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INTRODUCERE (aspecte metodologice) 

Prezenta documentație a fost elaborată de un consorțiu format din 3 

instituții: Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” 

(UAUIM) – CCPEC (lider de asociere) împreună cu Universitatea din 

București (UB) - CICADIT și SC F&R Worldwide srl. în calitate de 

parteneri. În calitate de lider de asociere UAUIM-CCPEC a asigurat 

coordonarea generală a lucrării precum și elaborarea unor capitole 

aferente domeniului tematic structura teritoriului (dezvoltarea rețelei 

de localități și evoluția organizării administrativ-teritoriale, 

clasificări, tipologii, elementele de patrimoniu construit și cultural 

(material și imaterial), elementele de peisaj cultural, elemente ale 

infrastructurii tehnice majore (căi de comunicații, gospodărirea 

complexă a apelor, echiparea tehnico-edilitară)), cu contribuții și la 

structura socio-demografică și structura activităților economice 

(elemente privind structura activităților economice și forța de muncă, 

aspecte privind locuirea și echiparea localităților). UB-CICADIT a 

contribuit cu studii, analize și propuneri aferente tuturor domeniilor 

tematice structura teritoriului (localizare geografică și elemente de 

cadru natural, patrimoniu natural și elemente de peisaj) structura 

socio-demografică (elemente privind structura populației, evoluția 

demografică și aspecte sociale), structura activităților economice 

(agricultură, silvicultură, piscicultură, industrie, producția și 

distribuția energiei, construcții) și contextul teritorial relațiile 

periurbane, zonele metropolitane și periurbane, zone urbane 

funcționale, dezvoltarea sistemelor teritoriale. F&R Worldwide a 

contribuit la elaborarea analizelor și propunerilor legate de starea 

factorilor de mediu natural (apă, aer, sol, vegetație, biodiversitate), a 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gestiunea deșeurilor. 

Elaborarea documentației a presupus participarea unei echipe 

multidisciplinare de specialiști grupând arhitecți, urbaniști, geografi, 

ingineri, economiști și specialiști în gestionarea și prelucrarea de date 

geo-spațiale. 

Pentru întocmirea documentației au fost utilizate surse diverse 

cuprinzând: date statistice și geo-spațiale, date și informații referitoare 

la agenții economici, ariile naturale protejate și patrimoniul construit 

și cultural, date și informații preluate din studii, strategii și rapoarte 

tematice. Au fost consultate strategii și studii la nivel național, 

regional, județean și local precum și documente și rapoarte ale Uniunii 

Europene. O listă a principalelor materiale suport utilizate este 

prezentată în vol. 1 al Părții I (Analiza situației existente. Identificarea 

elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea 

problemelor, disfuncționalităților și tendințelor. Identificarea zonelor 

cu potențial natural sau cultural). 

Documentația a fost elaborată în intervalul octombrie 2018 – 

noiembrie 2020 pe parcursul a 4 etape cuprinzând cele 4 părți ale 

lucrării conform Caietului de Sarcini, respectiv:  

• Partea 1: analiza situației existente; identificarea elementelor care 

condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor, 

disfuncţionalităţilor şi tendinţelor; identificarea zonelor cu 

potenţial natural sau cultural; 

• Partea a 2-a:  diagnostic prospectiv și general; 

• Partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a județului; 

• Partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor 

planului - politici publice teritoriale, programe şi proiecte. 

Conținutul detaliat al lucrării a respectat cerințele Caietului de Sarcini. 

Extrase relevante din acesta precum și principalele elemente de 

conținut sunt prezentate în continuare.  
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EXTRASE DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU ELABORARE PATJ TULCEA (reactualizare)

CERINȚE ALE TEMEI 

- Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu prevederile secțiunilor 

PATN; 

- Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu programele de guvernare 

sectoriale, cu Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Tulcea 

pe perioada 2014-2020, aprobată prin HCJ Tulcea nr. 164/15.12. 

2014, cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei 

Dunării, aprobată prin HG nr. 602/24.08/2016, cu alte proiecte 

implementate sau în curs de implementare; 

- Actualizarea documentației PATJ aprobat, în perspectiva 

prevederilor actelor normative adoptate ulterior aprobării acesteia, 

a noilor documente europene în domeniu; 

- Includerea în prevederile PATJ Tulcea unor domenii-țintă potrivit  

cerințelor survenite după integrarea României în spațiul Uniunii 

Europene, precum: peisajul, protecția mediului, măsuri privind 

zonele expuse la riscuri, utilizarea de energii neconvenționale, 

cooperarea transfrontalieră etc.; 

- Operarea modificărilor survenite în organizarea administrativ-

teritorială a județului; 

- Evidențierea noilor probleme și disfuncționalități survenite din 

teritoriu și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau 

înlăturarea efectelor negative ale acestora; 

- Propunerile de echipare tehnico-edilitară vor fi concepute ținând 

seama atât de necesitatea asigurării cu utilități a localităților cât și 

cea a protejării mediului. Alimentarea cu apă și canalizarea vor fi 

prevăzute în sistem centralizat. Se va studia utilizarea energiilor 

neconvenționale în funcție de oportunitățile și materialele existente 

în zonă;  

- Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu Planurile de apărare 

împotriva inundațiilor întocmite la nivel de UAT, Planul de 

Management actualizat al fluviului Dunărea, Delta Dunării, Spațiul 

Hidrografic Dobrogea și Apele Costiere, Planul de Management al 

riscului la inundații pentru Administrația Bazinală Dobrogea-

Litoral, Planul de Management al riscului la inundații al fluviului 

Dunărea; 

- Se va ține cont de Master Planul județului Tulcea privind serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare; 

- Se vor introduce proiectele de perdele forestiere (agricole, căi de 

comunicații) și perimetre de ameliorare a terenurilor degradate  

- Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu Planul de Management și 

cu Regulamentul Rezervației Biosferei Delta Dunării  

- Corelarea propunerilor PATJ Tulcea cu Planul de Management al 

Parcului Național Munții Măcinului, al ROSCI0123 Munții 

Măcinului și al ROSPA0073 Măcin-Niculițel care conține 

Regulamentul ariilor protejate PNMM, ROSCI0123 și 

ROSPA0073 

 

 

OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI 

Planul de amenajare a teritoriului judeţean este o documentaţie cu 

caracter director, ce reprezintă expresia spaţială a programului de 

dezvoltare socio-economică a judeţului și are rol de armonizare a 
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dezvoltării durabile a teritoriului. P.A.T.J. se corelează cu P.A.T.N., 

cu P.A.T.Z., cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu 

alte programe de dezvoltare. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

constituie principalul act legislativ specific pentru activitatea de 

amenajare a teritoriului şi urbanism. Prevederile cu caracter director 

cuprinse în documentaţiile de amenajarea teritoriului, aprobate, 

stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu 

la diverse niveluri de complexitate şi sunt obligatorii pentru  toate 

autorităţile administraţiei publice. Prevederile P.A.T.J. devin 

obligatorii pentru celelalte Planuri de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism care le detaliază. 

 

STRUCTURA ŞI MODUL DE PREZENTARE 

Conform Ordinului MDRAP nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism, P.A.T.J. Tulcea va fi 

structurat în patru părţi, după cum urmează: 

a) Partea 1: analiza situaţiei existente; identificarea elementelor care 

condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor, 

disfuncţionalităţilor şi tendinţelor; identificarea zonelor cu potenţial 

natural sau cultural; 

b) Partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general;  

c) Partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului; 

d) Partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor 

planului - politici publice teritoriale, programe şi proiecte. 

P.A.T.J. va include o bază de date geospaţială realizată în format GIS, 

pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970 și va fi 

constituit din piese scrise şi desenate care se structurează conform 

celor patru părţi. 

 

CONȚINUTUL PIESELOR SCRISE 

Piesele scrise se vor prezenta sub forma unor memorii, care pot fi 

grupate în volume separate, pentru facilitarea urmăririi și înțelegerii 

elementelor prezentate, pentru gruparea problematicii în vederea unei 

mai eficiente utilizări de către beneficiar. 

În cuprinsul memoriilor pot fi folosite cartograme, grafice şi scheme, 

care ilustrează evoluţiile şi tendinţele fenomenelor analizate şi 

distibuţia teritorială a acestora. 

 

CONŢINUTUL PĂRŢII 1: Analiza situaţiei existente, 

identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu 

evidenţierea problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor şi 

identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural. 

Obiectivul de bază al îl reprezintă analiza situaţiei  socio-economice, 

de mediu și de gospodărire a apelor, prezente cu evidenţierea 

problemelor şi disfuncţionalităţilor, în vederea identificării 

elementelor care condiţionează dezvoltarea. Identificarea elementelor 

care condiționează dezvoltarea se efectuează pe componentele 

cantitative și calitative ale caracteristicilor economico-sociale și de 

mediu, grupate pe domenii-țintă. 

Partea 1 a P.A.T.J. Tulcea va avea următorul conținut-cadru: 
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1. STRUCTURA TERITORIULUI 

1.1. Localizare geografică  

1.2. Cadrul natural/mediul: 

a) cadrul natural - relief, climă, faună, floră, biodiversitatea, reţeaua 

hidrografică, resursele de apă de suprafaţă şi subterane, resursele 

solului (inclusiv vegetaţia forestieră), resursele subsolului. 

b) analiza stării actuale a mediului şi aspectele teritoriale ale acestuia 

- obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, regional 

şi judeţean, zonele de risc natural, zonele expuse la riscuri tehnologice 

sau altor tipuri de risc şi poluări, zone deficitare în resurse de apă, 

zone de depozitare necontrolată a deşeurilor, menajare şi industriale, 

calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol), aspecte ale biodiversităţii 

în zonă, factori climatici. 

