea de utilaje pentru intretinerea spatiilor publice (ex. buldoexcavator, remorca, tractor, mijloace de dezapezire, etc.) 
11. Amenajarea si dotarea lacaselor de cult (manastiri si biserici) in comuna Slava Chercheza 
12. Construire Case mortuare si trapeze in comuna Slava Chercheza 
13. Modernizare si dotare piate agroalimentare in comuna Slava Chercheza 
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14. Realizarea de parcuri fotovoltaice si/sau eoliene pe raza comunei 
15. Realizare punct de informare turistica in comuna Slava Cercheza 
16. Dezvoltarea, promovarea si exploatarea sitului arheologic Ibida din localitatea Slava Rusa 
17. Constructia si dotarea unui muzeu de arheologie - traditii locale in localitatea Slava Rusa 
18. Realizare facilitati (construire locuinte de serviciu) pentru personalul cheie din localitate (medici, veterinari, profesori) 
19. Dezvoltarea turismului in comuna, prin amenajarea de trasee turistice, turnuri de bird watching, locuri de campare si autorulote, containere pentru 

cazare pe termen scurt si mediu si incurajarea investitiilor in capacitati de cazare turistice si agroturistice 
20. Achizitia si instalarea de sisteme alternative de incalzire pentru institutiile publice din comuna (primarie, scoala, camine, dispensar, etc.)  
21. Achizitionarea de echipamente hardware si solutii software performante pentru imbunatatirea si digitalizarea serviciilor publice 
22. Amenjarea si dotarea unui aventura park in padurea de pe raza comunei Slava Cercheza 
23. Inventarierea si curatarea terenurilor degradate si integrarea acestora intr-o activitate economica si/sau sociala si/sau de mediu (ex. impadurire, 

utilizare pentru activitati productive, etc.) 
24. Construirea si dotarea unor facilitati pentru persoane defavorizate, cu handicap si/sau in varsta (ex. centru de pensionari, azil pentru batrani, 

adapost pentru persoane aflate in situatii de criza, etc.) 
25. Consolidarea si reamenajarea celor doua blocuri de locuinte din localitatea Slava Cercheza si racordarea lor la surse alternative de energie 
26. Incurajarea dezvoltarii activitatilor traditionale (realizarea de costume traditionale, de obiecte bisericesti, confectionarea obiectelor din materiale 

ecologice, ex. rachita) prin realizarea unor ateliere traditionale 
27. Promovarea traditiilor locale prin organizare de evenimente si tabere de practica a mestesugurilor si artelor plastice 
28. Realizare depozit ecologic pentru gunoi de grajd si valorificarea acestuia 
29. Achizitia si instalarea unor panouri de informare in comuna Slava Cercheza 
30. Elaborare Planului Urbanistic General al comunei Slava Cercheza 

Proiecte extrase din lista furnizată de primărie și confirmate în cadrul discuției din 09.12.2020 
1. Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Slava Chercheza Județul Tulcea 
2. Modernizare iluminat public în com. Slava Chercheza, Județul Tulcea 
3. Realizarea racorduri la sistemul de canalizare existent în loc. Slava Rusa comuna Slava Chercheza Județul Tulcea 
4. Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale, accese la proprietăți, dispozitive de scurgere a apelor pluviale com Sava Chercheza Județul Tulcea 
5. Construire si dotare dispensar în loc. Slava Rusa com Slava Chercheza județul Tulcea 
6. Amenajare parc și loc de joacă copii în com. Slava Chercheză județul Tulcea 
7. Instalare camere de supraveghere în com. Slava Chercheză județul Tulcea 
8. Amenajarea, extinderea și împrejmuirea cimitirelor din com. Slava Chercheză Județul Tulcea 
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9. Reabilitare și modernizarea stadionului în com. Slava Chercheza Județul Tulcea 
10. Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței și a școlii gimnaziale în comuna Slava Chercheza județul Tulcea 
11. Înființare rețea wireless în comuna Slava Chercheza Județul Tulcea 
12. Lucrări de amenajare și regularizare a cursului de apă a pârâului Slava din com Slava Chercheza Județul Tulcea 