1.3. Patrimoniul natural şi construit, peisaje: 

a) patrimoniul natural protejat: parcuri naturale naționale și regionale, 

rezervații ale biosferei, rezervații naturale, peisaje naturale, 

monumente ale naturii, arii protejate și avifaunistice; 

b) patrimoniul construit protejat: monumente istorice;situri 

arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat, zone construite 

protejate de interes național, regional și local; 

c) peisajului natural și cultural al zonei: valorile patrimoniului cultural 

material și ale patrimoniului cultural imaterial din judeţ, alte 

construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, zone 

construite cu valoare ambiental-arhitecturală sau tradițională, stabilite 

prin documentații de urbanism aprobate; zonele construite cu valoare 

ambiental-arhitecturală sau tradițională din teritoriul care face 

obiectul Regulamentului-cadru de urbanism pentru RBDD. 

1.4. Reţeaua de localităţi:  

a) structura, categorii de mărime după numărul de locuitori;  

b) ierarhizarea şi funcţiunile localităţilor; satisfacerea indicatorilor 

minimali de definire, pe categorii de localităţi, în ceea ce priveşte 

infrastructura socio-culturală, echiparea tehnico-edilitară şi locuirea, 

conform PATN – Secţiunea a IV-a; accesibilitatea  

1.5. Infrastructurile tehnice majore: 

a) gospodărirea apelor: principale amenajări pentru asigurarea 

necesarului de apă, amenajări hidrotehnice pentru combaterea 

inundațiilor, prize de apă sau alte lucrări de amenajare din albia 

cursurilor de apă, baraje şi acumulări, alunecărilor de teren; amenajări 

hidroameliorative pentru agricultură; amenajări pentru asigurarea 

necesarului de apă pentru stingerea incendiilor, etc.; 

b) reţeaua de căi de comunicaţie şi transport: căi rutiere, căi ferate, căi 

navigabile, căi aeriene (inclusiv puncte de trecere a frontierei, trasee 

pentru bicicliști); transport de produse prin conducte (conducte de țiței 

și produse petroliere, de gaze naturale); 

c) producţia şi transportul energiei electrice şi termice; 

d) reţele de telecomunicaţii: sisteme de telefonie, cabluri de fibră 

optică, gradul de asigurare a localităţilor /populaţiei, zone cu acoperire 

deficitară; 

e) amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale. 

1.6. Zonificarea teritoriului: 

a) utilizarea terenurilor, bilanţ teritorial, inclusiv terenurile cu 

destinaţie specială; 

b) evidenţierea profilului dominant al zonelor: agricol, silvic, turistic, 

mixt, etc.; 

c) zone cu grad de utilizare redusă: agricultură, silvicultură, ponderea 

rezervaţiilor naturale; 



 

Sinteza propuneri preliminare Reactualizare PATJ Tulcea       5 

d) zone cu folosire intensivă: intravilane, terenuri pentru locuire, 

industrie/depozite, parcuri de activităţi; 

e) zone în care se manifestă presiune asupra spaţiului rural. 

2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

2.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic: 

a) volumul/numărul populaţiei şi structura acesteia pe sexe, medii, 

grupe de vârstă, naţionalităţi, religii;  

b) evoluţia populaţiei, rata medie de creştere a populaţiei;  

c) mişcarea naturală şi mişcarea migratorie. 

2.2. Resursele umane:     

a) structura și dinamica resurselor de muncă; 

b) ocuparea resurselor de muncă; 

c) nivelul de trai, gradul de sărăcie. 

2.3. Infrastructură socială (educaţie, infrastructura medicală):  

a) starea de sănătate; 

b) accesibilitatea la asistență medicală; 

c) nivelul de instruire; 

3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE 

3.1. Agricultura, silvicultura, piscicultura: 

a) structura terenurilor agricole, dinamica producţiei vegetale şi 

animale, potenţial pedologic, zonarea producţiei agricole; 

b) îmbunătăţiri funciare: suprafeţe, starea lucrărilor; 

c) populaţia activă în agricultură, proprietatea funciară; 

d) mărimea medie a exploataţiilor agricole;  

e) resurse forestiere, funcţiuni ale pădurilor, starea pădurilor; 

f) volumul de masă lemnoasă exploatabilă şi produsele auxiliare; 

g) valorificarea producţiei silvice, valorificarea pădurii pentru turism 

şi recreere; 

h) exploataţii şi amenajări piscicole; valorificarea producţiei 

piscicole. 

3.2. Industria, producţia şi distribuţia energiei, construcţii: 

a) resurse locale valorificate de industrie;  

b) structura industriei: ramuri, număr salariaţi, populaţie ocupată; 

c) repartiţia în cadrul reţelei de localităţi, centre industriale, parcuri 

industriale, zone libere; 

d) agenţi economici, inclusiv IMM; suprastructuri industriale - reţele 

de producţie; 

e) dinamica activităţii de construcţii. 

Probleme generate de activităţi industriale: poluare, trafic, etc. 

3.3. Turismul 

a) potenţial, structură, domenii de excelenţă, dinamică; 

b) forme de turism (balneare, agroturistice, etc.); 

c) structuri de primire turistică, capacităţi, circulaţia turistică, 

capacitatea de cazare. 

3.4. Servicii economice: comerţ, transporturi şi telecomunicaţii, 

cercetare-dezvoltare, informatică, servicii pentru dezvoltarea 

afacerilor, finanţe-bănci, asigurări şi tranzacţii imobiliare, burse de 

valori, burse de mărfuri: 

a) structură, domenii de excelenţă, dinamica dezvoltării; 

b) agenţi economici, inclusiv IMM; 

c) dotare tehnică şi materială. 
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4. CONTEXTUL TERITORIAL 

4.1. Coridoare de transport, oraşe-poartă; 

4.2. Structura policentrică, poli de creştere şi de dezvoltare, centre 

urbane; 

4.3. Zone de cooperare și sisteme urbane transfrontaliere; 

4.4. Zone metropolitane, periurbane, zone urbane funcţionale. 

 

CONŢINUTUL PĂRŢII a 2-a: Diagnostic prospectiv şi general 

Partea a 2-a a P.A.T.J. Tulcea va cuprinde diagnosticul prospectiv al 

dezvoltării teritoriale a judeţului, pe domeniile-ţintă şi componentele 

acestora, elaborat în baza problemelor, disfuncţionalităţilor şi 

tendinţelor majore identificate în Partea 1. Prin diagnosticul 

prospectiv se urmăresc investigarea şi estimarea evoluţiilor viitoare 

ale fenomenelor şi proceselor din domeniile-ţintă diagnosticate, 

pentru evidenţierea problemelor şi oportunităţilor legate de 

desfăşurarea acestora, raportate la necesităţile şi obiectivele 

colectivităţilor. Diagnosticul general are ca scop integrarea 

rezultatelor analizelor în vederea evidenţierii principalelor aspecte 

negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale 

judeţului, precum şi a potenţialului de care acesta beneficiază. 

Diagnosticul general stabileşte relaţiile dintre diferitele domenii, în 

scopul formulării sintetice a problemelor identificate şi al stabilirii 

ierarhiei priorităţilor de soluţionare, în funcţie de complexitatea 

problemelor. 

 

CONŢINUTUL PĂRŢII a 3-a: Strategia de dezvoltare teritorială 

a judeţului 

Partea a 3-a a P.A.T.J. Tulcea va cuprinde strategia de dezvoltare 

teritorială a judeţului Tulcea cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare 

a județului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului 

prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de 

dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare teritorială va transpune în plan teritorial 

prevederile strategiei de dezvoltare socioeconomică a județului și o va 

completa cu obiective și măsuri specifice. (Se va avea în vedere și 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 2014-

2020, aprobată prin HCJ Tulcea nr. 164/15 decembrie 2014). Pentru 

o structurare mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate 

secţiuni pe teme sectoriale şi fişe detaliate pe unităţi administrativ-

teritoriale ale componentelor, pentru a fi preluate în planurile 

urbanistice generale şi în planurile de investiţii. 

 

CONŢINUTUL PĂRŢII a 4-a: Planul de acţiune pentru 

implementarea prevederilor planului - politici publice teritoriale, 

programe şi proiecte 

Partea a 4-a a P.A.T.J. Tulcea va cuprinde măsuri de organizare în 

timp, precizarea responsabilităților şi a surselor de finanţare, a 

politicilor publice, programelor şi proiectelor de investiții publice 

necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului. Principalele 

obiective pe domenii-țintă vor viza, în principal: 

1. STRUCTURA TERITORIULUI 

a)  Cadrul natural/mediul 

- eliminarea/atenuarea consecinţelor factorilor de risc natural, 

tehnologic, de poluare a aerului, apei şi solului, precum şi a celor 

rezultaţi din presiunea antropică; 

- protejarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; 

- protejarea resurselor balneoturistice şi valorificarea durabilă a 

resurselor de substanţe minerale utile; 
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- amenajări ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere şi 

industriale; 

- eliminarea riscurilor; 

- protejarea patrimoniului natural, construit şi peisajului de interes 

naţional declarat şi a celui de interes local; 

- protejarea zonelor verzi, a pădurilor şi a zonelor umede;  

- asigurarea cu necesarul de spaţii verzi; 

- asigurarea obiectivelor de calitate a aerului, a solului şi subsolului; 

- conservarea florei, faunei şi a diversităţii biologice. 

b)  Reţeaua de localităţi 

- structura localităţilor în raport cu rangul lor stabilit prin lege; 

- promovarea unui model de dezvoltare policentrică la nivel 

judeţean în vederea realizării unei coeziuni teritoriale: noduri de 

transp pe eurocoridoare; 

- promovarea de localităţi urbane cu rol de echilibru faţă de 

reşedinţa de judeţ; localităţi rurale principale care întrunesc 

condiții de a deveni centre cu rol intercomunal; 

- categorii de mărime a localităţilor după numărul de locuitori 

estimaţi în perspectivă; 

- măsuri pentru satisfacerea indicatorilor minimali de definire a 

categoriilor de localităţi după rang; propuneri de reabilitare, 

completare şi implementare în localităţi a dotărilor cu unităţi 

publice cu rol teritorial şi a echipării tehnico-edilitare; 

- îmbunătăţirea accesibilităţii; 

- asigurarea necesarului de locuinţe în localităţile urbane şi rurale; 

c)  Infrastructura tehnică 

• Gospodărirea apelor: lucrări pentru valorificarea resurselor de apă 

în vederea acoperirii consumului diverşilor consumatori - lacuri 

de acumulare, derivaţii, aducţiuni; lucrări hidrotehnice: îndiguiri, 

regularizări cursuri de apă; lucrări hidroameliorative pentru 

reabilitarea şi extinderea irigaţiilor, desecărilor şi combaterii 

eroziunii solului; amenajări pentru asigurarea necesarului de apă 

pentru stingerea incendiilor; 

• Căi de comunicaţie şi transport rutiere: autostrăzi, modernizări şi 

reabilitări de drumuri, eliminarea punctelor critice, racordări între 

drumurile principale; 

• Căi de comunicaţie şi transport feroviare: dublări de trasee, 

electrificare, amenajări trasee pentru viteze mari, legături 

feroviare noi, eliminarea punctelor critice;  

• Căi de comunicaţie şi transport navigabile: amenajarea unor 

cursuri de apă pentru navigație ; reabilitarea, modernizarea 

porturilor existente; porturi noi;  

• Căi de comunicaţie şi transport aeriene: modernizări și amenajări 

de noi aeroporturi; 

• Amenajarea unor noi puncte de trecere a frontierei rutiere și/sau 

feroviare;  

• Reţeaua de telecomunicaţii: reabilitarea, modernizarea şi 

extinderea instalaţiilor existente; 

• Reţeaua energetică: linii noi de transport a energiei electrice de 

înaltă şi medie tensiune; staţii noi de transformare de mare 

capacitate, modernizarea şi dezvoltarea celor existente; 

alimentarea cu energie electrică a tuturor localităţilor; 

• Transport prin conducte: trasee noi; 

• Reţea de monitorizare a factorilor de mediu. 
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2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

a) Evoluţia populaţiei în următorii 5-10-15 ani pe total, medii şi unităţi 

administrativ-teritoriale principale; 

b) Evoluţia resurselor de muncă, a populaţiei ocupate şi structura 

acestora; îmbunătăţirea stării de sănătate, a nivelului de instruire şi a 

nivelului de trai al populaţiei; creşterea gradului de confort; 

c) Oferta locurilor de muncă din principalele centre urbane şi rurale. 

3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE 

a) Agricultura, piscicultura: potenţialul de dezvoltare în raport cu 

condiţiile pedoclimatice şi de fertilitate; amenajări pentru creşterea 

potenţialului productiv al solului şi valorificarea superioară a acestuia; 

susţinerea dezvoltării şi diversificării activităţilor agricole, valorificarea 

locală a resurselor agricole prin  realizarea unor structuri moderne de 

exploatare; reconversia gospodăriilor ţărăneşti de subsistenţă în ferme 

familiale; localităţi cu potenţial ridicat de dezvoltare ca principalele 

centre de producţie agricolă; amenajări piscicole potenţiale; 

dezvoltarea exploataţiilor agricole în condiţiile respectării normelor de 

protecţie a mediului; încurajarea exploataţiilor ecologice; 

b) Silvicultura: îmbunătăţirea zonificării fondului forestier; lucrări de 

împădurire în zonele defrişate sau puternic afectate de eroziunea 

solului; valorificarea masei lemnoase şi a produselor auxiliare, 

principale fonduri de vânătoare, limitarea defrişărilor; 

c) Industria, construcţiile: potenţialul de dezvoltare a industriei; 

restructurarea, reabilitarea şi reconversia capacităţilor/ramurilor 

existente în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului; principale centre 

cu activităţi industriale şi de construcţii; retehnologizarea 

capacităților poluatoare; 

d) Turismul: potenţialul de dezvoltare; promovarea unui turism de 

calitate şi durabil, inclusive a turismului cultural, acesta reprezentând 

un potential economic important;  dezvoltarea structurilor de cazare 

şi alte servicii; amenajări pentru sporturile de iarnă; amenajări pentru 

recreere şi agrement în apropierea aglomeraţiilor urbane; căi de 

valorificare a potenţialului turistic al zonelor izolate de podiş; 

e) Comerţ şi servicii: dezvoltări diferenţiate de activităţi în raport cu 

rolul şi funcţiile teritoriale ale localităţilor: mari unităţi comerciale; 

servicii financiar-bancare, de asigurări; informatică, tranzacţii 

imobiliare; târguri, burse de mărfuri şi valori. 

4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEȚEAN, 

REGIONAL ŞI NAŢIONAL 

a) propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport şi a 

infrastructurilor majore regionale; zone de cooperare transfrontalieră 

organizate și preconizate; arii metropolitan, periurbane instituite sau 

preconizate, posibilităţi de cooperare, etc. 

 

 

Programul de măsuri este un set coerent şi corelat de propuneri de 

dezvoltare/organizare a teritoriului, structurat pe etape şi 

responsabilităţi, în condiţiile legii și va cuprinde în mod obligatoriu şi 

măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi compensarea 

efectelor negative asupra mediului, precum şi măsurile de 

monitorizare a efectelor implementării planului. Măsurile de 

amenajare a teritoriului, subordonate obiectivelor specifice amenajării 

teritoriului, au dimensiune spaţială şi caracter director, din acestea 

decurgând implicaţii cu caracter economic, social şi de protecție a 

mediului, susţinute organizatoric şi juridic, structurate pe etape, cu 

durata determinată – termen scurt, termen mediu şi termen lung. 

Măsurile sau seturile de măsuri vor fi relaţionate cu obiective 

specifice.  
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CONȚINUTUL PIESELOR DESENATE  

Piesele desenate vor fi planşe - hărţi şi planuri - întocmite la scările 

1:200.000 sau 1:100.000, scheme, cartograme, grafice. Planşele 5.1 şi 

5.2, în cazul în care nu sunt necesare elemente de cartografie de 

detaliu, se pot întocmi la scara de 1:500.000. 

PATJ Tulcea va cuprinde în mod obligatoriu următoarele 10 planşe 

alături de cele pe care elaboratorul le consideră necesare: 

 

Planşa nr. 1.1 Mediul – probleme şi disfuncţionalităţi 

Cadrul natural/mediul: principalele trepte de relief şi reţeaua 

hidrografică; zone/localităţi expuse sau afectate de riscuri naturale: 

inundaţii, alunecări de teren, cutremure; zone/localităţi cu probleme 

privind resursele de apă: zone deficitare, zone vulnerabile, zone cu 

resurse nepotabile, resurse de apă poluate, zone lipsite de amenajări 

pentru asigurarea necesarului de apă pentru stingerea incendiilor; - 

zone/localităţi expuse la riscuri tehnologice; zone/localităţi afectate 

de alte presiuni antropice: de urbanizare excesivă şi/sau necontrolată, 

zone extractive de suprafaţă, de poluarea factorilor de mediu, etc.; - 

zone/factori naturali care necesită măsuri de protecţie: zone de mare 

biodiversitate, zone umede, factori balneari, turistici, peisaje naturale, 

etc.; zone/localităţi afectate de poluare; depozite necontrolate de 

deşeuri. 

Patrimoniul natural, construit şi peisajul: patrimoniul natural, 

neprotejat sau insuficient protejat; patrimoniul construit, neprotejat 

sau afectat de degradare (monumente istorice de valoare naţională şi 

universală şi monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul 

construit local); zone cu peisaj degradat; zone cu potenţial peisager 

deosebit. 

Planşa nr. 1.2 Mediul – propuneri 

Cadrul natural şi mediul: protejarea factorilor de mediu; 

reducerea/eliminarea presiunilor antropice; combaterea poluării; 

resurse balneo-turistice ce trebuie protejate; valorificarea durabilă a 

unor resurse de substanţe utile; prevenirea/atenuarea efectelor 

riscurilor naturale şi tehnologice. 

Patrimoniul natural, construit şi peisajul: protejarea patrimoniului 

natural de interes naţional declarat; protejarea patrimoniului natural 

de interes local; protejarea patrimoniului construit de interes naţional 

declarat; protejarea patrimoniului construit de interes local. 

 

 

Planşa nr. 2.1 Reţeaua de localităţi şi populaţia - probleme şi 

disfuncţionalităţi  

Reţeaua de localităţi: deficienţe privind structura şi repartiţia în 

teritoriu a categoriilor de localităţi; în satisfacerea indicatorilor 

minimali de definire conform legii, şi asigurarea accesibilităţii; 

deficienţe în funcţionarea reţelei de localităţi: zone rurale lipsite de 

dotări şi servicii cu rol teritorial, localităţi cu probleme de dotare şi de 

echipare tehnico-edilitară, inclusiv privind asigurarea cu hidranţi 

exteriori de incendiu; localităţi cu probleme de locuire. 

Structura socio-demografică: zone/localităţi cu scăderi importante de 

populaţie; zone/localităţi cu probleme privind potenţialul demografic: 

spor natural negativ, îmbătrânire a populaţiei, dezechilibre 

structurale; zone/localităţi cu resurse de forţă de muncă excedentară;  

zone/localităţi cu probleme privind calitatea resurselor de muncă; 

zone/localităţi cu grad ridicat de şomaj. 
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Planşa nr. 2.2 Reţeaua de localităţi şi populaţia – propuneri  

Reţeaua de localităţi: statutul şi funcţiunile localităţilor conform 

rangului stabilit prin lege şi mărimea prognozată; localităţi care 

întrunesc condiţii de dezvoltare ca noduri de transport pe 

eurocoridoare; îmbunătăţirea structurii şi repartiţiei localităţilor; 

îmbunătăţirea rolului şi funcţiunilor reţelei de localităţi; centre şi arii 

de polarizare; îmbunătăţirea serviciilor pentru populaţie: educaţie, 

asistenţă sanitară, cultură, comerţ, transport public; necesarul de 

locuinţe în principalele centre urbane; îmbunătăţirea nivelului de 

echipare edilitară, inclusiv cu reţele de distribuţie a apei echipate cu 

hidranţi exteriori de incendiu. 