 
UAT Somova 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Somova 

1. Amenajare rigole carosabile, trotuare și podețe în comuna Somova 
2. Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Mineri, comuna Somova 
3. Construire și dotare gradiniță After-School în comuna Somova 
4. Extindere canalizare menajeră în localitatea Somova 
5. Inființare rețea canalizare apă menajeră în localitatea Mineri, comuna Somova 
6. Construire sediu nou Primarie Comuna Somova sau extinderea celei existente și dotarea acesteia 
7. Construire clădire protocol în localitatea Somova 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 08.12.2020 
1. Aducțiune gaz si dezvoltare rețea în comuna Somova 
2. Modernizare drumuri sătești în localitățile Somova și Parcheș 
3. Modernizare drumuri sătești în localitatea Mineri 
4. Extinderea rețelei de iluminat din comuna Somova (Dotare cu lămpi LED pentru aproximativ 700 de stâlpi de iluminat) 
5. Modernizarea și împrejmuirea curții școlii din comuna Somova, inclusiv realizarea unui teren multifuncțional 
6. Dotarea laboratorului de informatică din cadrul școlii din localitatea Somova 
7. Dotarea grupului sanitar din cadrul Școlii Gimnaziale "Traian Cosovei" Somova 
8. Dotarea școlii din comuna Somova cu centrala termică 
9. Grup sanitar pentru școala nouă din comună 
10. Extindere rețea de gaz în localitatea Parcheș 
11. Achiziție autospecială pentru stingerea incendiilor și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență 
12. Construire capele mortuare în satele Parcheș și Mineri 
13. Achiziția de utilaje specifice pentru realizarea intervențiilor apărute în urma avariilor la rețeaua de apă 
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14. Sistem public de supraveghere video 
15. Bază sportivă și de agrement pe malul lacului Somova (fotbal, volei, caiac-canoe, hidrobicicletă, etc.) 

 
UAT Stejaru 

 
Proiecte preluate din adresa trimisă de UAT Stejaru 

1. Execuție de lucrari suplimentare la sursa de apă Abazaua-puțurile F3 si F4 si reabilitare-modernizare drenuri nefolosite – Beipunar 
2. Lucrari pentru extinderea si modernizarea componentelor sistemului centralizat  de alimentare cu apa existente in Comuna Stejaru, judetul Tulcea, 

care includ: 
a. Construcție stație de tratare a apei potabile ,sursa Beipunar,plus rezervor de înmagazinare apă,având capacitatea de 1200metri cubi 
b. Reabilitare drenuri (izvoare) Beipunar prin denisipare si curatire (28 de drenuri), reparatie capitala rezervor înmagazinare apă Beipunar 
c. Reparații, modernizare rezervoare apă Stejaru, Vasile Alecsandri și Mina Altân Tepe. Automatizare și distribuție  apă prin stații tip hidrofoare  

în cele trei sate ale comunei, menite să realizeze o presiune uniformă a apei (presiune egală peste tot, inclusiv la blocurile de locuințe) 
3. Modernizarea străzilor și aleelor cu tratament bituminos în localitatea Altân Tepe ,prin asfaltarea a 4 km și amenajare trotuare în toată localitatea 
4. Modernizarea străzilor de pământ prin asfaltare în satele Stejaru si Vasile Alecsandri - 7km 
5. Betonare șanturi și amenajare trotuare sat Stejaru și sat Vasile Alecsandri-aferente străzilor modernizate prin fonduri europene-12.6km 
6. Reabilitare și modernizare cămin cultural satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea 
7. Construcție  Centru Cultural multifuncțional din satul Vasile Alecsandri,comuna Stejaru(modernizare cămin cultural) 
8. Amenajare locuri de joacă și parcuri: 

a. Amenajare centru civic în zona bisericii din localitatea Altân -Tepe, amenajare locuri de joacă pentru copii și spatii verzi în zona blocurilor 
b. Amenajare locuri de joacă pentru copii în satul Vasile Alecsandri și a cișmelei din localitate 