Structura socio-demografică: atenuarea fenomenelor demografice 

negative; oferta necesară de locuri de muncă; reducerea decalajului de 

calitate a vieţii între mediul urban şi mediul rural; diversificarea 

economică a gospodăriilor rurale prin pluriactivitate: meşteşuguri, 

industrii artizanale, industrii casnice, agro-turism. 

 

Planşa nr.3.1 Infrastructurile tehnice ale teritoriului-probleme şi 

disfuncţionalităţi 

Gospodărirea apelor: surse de alimentare cu apă subterane şi de 

suprafaţă, care necesită măsuri de protecţie; zone care necesită lucrări 

hidrotehnice: îndiguire, regularizări de cursuri de apă, etc; probleme 

în funcţionarea amenajărilor hidroameliorative pentru agricultură: 

irigaţii, îmbunătăţiri funciare etc.; terenuri agricole ce necesită 

amenajări specifice. 

Reţele de căi de comunicaţii: trasee sau sectoare rutiere şi feroviare 

suprasolicitate şi/sau în stare necorespunzătoare de viabilitate; puncte 

critice ale reţelei de transport: lipsa arterelor ocolitoare şi a podurilor, 

intersecţii la nivel etc.; trasee intens solicitate deficitare în asigurarea 

transportului în comun interlocalităţi; aeroporturi, porturi, gări, puncte 

de control de trecere a frontierei nemodernizate; trasee navigabile 

afectate de formarea unor praguri. 

Reţele de telecomunicaţii: zone/localităţi neacoperite de reţeaua de 

telecomunicaţii; localităţi cu dotare nesatisfăcătoare; 

Reţele energetice: zone/localităţi cu deficienţe în funcţionarea 

reţelelor/ lipsite de componente ale echipării energetice. 

 

Planşa nr. 3.2 Infrastructurile tehnice ale teritoriului – propuneri 

Gospodărirea apelor: lucrări pentru asigurarea necesarului de apă 

pentru toate categoriile de consumatori; completarea necesarului de 

lucrări hidroameliorative pentru agricultură; lucrări de combatere şi 

prevenire a inundaţiilor în zonele de risc, prin regularizări de râuri, 

îndiguiri de maluri, acumulări temporare, etc.; lucrări de combatere şi 

prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea versanţilor şi 

refacerea stabilităţii acestora; aplicarea măsurilor pedo-agro-

ameliorative de combatere a eroziunii solului; 

Reţele de căi de comunicaţii: dezvoltarea şi modernizarea reţelei 

existente; propuneri de conectare la reţeaua majoră naţională şi 

implicit la reţelele transeuropene; lucrări de modernizare în 

aeroporturi, gări, puncte de trecere a frontierei; dezvoltarea şi 

modernizarea transportului public; 

Reţele de telecomunicaţii: dezvoltarea şi modernizarea reţelei 

existente; 

Reţele energetice: dezvoltarea şi modernizarea reţelei existente. 
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Planşa nr. 4.1 Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului - 

probleme şi disfuncţionalităţi 

Structura activităţilor economice: zone forestiere defrişate şi afectate 

de poluare; activităţi industriale în curs de restructurare, modernizare; 

localităţi dependente de o singură activitate economică; construcţii şi 

amenajări pentru producţie abandonate; zone/localităţi cu potenţial 

turistic, dar lipsite de dotări adecvate; zone lipsite de servicii 

economice şi sociale de bază; resurse nevalorificate; 

Zonificarea teritoriului: bilanţ teritorial; zone cu folosire extensivă – 

agricultură, silvicultură, rezervaţii naturale; zone cu probleme de 

utilizare a terenurilor legate de combaterea eroziunii, a inundaţiilor şi 

excesului de umiditate; zone cu folosire intensivă – intravilane, 

industrie/depozite, parcuri de activităţi, care ridică probleme de 

organizare şi folosire a spaţiului; - zone în care există/pot apare 

conflicte între funcţiuni; zone defavorizate. 

 

Planşa nr. 4.2 Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului – 

propuneri 

Structura activităţilor economice: dezvoltări de noi funcţiuni 

economice pe baza potenţialului propriu, cu accent pe turism, servicii, 

surse de energie neconvenţionale; propuneri de dezvoltare a 

agriculturii şi pisciculturii, prin amenajări hidroameliorative, 

promovarea exploataţiilor mari, amenajări piscicole; lucrări de 

împădurire în zonele defrişate sau puternic afectate de eroziune; 

propuneri de valorificare a dotării tehnice şi materiale disponibile prin 

reabilitare, modernizare, restructurare sau reconversie a capacităţilor 

existente. 

Zonificarea teritoriului: bilanţul teritorial; zonarea producţiei agricole 

în raport cu condiţiile pedoclimatice, cu pretabilitatea solului şi cu 

cerinţele pieţei; zone cu activităţi neagricole; zonarea fondului 

forestier; zonarea turistică; propuneri pentru rezolvarea situaţiilor 

conflictuale între funcţiuni. 

 

Planşa nr. 5.1 Contextul teritorial – probleme şi disfuncţionalităţi  

Contextul teritorial: zone în care se manifestă/pot apare tensiuni de 

natură economică, socială sau ecologică; zone declarate defavorizate 

din teritoriul regional, care influenţează negativ teritoriul judeţean; 

funcţiuni similare în teritoriile învecinate sau în regiune. 

 

Planşa nr. 5.2 Contextul teritorial – propuneri 

Contextul teritorial: arii metropolitane, periurbane instituite sau 

preconizate; propuneri de dezvoltare a coridoarelor de transport de 

importanţă europeană, naţională şi a infrastructurilor majore 

regionale; zone de cooperare transfrontalieră, organizate/propuse; 

lucrări majore de gospodărire a apelor cu influenţă asupra teritoriului 

judeţului; parteneriate, colaborări în dezvoltarea de reţele, în diverse 

domenii; posibilităţi de cooperare în cadrul teritorial mai larg. 
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PREZENTAREA ETAPELOR ȘI PĂRȚILOR ELABORATE  

Documentația elaborată cuprinde un număr de piese scrise și desenate 

aferente celor 4 etape de elaborare cu cele 4 părți componente 

prevăzute de Caietul de Sarcini, după cum urmează: 

• Etapa I (elaborată în intervalul octombrie 2018 – septembrie 2019) 

se referă la Partea I a PATJ-ului și cuprinde analiza situației 

existente cu identificarea elementelor care condiționează 

dezvoltarea, evidențierea problemelor, disfuncționalităților și 

tendințelor, în cadrul a 5 volume tematice: Preambul, Cadrul 

natural și mediul, Contextul teritorial, rețeaua de localități și 

structura socio-demografică, patrimoniul construit și cultural, 

Structura activităților economice, Infrastructuri tehnice majore. 

Volumele cuprind numeroase analize tabelare și reprezentări 

grafice, între care și un număr total de 111 cartograme tematice. 

• Etapa a II (elaborată în intervalul octombrie 2019 – iunie 2020) se 

referă la Partea a II-a a PATJ-ului și cuprinde diagnosticul general 

și prospectiv în cadrul unui volum cu piese scrise și a 6 (șase) 

planșe tematice.  

• Etapele III și IV (elaborate în intervalul iulie – noiembrie 2020) 

se referă la Părțile a III-a și a IV-a a PATJ respectiv la Strategia 

de dezvoltare teritorială a județului și la Planul de acțiune pentru 

implementarea prevederilor planului - politici publice teritoriale, 

programe şi proiecte și cuprind piese scrise și desenate – respectiv 

6 planșe tematice. Partea scrisă cuprinde 3 secțiuni: memoriu 

general care include și 18 tabele și 17 figuri, o secțiune dedicată 

măsurilor propuse pe obiective și sub-obiective prezentată prin 

intermediul a 90 de tabele și 2 cartograme și o secțiune care 

prezintă prin intermediul a 75 de cartograme, distribuția măsurilor 

în teritoriu.  

Elementele de conținut ale materialelor aferente celor 4 etape de 

elaborare sunt prezentate succint, în continuare. 
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ETAPA ANALIZEI SITUAȚIEI EXISTENTE 

Etapa I a lucrării derulată în intervalul octombrie 2018 – septembrie 

2019 reprezintă Partea I – Analiza situației existente. Identificarea 

elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea 

problemelor, disfuncționalităților și tendințelor. Identificarea zonelor 

cu potențial natural sau cultural și se prezintă sub forma a 5 (cinci) 

volume tematice, după cum urmează: 

Volumul 01: Preambul cuprinde elemente metodologice, 

prezentarea temei program și a desfășurătorului lucrării, principalele 

surse de date și informații precum și o serie de date generale 

referitoare la teritoriul Județului Tulcea. Volumul include 20 de tabele 

și figuri precum și un număr de 9 cartograme tematice. 

Volumul 02: Cadrul natural și mediul cuprinde analize ale cadrului 

natural, zonelor de risc, patrimoniului natural și a stării factorilor de 

mediu și include un număr de 52 de tabele, 35 de figuri și 13 

cartograme tematice. 

Volumul 03: Contextul teritorial, rețeaua de localități și structura 

socio-demografică, patrimoniul construit și cultural cuprinde 

analize aferente mai multor domenii tematice, referitoare la 

patrimoniul cultural și construit, patrimoniul imaterial, la rețeaua de 

localități și organizarea administrativ-teritorială a județului, la zonele 

economice funcționale ale acestuia, la structura socio-demografică 

(evoluția demografică, structura și dinamica resurselor de muncă, 

infrastructura socială) și la contextul teritorial. Volumul include 50 de 

tabele, 71 de figuri și 43 de cartograme tematice.  