9. Modernizare baza sportivă cu terenuri sintetice în satele Vasile Alecsandri și Altân Tepe 
10. Dotare Clinica Stejaru și continuarea demersurilor pentru a  deveni Centru de Permanență 
11. Asigurare sursă de apă  pentru animale în izlaz sat Vasile Alecsandri (puț forat,fântână, orice altă variantă) 
12. Reparație capitală strada 6 (secretar), prin reasfaltare, refacere șanțuri betonate și amenajare accese și trotuare 
13. Modernizare strada 9 (zona Bangheorghe-Migit), prin amenajare accese și trotuare 
14. Asfaltare drum comunal  DC 67– Stejaru - Mina Altân Tepe - 2,7 km 
15. Modernizare drum apă Beipunar –prin asfaltare 2 km - DE numarul 47 (drum de exploatare) 
16. Modernizare zonă bloc Stejaru și amenajare parc în zona cișmea Stejaru, amenajare locuri de joacă pentru copii 
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17. Continuarea demersurilor pentru preluarea terenului intravilan, a blocurilor de locuințe si a rețelei electrice din localitatea Altân-Tepe de la 
Compania Min-Vest Deva, în patrimoniul comunei Stejaru. Anveloparea termică a blocurilor de locuințe și vânzarea acestora către locuitorii satului 
Altân-Tepe. 

18. Modernizarea cimitirului din localitatea Vasile Alecsandri 
19. Amenajarea pârâurilor ce traversează satele Stejaru si Vasile Alecsandri 
20. Înființarea unui muzeu etnocultural și minier în Comuna Stejaru 
21. Construire trapeză (capelă) in localitățile Mina Altân Tepe si Vasile Alecsandri 

 
UAT Sulina 

 
Proiecte extrase din lista ITI 

1. Reabilitare și eficientizare energetică blocuri oraș Sulina 
2. Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primăria orașului Sulina 
3. Amenajare miniport turistic zona vest, canal Busurca, oraș Sulina 
4. Amenajarea islazului orașului Sulina pentru introducerea în circuitul turistic 
5. Reabilitare strada a II-a oraș Sulina 
6. Reabilitare, modernizare și dotări Liceul Jean Bart Sulina 
7. Reabilitare, modernizare și dotări parcul George Georgescu oraș Sulina 
8. Reabilitare strada I oraș Sulina 
9. Reabilitare , modernizare și dotări sediu Casa de Cultură oraș Sulina 
10. Reabilitare, modernizare și dotări Liceul teoretic Jean Bart Sulina – Grădinița nr. 1 
11. Modernizare străzi zona est oraș Sulina 
12. Reconversie fostă cazarmă strada Căpitan Barbin în centru expozițional 
13. Realizare zonă de recreere prin amenajarea unor terenuri libere, nefolosite din intravilanul orașului Sulina 
14. Modernizare strada a V-a, oraș Sulina 
15. Modernizare strada a VI-a, oraș Sulina 
16. Reabilitare, modernizare și dotări Sala de sport oraș Sulina 
17. Reabilitarea, modernizarea și extinderea iluminatului public din orașul Sulina, județul Tulcea 
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UAT Topolog 
 