Volumul 04: Structura activităților economice cuprinde analiza 

sectoarelor economice, respectiv sectorul primar (agricultura, 

piscicultura, silvicultura), sectorul secundar (industria extractivă și 

prelucrătoare, producția și furnizarea energiei, construcțiile, sectorul 

IMM), turismul și sectorul terțiar al serviciilor (comerț, transporturi și 

telecomunicații, cercetare-dezvoltare, sectorul financiar-bancar, 

IMM-urile). Volumul include un număr 25 de tabele, 124 de grafice 

și figuri și 34 de cartograme. 

Volumul 05: Infrastructuri tehnice majore cuprinde analiza 

aspectelor referitoare la gospodărirea complexă a apelor și a echipării 

teritoriului și localităților cu rețele și infrastructuri energetice și de 

telecomunicații și include 43 de tabele, 25 de figuri și 12 cartograme 

tematice. 

 
Cartogramă ilustrând organizarea administrativ-teritorială a 

Județului Tulcea (1 municipiu, 4 orașe și 46 de comune) 



 

Sinteza propuneri preliminare Reactualizare PATJ Tulcea       14 

Cuprins Volumul 01: Preambul 

 

1. Tema program  

2. Programul elaborării lucrării 

3. Perioada vizată 

4. Relațiile cu alte Planuri de Amenajare a Teritoriului și de 

Urbanism 

5. Planuri și strategii de dezvoltare economico-socială 

6. Agenda consultării publicului  

7. Notificarea Autorității de Mediu 

8. Date generale 

9. Scopul și necesitatea elaborării documentației 

10. Baza documentară și bibliografia 

11. Metodologia de lucru 

12. Studiile de fundamentare 

13. Strategiile și programele de dezvoltare care vor sta la baza 

documentației 

Anexa 01: Situația actuală a elaborării și a aprobării Planurilor 

Urbanistice Generale din Județul Tulcea 

Anexa 02: Centralizarea documentelor strategice la nivel local 

Anexa 03: Sursele documentare identificate 

Anexa 04: Lista indicatorilor extrași din baza de date Tempo și 

perioadele lor de disponibilitate 

Anexa 05: Fișa Municipiului Tulcea pentru anul 2011 

Anexa 06: Compoziția Fișei unității administrativ-teritoriale de bază 

Anexa 07: Organizarea administrativ teritorială a Județului Tulcea 

(cf. Legii nr. 290/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

2/1968) 
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Cuprins Volumul 02: Cadrul natural și mediul 

 

INTRODUCERE 

1.1 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL 

1.1.1 Geologie  

1.1.2 Relieful 

1.1.3 Aspecte climatice 

1.1.4 Apele și lacurile din județul Tulcea 

1.1.5 Solul, resursele naturale de sol și subsol 

1.1.6 Resursele naturale de sol și subsol 

1.1.7 Vegetația și fauna 

1.1.8 Biodiversitatea 

1.1.9. Zone de risc natural 

1.1.10. Patrimoniu natural și elemente de peisaj 

1.2. PROBLEMATICA DE MEDIU ÎN TERITORIUL 

JUDEȚULUI TULCEA 

1.2.1 Elemente naturale/degradarea mediului natural 

1.2.2. Influențe antropice asupra mediului natural 

1.2.3. Managementul deșeurilor în județul Tulcea 

1.2.4. Mediul în relație cu activitățile economico-sociale 

1.2.5. Capacitatea instituțională de administrare a mediului natural în 

condițiile dezvoltării socio-economice a județului 

1.2.6. Presiuni manifestate asupra mediului – principalele 

disfuncționalități 

1.2.7. Concluzii 

Bibliografie  
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Cuprins Volumul 03: Contextul teritorial, rețeaua de localități și 

structura socio-demografică, patrimoniul construit și cultural 

1. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEȚEAN, 

REGIONAL ȘI NAȚIONAL 

1.1 Coridoare de transport și orașe poartă 

1.2 Structura policentrică, poli de creștere și de dezvoltare, centru 

urbane 

1.3 Zone de cooperare transfrontalieră, sisteme urbane 

transfrontaliere 

1.4 Zone metropolitane, periurbane, zone urbane funcționale 

2. REȚEAUA DE LOCALITĂȚI ȘI ORGANIZARE 

ADMINISTRATIVĂ 

2.1 Distribuția localităților în teritoriul județului 

2.2 Locuirea 

2.3. Infrastructura socio-culturală (echipamente publice) 

3. DEMOGRAFIE 

3.1 Distribuția spațială a populației 

3.2. Evoluția populației 

3.3. Dinamica populației 

3.4. Comportamentul demografic 

3.5. Ritmul mediu anual de creștere a populației 

3.6. Structura populației 

4. PATRIMONIUL CULTURAL ȘI CONSTRUIT 

4.1 Caracteristici generale ale cadrului natural, geografic 

4.2. Istoricul dezvoltării teritoriului județului 

4.3. Tipologii de așezări rurale 

4.4. Evoluția structurii etnice a populației. Ocupații tradiționale 

4.5 Elemente constitutive ale patrimoniului, clasate în LMI 2015 și 

în Legea 5/2000  

4.6 Probleme și disfuncții privitoare la protecția patrimoniului 

construit în județul Tulcea 
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Cuprins Volumul 04: Structura activităților economice 

1. ASPECTE GENERALE 

1.1. Economia județului Tulcea în profil regional și național 

1.2. Structura economiei județene și principalele activități 

1.3. Unități economice active cu performanță în economie 

1.4. Investiții 

1.5. Principalele probleme / disfuncționalități 

1.6. Concluzii finale ale capitolului 

2. AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA 

2.1. Agricultura 

2.2. Silvicultura 

2.3. Piscicultura 

2.4. Disfuncționalități și elemente de potențial  

3. INDUSTRIA, PRODUCȚIA ȘI DISTRIBUȚIA 

ENERGIEI ȘI CONSTRUCȚII 

3.1. Descrierea generală a domeniului 

3.2. Industria extractivă 

3.3. Industria prelucrătoare 

3.4. Producția și furnizarea de energie 

3.5. Distribuția apei, gestionarea deșeurilor și decontaminare 

3.6. Construcții 

3.7. Întreprinderile mici și mijlocii 

3.8. Disfuncționalități și elemente de potențial  

4. SERVICII ECONOMICE 

4.1. Descrierea generală a domeniului serviciilor 

4.2. Comerțul 

4.3. Transporturi și telecomunicații 

4.4. Cercetare-dezvoltare 

4.5. Informatică 

4.6. Servicii pentru dezvoltarea afacerilor  
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4.7. Sectorul financiar-bancar, asigurări și tranzacții imobiliare  

4.8. Agenți economici (IMM, structură) 

4.9. Principalele probleme și disfuncționalități  

5. TURISMUL 

5.1.Evoluția dezvoltării turismului la nivel județean și regional 

5.2.Potențialul turistic al reliefului și geologiei în județului Tulcea 

5.3 Potențialul turistic al hidrografiei  

5.4 Potențialul turistic climatic 

5.5 Potențialul turistic biogeografic 

5.6 Potențialul turistic cultural al județului Tulcea 

5.7.Infrastructura pentru turism (structuri de primire) 

5.8 Forme de turism 

5.9 Principalele probleme și disfuncționalități 

6. FORȚA DE MUNCĂ  

6.1 Structura și dinamica resurselor de muncă 

6.2 Ocuparea forței de muncă 

6.3 Șomajul (evoluția șomajului) 

7. CONCLUZII 

7.1 Principalele zone funcționale teritoriale 

7.2 Principalele disfuncționalități 

 

Cuprins Volumul 05: Infrastructuri tehnice majore 

5.1. Gospodărirea apelor 

5.2. Lucrări de îmbunătățiri funciare 

5.3. Echiparea hidro-edilitară 

5.4. Echiparea tehnică cu căi de comunicație 

5.5. Alimentarea cu energie electrica 

5.6 Telecomunicații 

5.7. Alimentarea cu energie termică  

5.8. Managementul deșeurilor  
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ETAPA DIAGNOSTICULUI PROSPECTIV ȘI GENERAL 

Etapa a 2-a a lucrării cuprinde Partea a II-a, referitoare la 

Diagnosticul prospectiv și general și cuprinde piese scrise și 

desenate. Partea scrisă se prezintă sub forma unui volum în care sunt 

descrise sistematic disfuncționalitățile și elementele de potențial 

rezultate în urma analizelor din etapa precedentă, pe cele 4 domenii 

țintă: structura teritoriului, structura socio-demografică a județului 

tulcea, structura activităților economice și contextul teritorial, 

interjudețean, regional și național, cu sub-domeniile aferente, 

conform cuprinsului prezentat mai jos. Prezentarea 

disfuncționalităților este completată de sinteze tematice sub forma 

tabelară de tip SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunități și 

amenințări și se încheie cu formularea elementelor de diagnostic 

general și prospectiv. 

Partea scrisă mai cuprinde 38 de tabele și 9 cartograme care detaliază 

și ilustrează anumite probleme sau resurse.  