Proiecte preluate din adresa 4428/08.12.2020 trimisă de UAT Topolog 
1. Șosea de centură pentru localitatea Topolog 
2. Continuarea reabilitării / modernizării străzilor din comuna Topolog 
3. Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție de gaze naturale în comuna Topolog 
4. Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Sâmbăta Nouă, comuna Topolog, județul Tulcea 
5. Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Făgărașu Nou, comuna Topolog, județul Tulcea 
6. Modernizare drum comunal din DN 22A - spre localitatea Calfa, comuna Topolog, județul Tulcea 
7. Regularizarea și amenajarea cursului Râului Topolog 
8. Reabilitarea sistemului de iluminat public în satele aferente comunei Topolog 
9. Investiții în sistemul de irigații 
10. Înființare centru medical de performanță 
11. Centru de zi pentru persoane vârstnice 
12. Afterschool Topolog 
13. Creșterea capacității de intervenție a autorităților locale în cad de calamități, fenomene meteorologice periculoase, situații de urgență, etc. 

(achiziția de utilaje, echipamente, mașini stins incendii) 
14. Asigurarea siguranței elevilor prin realizarea de împrejmuiri ale școlilor și campusului școlar 
15. Realizarea a 24 de apartamente prin A.N.L. 
16. Reabilitarea bisericilor comunei Topolog 
17. Dezvoltarea de activități culturale specifice locale și promovarea comunității 
18. Continuarea proiectului de realizare a unei baze sportive/club sportiv performant în localitatea Topolog 
19. Realizarea unui lac de agrement și pescuit sportiv pe cursul Râului Topolog 
20. Amenajarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii în satele comunei 
21. Amenajare capelă mortuară 

Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Realizare de drumuri agricole către fermele din comuna Topolog 
2. Extinderea sistemului de canalizare în toate localitățile comunei Topolog 
3. Forarea de puțuri noi la Făgărașu Nou și Măgurele 
4. Achiziție utilaje deszăpezire sau accesorii utilaje pentru deszăpezire 
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5. Achiziție utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, etc) 
6. Extinderea sistemelor de supraveghere video din școli dar și către alte obiective 
7. Achiziție ambulanță 
8. Activități de promovare a comunei 
9. Amenajare drumuri forestiere și dezvoltarea de circuite pentru bicicletă 
10. Realizarea de platforme pentru gunoiul de grajd 
11. Dezvoltare brand pentru produsele locale 
12. Derularea de activități de informare cu privire la avantajele asocierii în agricultură 
13. Dezvoltarea unui departament destinat atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul primăriei 
14. Cursuri de formare profesională pentru personalul implicat în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
15. Cursuri de formare / reconversie profesională 
16. Dezvoltarea unor parteneriate public-privat în vederea dezvoltării învățământului dual 
17. Dezvoltarea unui centru de colectare / prelucrare a produselor agricole 
18. Înființarea unui centru de conservare a tradițiilor / meșteșugurilor 
19. Înființarea de perdele forestiere pentru protecția terenurilor agricole 
20. Cursuri de instruire privind conversia de la agricultura convențională la agricultura ecologică 
21. Oferirea de facilități în vederea creșterii atractivității zonei pentru investitori 
22. Campanii de informare / conștientizare cu privire la importanța practicării colectării selective 
23. Eficientizarea sistemului de iluminat public cu panouri fotovoltaice 
24. Organizarea de competiții sportive și evenimente culturale 
25. Dezvoltarea și stimularea activităților extrașcolare 
26. Dezvoltarea unui cadru  care să faciliteze desfășurarea activităților de voluntariat 
27. Amenajare tabără în comuna Topolog 
28. Amenajare parcuri și locuri de joacă 
29. Înființare post radio local 
30. Eficientizarea comunicării cu cetățenii 
31. Dezvoltarea spiritului civic / de comunitate 

 
UAT Turcoaia 
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Proiecte dezvoltate în cadrul întâlnirii din 09.12.2020 
1. Organziare Festival Troesmis 
2. Reamenajare stadion fotbal 
3. Reabilitare sediu primarie si dotare 
4. Dotare scoala gimnaziala 