Documentația este completată prin reprezentări grafice specifice, 

respectiv printr-un număr de 6 planșe tematice referitoare la: 

• Planșa 1.1 – Mediul (diagnostic prospectiv și general) 

• Planșa 2.1 – Populația și rețeaua de localități (diagnostic 

prospectiv și general) 

• Planşa nr. 3.1a - Infrastructurile tehnice ale teritoriului (rețele de 

căi de comunicații; diagnostic prospectiv și general) 

• Planşa nr. 3.1b - Infrastructurile tehnice ale teritoriului 

(gospodărirea apelor, reţele energetice și de telecomunicații, 

diagnostic prospectiv și general) 

• Planşa nr. 4.1 Structura activităților şi zonificarea teritoriului 

(diagnostic prospectiv și general) 

• Planşa nr. 5.1 Contextul teritorial diagnostic prospectiv și general) 

 

Cuprinsul părții scrise se referă la: 

1. STRUCTURA TERITORIULUI 

1.1 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

1.1.1 Disfuncționalități și elemente de potențial 

1.1.2 Sinteza analizei (SWOT)  

1.1.3 Diagnostic prospectiv și general 

1.2 CADRUL NATURAL ȘI MEDIUL 

1.2.1 Elemente / notă metodologică 

1.2.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative) 

1.2.3 Disfuncționalități și elemente de potențial ale cadrului 

natural și mediului 

1.2.4 Sinteza analizei (SWOT)  

1.2.5 Diagnostic general și prospectiv 

1.3 PATRIMONIUL NATURAL ȘI CONSTRUIT, PEISAJE 

1.3.1 Elemente / notă metodologică 

1.3.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative) 

1.3.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

1.3.4 Sinteza analizei (SWOT)  

1.3.5 Diagnostic general și prospectiv 
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1.4 REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 

1.4.1 Elemente / notă metodologică 

1.4.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

1.4.3 Disfuncționalități și elemente de potențial (structură, 

ierarhizare, indicatori minimali)  

1.4.4 Sinteza analizei (SWOT)  

1.4.5 Diagnostic general și prospectiv 

1.5 INFRASTRUCTURILE TEHNICE MAJORE 

1.5.1 Elemente / notă metodologică 

1.5.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

1.5.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

1.5.4 Sinteza analizei (SWOT)  

1.5.5 Căi de comunicații și transport 

1.5.6 Transportul de produse prin conducte 

1.5.7 Producția și transportul energiei electrice și termice 

1.5.8 Rețele de telecomunicații 

1.5.9 Amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere și 

industriale 

1.6 ZONIFICAREA TERITORIULUI (utilizarea terenurilor, 

profil dominant)  

1.6.1 Elemente / notă metodologică 

1.6.2 Disfuncționalități și elemente de potențial 

1.6.3 Sinteza analizei (SWOT)  

1.6.4 Diagnostic general și prospectiv 

2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A JUDEȚULUI 

TULCEA 

2.1 EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI POTENȚIALUL 

DEMOGRAFIC 

2.1.1 Elemente / notă metodologică 

2.1.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

2.1.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

2.1.4 Sinteza analizei (SWOT)  

2.1.5 Diagnostic general și prospectiv 

2.2 RESURSELE UMANE 

2.2.1 Elemente / notă metodologică 

2.2.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

2.2.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

2.2.4 Sinteza analizei (SWOT) – resurse umane 

2.2.5 Diagnostic general și prospectiv (resurse umane)  

2.3 INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

2.3.1 Elemente / notă metodologică 

2.3.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

2.3.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

2.3.4 Sinteza analizei (SWOT)  

2.3.5 Diagnostic general și prospectiv 

3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE 

3.1 Elemente / notă metodologică 

3.2 Județul Tulcea în context regional / național (date 

comparative)  

3.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 
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3.3.1 Disfuncționalități și elemente de potențial cu caracter 

general 

3.3.2 Disfuncționalități și elemente de potențial ale 

sectorului primar 

3.3.3 Disfuncționalități și elemente de potențial ale industriei 

județului 

3.3.4 Disfuncționalități și elemente de potențial ale 

turismului 

3.3.5 Disfuncționalități și elemente de potențial ale 

sectorului terțiar 

3.4 Sinteza analizei (SWOT)  

3.4.1 Sinteza analizei (SWOT) – aspecte generale 

3.4.2 Sinteza analizei (SWOT) – sectorul primar 

3.4.3 Sinteza analizei (SWOT) – sectorul secundar 

3.4.4 Sinteza analizei (SWOT) – turismul 

3.4.5 Sinteza analizei (SWOT) – sectorul terțiar 

3.5 Diagnostic general și prospectiv 

4. CONTEXTUL TERITORIAL, INTERJUDEȚEAN, 

REGIONAL ȘI NAȚIONAL 

4.1 Elemente Metodologice 

4.2 DATE COMPARATIVE LA NIVEL REGIONAL / 

NAȚIONAL / EUROPEAN 

4.3 Disfuncționalități și elemente de potențial 

4.3.1 Coridoare de transport, orașe poartă 

4.3.2 Structura policentrică, poli de creștere și dezvoltare, 

centre urbane 

4.3.3 Zone de cooperare transfrontalieră, sisteme urbane 

transfrontaliere 

4.3.4 Zone metropolitane, periurbane, zone funcționale 

4.4 Sinteza analizei (SWOT)  

4.5 Diagnostic general și prospectiv 

4.5.1 Coridoare de transport, orașe poartă 

4.5.2 Structura policentrică, poli de creștere și dezvoltare, 

centre urbane 

4.5.3 Zone de cooperare transfrontalieră, sisteme urbane 

transfrontaliere 

4.5.4 Zone metropolitane, periurbane, zone funcționale 

 

Principalele aspecte ale diagnosticului prospectiv și general pot fi 

rezumate după cum urmează: 

Județul Tulcea face parte din Macroregiunea 2 a României (care 

cuprinde Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est) și care 

corespunde nivelului NUTS I de diviziuni statistice ale statelor 

membre a Uniunii Europene (conf. Eurostat). Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est, din care face parte și județul Tulcea, reprezintă 15% din 

suprafața țării, fiind astfel a doua regiune de dezvoltare ca suprafață. 

Județul Tulcea face parte totodată din regiunea istorică Dobrogea 

împreună cu județul Constanța și se află la limita estică a Uniunii 

Europene, la vărsarea Dunării în Marea Neagră fiind astfel și o poartă 

spre și dinspre Orient. Poziția județului în zona de frontieră oferă 

oportunități de dezvoltare socio-economică prin programele de 

cooperare teritorială și transfrontalieră la care are acces. Acest 

potențial de poziție este greu de fructificat într-un context geopolitic 

dificil, în vecinătatea unor zone de conflicte militare și care determină 

și o anumită subutilizare a Dunării ca mijloc de transport al bunurilor 

economice spre Europa Centrală.  
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Județul Tulcea se află la contactul dintre mediul terestru – Podișul 

Dobrogei de Nord, fluvial – cursul inferior al Dunării și maritim – 

țărmul estic al Mării Negre, fapt care îi conferă unicitate la nivel 

național. Teritoriul județului cuprinde Delta Dunării, Rezervație a 

Biosferei și sit înscris în Patrimoniul UNESCO și deține una din cele 

mai întinse suprafețe de arii protejate și situri Rețeaua Natura 2000 

din spațiul european. În ansamblul său, Județul Tulcea se prezintă ca 

un teritoriu cu un potențial natural deosebit de valoros, dar și cu 

numeroase vulnerabilități, ceea ce implică necesitatea unei politici 

atente bazate pe principiile dezvoltării durabile. 

Județul Tulcea este unul dintre cele mai mari județe din țară, după 

suprafață (al 4-lea după Timiș, Caraș-Severin și Suceava), dar unul 

dintre cele mai mici după numărul de locuitori (al 2-lea cel mai mic 

județ din țară după Județul Covasna). Din punct de vedere al densității 

orașelor şi satelor în teritoriu, județul prezintă medii net inferioare 

nivelului regional şi național, fapt explicabil din perspectiva 

specificului geografic al județului. Unitățile administrativ-teritoriale 

din județ se caracterizează printr-un număr relativ mic de așezări în 

teritoriu (media județeană de 2,76 fiind inferioară mediilor regionale 

și județene de 4-4,5). La scara teritoriului județean se poate observa 

existența unor nuclee cu potențial polarizator în județ în afara zonei 

de influența a municipiului. Pot fi remarcate grupările din nord-vestul 

județului Măcin – Jijila – Greci și axa nord-sud din estul județului pe 

direcția Baia – Babadag – Tulcea.  

Pe fondul unui declin lent dar constant al populației, cu ritm diferit în 

mediul urban față de cel rural, se remarcă în intervalul 1992-2018 o 

ușoară creștere a gradului de urbanizare care tinde spre 50% dar se 

menține sub mediile națională și regională. În intervalul amintit, doar 

9 UATB -uri, toate rurale – au înregistrat creșteri de populație, în 

general moderate, cu excepția unor comune din zona de influență a 

municipiului, care au înregistrat creșteri de 10% și peste. Centrele 

urbane au cunoscut scăderi ale populației, cu excepția orașului 

Babadag unde se poate constata o stagnare.  

Caracteristicile geografice ale teritoriului județean determină o 

ocuparea inegală a acestuia, cea mai mare parte a localităților și 

populației fiind situată în jumătatea sa vestică. Geografia specială a 

județului, coroborată cu un număr redus de așezări, conduce la o 

densitate mai scăzută – comparativ cu medii regionale și naționale, 

sau cu județe învecinate – a rețelei de căi de comunicații și transport. 

Atât infrastructura rutieră cât și cea feroviară sunt vulnerabile la 

riscuri naturale precum inundațiile și înzăpezirile. Județul Tulcea nu 

are deocamdată conexiuni rutiere / feroviare directe cu teritoriile 

aflate la vest și nord de Dunăre, dar este în construcție podul suspendat 

de la Brăila – Smârdan care va optimiza conectivitatea și 

accesibilitatea rutieră a județului.  

Pentru Județul Tulcea este extrem de important transportul naval care 

se efectuează pe Dunăre și pe brațele secundare ale acesteia. În județ 

se găsesc de asemenea o serie de porturi maritime, fluviale și 

pescărești care asigură transport de pasageri și mărfuri. Județul mai 

dispune de un aeroport situat la cca. 17km de municipiul reședință de 

județ din păcate, neutilizat în prezent pentru curse regulate. Pe 

teritoriul județului, un număr important de așezări din mediul rural 

(cca. 50% din total) sunt relativ greu accesibile. Principalele provocări 

vizează pe de o parte sporirea accesibilității generale atât intern cât 

extern, optimizarea mobilității și asigurarea unui transport nepoluant 

/ ecologic către zonele turistice din numeroasele arii protejate care 

acoperă cca. 2/3 din teritoriu. 

Spațiul hidrografic Dobrogea – Litoral este foarte sărac în resurse de 

apă de suprafață, stocul mediu multianual al râurilor fiind de 

145mil.m3/an. Sursele de apă subterană (3.172mil.m3/an) care provin 
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din surse de adâncime sunt de foarte bună calitate, dar cele care provin 

din stratul freatic se caracterizează prin mineralizare ridicată. 

Lucrările hidrotehnice de pe teritoriul județean au ca funcțiune 

apărarea împotriva inundațiilor, piscicultura, irigații și au o vechime 

mare, acumulările nepermanente fiind în mare parte colmatate.  

Există sisteme centralizate de alimentare cu apă în toate unitățile 

administrativ teritoriale urbane și rurale din județ dar și așezări (sate 

aparținătoare) din mediul rural fără sisteme de alimentare cu apă sau 

cu investiții în derulare sau cu proiecte tehnice în execuție. Rețelele 

de distribuție a apei din mediul urban au vechime mare, pierderi de 

apă, multiple avarii și sunt în unele cazuri subdimensionate. Există 

infrastructură de canalizare ape uzate în toate unitățile administrativ 

teritoriale urbane ale județului dar în mediul rural infrastructura de 

canalizare ape uzate este slab dezvoltată fiind prezentă în general doar 

în satele reședință de comună. 

În ceea ce privește dinamica suprafețelor amenajate cu lucrări de 

îmbunătățiri funciare în ultimele 2 decenii se observă scăderea 

semnificativă a acestora cu efecte negative pentru producția agricolă. 

Teritoriul administrativ al județului Tulcea este traversat de o serie de 

conducte magistrale de tranzit și de transport intern pentru gaze 

naturale. Deși județul este tranzitat de conducte magistrale de gaze 

naturale, doar 3 centre urbane (Tulcea, Isaccea și Măcin) și o comună 

(Jijila) beneficiază de alimentare cu gaze naturale. Județul Tulcea 

deține importante capacități de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile, fiind printre cele mai mari atât din țară cât și din 

regiunea Sud-Est (locul doi după județul Constanța). Judeţul 

beneficiază de un potențial ridicat de surse regenerabile de producere 

a energiei, atât eolian cât și solar precum și - într-o măsură mai mică 

- prin valorificarea biogazului. Rețeaua de telecomunicații din județul 

Tulcea este modernizată, telefonia mobilă devenind preponderentă în 

toate mediile, iar comunicarea electronică are un trend ascendent, atât 

în mediul public, cât şi în cel privat. Accesul la Internet și servicii 

publice online, este încă scăzut în mediul rural și mai ales în 

localitățile izolate din Delta Dunării.  

În județul Tulcea este în proces avansat de implementare proiectul 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Tulcea”, 

care propune dezvoltarea unui sistem durabil de management al 

deşeurilor.  

Activitatea economică este într-o mare măsură monopolizată de către 

orașul Tulcea, care generează peste 81% din cifra de afaceri a firmelor 

înregistrate fiscal în județul Tulcea și angajează 72% din totalul forței 

de muncă. Au fost identificate 8 zone funcționale dintre care zonele 

Tulcea-Murighiol și Măcin au un profil complex, în timp ce restul 

acestora are un profil dominant agricol (cultura plantelor, viticol, 

piscicol și/sau forestier). Dintre resursele naturale identificate se 

remarcă materiale de construcții (granit, bazalt, gresii și calcare) și 

energia eoliană. Dintre industriile identificate la nivel județean se fac 

remarcate: industria metalurgică, industria constructoare de mașini, 

industria alimentară, textilă și industria energetică  

 

În continuare sunt reproduse imagini ale celor 6 planșe, realizate în 

ArcGIS pe un suport digital  ANCPI și având asociată o bază de date 

geo-spațiale. Planșele sunt predate și pe suport tipărit, format A0 extins, 

respectiv A1 pentru planșa 5.2 și conțin elemente de identificare: roza 

vânturilor, scară grafică, legendă plan de bază și legendă tematică. 

Planșele cuprind tabele de sinteză cu principalele disfuncționalități și / 

sau elemente de potențial și localizarea lor la nivelul municipiului, 

orașelor și comunelor din județ precum și alte elemente grafice sau 

scrise relevante (cartograme, viniete, diagnostic etc.). 
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Planșa nr. 1.1 - Mediul – probleme şi disfuncţionalităţi 
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Planșa nr. 2.1 - Reţeaua de localităţi şi populaţia - probleme şi disfuncţionalităţi 



 

Sinteza propuneri preliminare Reactualizare PATJ Tulcea       26 

 

Planșa nr. 3.1a - Infrastructurile tehnice ale teritoriului – Rețele căi de comunicații și transport. Probleme şi disfuncţionalităţi. 
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Planșa nr. 3.1b - Infrastructurile tehnice ale teritoriului - Gospodărirea complexă a apelor, rețele energetice și de telecomunicații. 

Probleme şi disfuncţionalităţi 
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Planșa nr. 4.1 - Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului - probleme şi disfuncţionalităţi. 
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Planșa nr. 5.1 - Contextul teritorial – probleme şi disfuncţionalităţi 
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ETAPA PROPUNERILOR 

Etapele a III-a și a IV-a de elaborare a PATJ Tulcea sunt întocmite și 

predate comasat și cuprind: 

• Partea a III-a - Strategia de dezvoltare teritorială a județului și  

• Partea a IV-a - Planul de acţiune pentru implementarea 

prevederilor planului  

Acestea prezintă propunerile de dezvoltare în orizontul de timp de 10 

ani specific documentațiilor de amenajarea teritoriului și care se 

suprapune unui interval de care corespunde aproximativ următoarelor 

2 perioade de programare a politicilor de coeziune ale UE. 

Obiectivele și măsurile aferente acestora sunt organizate pe capitolele 

aferente celor 4 domenii țintă majore ale Planului de amenajarea a 

teritoriului județean: structura teritoriului, structura socio-

demografică, structura activităților economice și contextul teritorial.  

Strategia și obiectivele de dezvoltare propuse sunt corelate cu 

documente internaționale, europene și naționale precum: Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (2015), Agenda 

Urbană Europeană 2016 (Pactul de Amsterdam), SDTR 2035 (2015), 

și cu obeictivele Politicii de Coeziune a UE pentru următorul interval 

de programare 2021-2027, dar și cu strategii și programe județene și 

locale, în vigoare. 

Obiectivele identificate sunt obiective cu caracter general, la nivel de 

județ, sau specific, referitor la medii de viață (urban / rural), la anumite 

zone economice sau de planificare teritorială.  

Măsurile identificate sunt aferente obiectivelor și pot avea de 

asemenea un caracter general (sectorial / orizontal) cu aplicabilitate la 

scara județului sau local, cu aplicabilitate la nivelul anumitor unități 

administrativ-teritoriale de bază (UATB) sau zone de planificare. 

Materialul aferent etapelor a III-a și a IV-a ale PATJ Tulcea cuprinde 

piese scrise și desenate. Partea scrisă este structurată pe 3 secțiuni 

astfel: 

• Secțiunea 1 cuprinde strategia propriu-zisă pe domenii-țintă cu 

prezentarea succintă a diagnosticului și cu lista obiectivelor și 

măsurilor propuse; 

• Secțiunea 2 cuprinde tabele detaliate pe domenii-țintă și 

subdomenii specifice ale acestora cu indicarea obiectivelor și 

măsurilor asociate, descrierea acestora și nivelul de aplicabilitate 

precum și responsabilități aferente; măsurile propuse sunt de 

asemenea relaționate cu 3 intervale temporale: termen scurt (1-3 

ani), mediu (3-5 ani) și lung (5-10 ani), cu indicarea unor surse 

posibile de finanțare (fonduri publice europene, naționale, 

județene sau locale, respectiv fonduri din sectorul privat); 

• Secțiunea 3 cuprinde cartograme ilustrative pentru măsurile cu 

localizare specifică, indicând astfel repartizarea și aplicabilitatea 

acestora în teritoriu. 

Documentația este completată prin reprezentări grafice specifice, 

respectiv printr-un număr de 6 planșe tematice referitoare la: 

• Planșa 1.2 – Mediul (propuneri) 

• Planșa 2.2 – Populația și rețeaua de localități (propuneri) 

• Planşa nr. 3.2a - Infrastructurile tehnice ale teritoriului (rețele de 

căi de comunicații; propuneri) 
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• Planşa nr. 3.2b - Infrastructurile tehnice ale teritoriului 

(gospodărirea apelor, reţele energetice și de telecomunicații, 

propuneri) 

• Planşa nr. 4.2 Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului 

(propuneri) 

• Planşa nr. 5.2 Contextul teritorial (propuneri) 

 

Cuprinsul părții scrise (Secțiunea 1) se referă la: 

1. INTRODUCERE 

1.1. Elemente metodologice 

1.2. Viziune și obiective 

2. STRUCTURA TERITORIULUI (ST) 

2.1. Localizarea geografică 

2.2. Cadrul natural 

2.2.1. Aspecte generale, disfuncționalități 

2.2.2. Obiective și măsuri 

2.3. Calitatea factorilor de mediu. Biodiversitatea. 

2.3.1. Elemente de context. Oportunități de finanțare. 

2.3.2. Calitatea aerului 

2.3.3. Calitatea apei 

2.3.4. Calitatea solurilor 

2.3.5. Biodiversitatea (vegetație, faună, arii 

protejate) 