Proiecte extrase din lista furnizată de primărie și confirmate în cadrul discuției din 09.12.2020 
1. Modernizare infrastructură drumuri comunale şi stradale în localitatea Turcoaia, judeţul Tulcea. 
2. Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Turcoaia, jud. Tulcea. 
3. Rețea de canalizare pe străzile Iglicioarei, Brândușelor și Dunării, comuna Turcoaia, județul Tulcea. 
4. Modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea - Etapa II. (SOLICITARE CNI Privind includerea în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, SUBPROGRAMUL ”DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN”). 
5. Suplimentare sursa de alimentare cu apa la sistemul de alimentare cu apa existent în localitatea Turcoaia, judetul Tulcea. (SOLICITARE CNI Privind 

includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, SUBPROGRAMUL ”FOSE SEPTICE, MICROSTATII DE EPURARE SI SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA”). 

6. Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Turcoaia judetul Tulcea. 
7. Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Turcoaia, jud. Tulcea. 
8. Finalizare retea canalizare in comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 
9. Finalizare infrastructură drumuri comunale și stradale în localitatea Turcoaia, județul Tulcea. 
10. Amenajare parc agrement in comuna Turcoaia judetul Tulcea. 
11.  Reabilitare si modernizare parc existent in comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 
12. Infiintare sala de educatie fizica la Scoala Gimnaziala Dobre Vladescu comuna Turcoaia. 
13. Reabilitare parc gradinita din incinta Scolii Gimnaziale Dobre Vladescu comuna Turcoaia. 
14. Amenajare parcare str. Troesmis comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 
15. Modernizare si dotare cabinet medical, comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 
16.  Amenajare trotuare pe strazile asfaltate din comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 
17. Amenajarea ravenelor existente pentru protejarea gospodariilor de aluviuni in comuna Turcoaia, judetul Tulcea 
18. Construire canale colectoare pentru dirijarea apelor pluviale. 

 
UAT Văcăreni 
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Proiecte extrase din lista furnizată de primărie și confirmate în cadrul discuției din 08.12.2020 
1. Construire gradinita 
2. Reabilitare modernizare si dotare camin cultural 
3. Modernizare strazi (aprox. 4,7 km) 
4. Infiintare si dotare serviciu voluntar pentru situatii de urgenta 
5. Infiintare retea de gaze naturale 
6. Asfaltare si canalizare 
7. Constuirea unui teren multisport (terenuri de sport, gradene si vestiare + nocturna) 
8. Preluarea si renovarea cladirii ce a servit drept sediu Politiei de Frontiera 
9. Reabilitare sediu primarie(magazii, instalatie electrica, etc) 
10. Realizare sistem de aductiune apa de la Dunare 
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Anexa 4: Fișă monitorizare proiect 
 
MONITORIZARE PROIECT 

 
Manager de proiect sau responsabilul de personal: 

Obiectivul 
proiectului 

Măsurarea performanței 
Măsura de referință 

Perioada 1 Perioada 2 

Definiție Unitate de 
măsură 

Valoare 
propusă 

Valoare 
obținută 

Valoare 
propusă 

Valoare 
obținută 

1. 
 
 
 

        

2. 
 
 
 

        

3. 
 
 
 

        

4. 
 
 
 

        

Sursa datelor: 
Frecvență colectare date: 
Metode colectare date: 
Părți implicate și responsabile: 
Formatul documentului și destinatarul
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Anexa 5: Matrice pentru dezvoltarea datelor de monitorizare 
 
Matrice pentru dezvoltarea datelor de monitorizare 

 
Număr obiectiv: 

Indicatori 
de 

performanță 
Definiție și unitate de măsură 

Data de referință Perioada 1 Perioada 2 

An Valoare Valoare 
țintă 

Valoare 
obținută 

Valoare 
țintă 

Valoare 
obținută 

1. 
 
 
 
 

       

2. 
 
 
 
 

       

3. 
 
 
 
 

       

4. 
 
 
 
 

       

 