2.4. Riscuri naturale și tehnologice 

2.4.1. Inundații 

2.4.2. Obiective și măsuri 

2.4.3. Alunecări de teren și cutremure 

2.4.4. Riscuri tehnologice (incendii, explozii etc.) 

2.5. Patrimoniul natural și construit, peisaje 

2.5.1. Patrimoniul natural 

2.5.2. Patrimoniul construit 

2.5.3. Patrimoniul imaterial 

2.5.4. Peisajul 

2.6. Rețeaua de localități 

2.6.1. Diagnostic general și prospectiv 

2.6.2. Unități și sub-unități teritoriale de planificare 

2.6.3. Structurarea rețelei de localități 

2.6.4. Sub-obiective și măsuri specifice 

2.6.5. Locuirea 

2.7. Infrastructurile tehnice majore 

2.7.1. Amenajări hidroameliorative – gospodărirea 

apelor 

2.7.2. Amenajări hidroameliorative – îmbunătățiri 

funciare  

2.7.3. Echiparea edilitară - Alimentare cu apă și 

canalizare apă uzată 

2.7.4. Căile de comunicații și transport 

2.7.5. Transportul de produse prin conducte 

2.7.6. Producția și transportul energiei termice 

2.7.7. Producția și transportul energiei electrice 

2.7.8. Producția, transportul și distribuția energiei 

electrice energiei electrice 

2.7.9. Rețele de telecomunicații 
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2.7.10. Gestionarea deșeurilor. Amenajări pentru 

gestionarea deșeurilor menajere și industriale 

2.8. Zonificarea teritoriului 

2.8.1. Zone economice funcționale 

2.8.2. Diagnostic și arii problemă / potențial / mod 

de valorificare 

2.8.3. Sub-obiective și măsuri specifice (pe zone 

funcționale) 

3. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ (SSD) 

3.1. Populația. Caracteristici demografice și prognoză 

3.1.1. Diagnostic și probleme 

3.1.2. Evoluția populației și potențialul demografic 

3.1.3. Prognoza populației pe principalele grupe de 

vârstă 

3.1.4. Dinamica demografică – caracteristici 

generale 

3.1.5. Obiectiv sectorial și măsuri 

3.2. Resursele umane 

3.2.1. Diagnostic și probleme 

3.2.2. Obiectiv sectorial specific (pentru sub-

domeniu) 

3.2.3. Sub-obiective și măsuri 

3.3 Nivelul de trai / gradul de sărăcie 

3.3.1 Elemente de diagnostic 

3.2.2. Obiective și măsuri 

3.4. Infrastructura socială (educație, infrastructura 

medicală) 

3.4.1. Diagnostic și probleme 

3.4.2. Importanța și rolul infrastructurilor sociale 

3.4.3. Obiectiv sectorial specific (pentru sub-

domeniu) 

3.4.4. Sub-obiective specifice 

3.4.5. Măsuri aferente sub-obiectivelor 

3.4.6. Proiecte majore 

4. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE (SE) 

4.1 Diagnostic general și probleme 

4.2. Dezvoltarea economică a județului în context 

european / național / regional / județean 

4.2.1. Oportunități de dezvoltare prin programe 

europene (2021-2027) 

4.2.2. Obiective / priorități care decurg din programe 

naționale / regionale (POR 2021-2027) 

4.2.3. Obiective / priorități care decurg din strategii 

județene și zonale 

4.3. Estimare evoluție indicatori globali, orizont 2030 – 

2040 

4.4. Răspuns la efectele crizei COVID-19 asupra 

economiei românești 

4.5. Sectorul primar 

4.5.1. Diagnostic general și probleme 

4.5.2. Agricultura 

4.5.3. Silvicultura 

4.5.4. Piscicultura 

4.6. Sectorul secundar 

4.6.2. Industria extractivă 

4.6.3. Industria prelucrătoare 
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4.6.4. Producția de energie 

4.6.5. Construcțiile 

4.7. Turismul 

4.7.1. Diagnostic general și probleme 

4.7.3. Resursa turistică 

4.7.4. Infrastructura pentru turism 

4.8. Sectorul terțiar (servicii) 

4.8.1. Diagnostic general și probleme 

4.8.2. Transporturi 

4.8.3. Sectorul financiar-bancar 

4.8.4. Cercetare 

4.8.5. Comerț  

4.8.6. Alte servicii pentru populație / întreprinderi 

4.8.7. Sectorul IMM 

5. CONTEXTUL TERITORIAL (CT) 

5.1. Județul Tulcea în context european, național și 

regional 

5.2. Premise privind dezvoltarea contextului național și 

regional  

5.2.1. Coridoare transport și orașe poartă 

5.2.2. Structură policentrică, poli de creștere și de 

dezvoltare, centre urbane 

5.2.3. Zone de cooperare transfrontalieră, sisteme 

urbane transfrontaliere 

5.2.4. Zone metropolitane, periurbane și zone urbane 

funcționale 

 

Secțiunile 2 și 3 ale lucrării urmează aceeași structură a principalelor 

domenii țintă.  

Secțiunea 2 include un număr de 88 de tabele aferente măsurilor, 

organizate pe trei tipuri de centralizări:  

• măsuri aferente domeniului țintă corelate cu nivelul teritorial de 

aplicare  

• descrierea măsurilor aferente domeniului țintă corelate cu nivelul 

teritorial de aplicare și  

• eșalonarea măsurilor aferente domeniului țintă și surse posibile de 

finanțare  

Secțiunea 2 include și 2 tabele și 2 cartograme care centralizează și 

ilustrează probleme și priorități identificate de autoritățile locale în 

răspunsurile la chestionarele transmise în cursul anului 2019. 

Secțiunea 3 cuprinde 75 de cartograme aferente primelor 3 domenii 

țintă: structura teritoriului, structura socio-demografică, structura 

activităților economice. 

 

Pentru a putea fi mai ușor urmărite și identificate, obiectivele și 

măsurile aferente au fost codificate pe baza unui sistem alfanumeric, 

pe 4 niveluri: 

• obiective aferente domeniilor țintă 

• obiective sectoriale (secundare) aferente domeniilor țintă 

• sub-obiective sectoriale (terțiare) aferente domenii țintă 

• măsuri specifice ale obiectivelor 

Obiectivele și măsurile sunt sub-ordonate unei viziuni de dezvoltare 

și unui obiectiv general (OG), care sunt enumerate în continuare. 
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Viziunea propusă la nivelul unui orizont temporal 2030 este următoarea: 

Județul Tulcea este un teritoriu bine conectat la principalii poli regionali din Regiunea de Dezvoltare Sud-est precum și la principalele 

magistrale de transport rutier și feroviar care asigură legătura cu restul teritoriului național și implicit cu Europa Centrală și de Vest 

precum și la rutele navigabile și aeriene care asigură o conectare și relație geo-strategică cu Europa Răsăriteană, Asia Mică și Orientul 

Apropiat. La orizontul anului 2030 Județul Tulcea constituie un element nodal la scara regiunii și un conector transfrontalier important 

la nivel național și european ca extremă estică a acestuia din urmă. Teritoriul județului este funcțional și se bazează pe un sistem structurat 

și ierarhizat de localități cu caracter policentric coordonat de municipiu și aria funcțională a acestuia în corelare cu alte centre zonale 

urbane și rurale echipate corespunzător rolului lor în teritoriu. Din punct de vedere al mediului și calității vieții, teritoriul județului asigură 

condiții optime de trai comunităților locale, protejarea și dezvoltarea biodiversității și a altor resurse naturale și o atentă protejare, 

conservare și valorificare a elementelor de patrimoniu natural, construit și cultural. Patrimoniul cultural, cel natural și cel construit cu 

valoare de unicat sunt gestionate eficient și valorificate în beneficiul comunităților locale fiind un factor major pentru dezvoltarea 

economică și bunăstarea socială și care conferă o puternică identitate și o marcă recunoscută județului. Infrastructurile tehnice de căi de 

comunicații, energetice și de telecomunicații asigură o bună mobilitate și accesibilitate adecvată locuitorilor și vizitatorilor județului la 

servicii de interes general, la locuri de muncă, la o locuire de calitate. La orizontul anilor 2030, Județul Tulcea este un județ atractiv în 

care scăderea populației este încetinită iar populația tânără este stabilizată și în care resursa umană beneficiază de oportunități de formare 

și dezvoltare profesională, iar populația vârstnică și categoriile defavorizate sunt sprijinite și au acces la servicii specializate și adecvate. 

În 2030 economia județului este una dinamică și dezvoltată prin valorificarea adecvată a resurselor endogene, revitalizarea și susținerea 

ocupațiilor tradiționale în sectorul primar și atragerea și dezvoltarea de industrii prelucrătoare cu valoare adăugată ridicată, cu un sector 

IMM în creștere care valorifică optim resursa umană și spiritul antreprenorial local și un turism durabil cu pondere importantă în crearea 

de beneficii socio-economice în județ printr-o promovare eficace. 
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Obiectivul general (OG) propus pentru dezvoltare Județului Tulcea – orizont 2030 se referă la aspectele care țin de structura teritoriului cu resursele 

sale naturale și antropice, la colectivitățile teritoriale și la activitățile economice precum și la poziția și rolul județului în regiunea Sud-est: 

OG - Județul Tulcea este un județ cu o identitate bine definită și recunoscută, care valorifică optim capitalul teritorial și în care sunt 

încurajate atât dezvoltarea de activități economice cu plusvaloare adăugată mare în centrele urbane și în cele rurale cu potențial de 

coordonare zonală cât și ocupațiilor tradiționale în mediul rural, cu o atractivitate crescută pentru comunitățile locale precum și pentru 

investitori și vizitatori, ca urmare o optimizării accesului la serviciile de interes general și la locuri de muncă și a asigurării unei bune 

calități a locuirii în condițiile unui mediu curat și a unei posibilități crescute de deplasare atât în zona continentală dar și în cea deltaică a 

județului. 

Obiective ale domeniilor țintă (OD) 

OT – Structura teritoriului 

Județul Tulcea este un teritoriu care oferă și asigură un nivel 

ridicat de coeziune teritorială prin protejarea resurselor cadrului 

natural și factorilor de mediu, protejarea și valorificarea durabilă 

a patrimoniului natural și construit și a peisajelor culturale prin 

dezvoltarea corespunzătoarea a infrastructurilor tehnice și a unui 

sistem de localități echilibrat, solid și structurat pe baza unor 

politici și acțiuni de planificare teritorială integrate, coerente și 

consecvent aplicate în următorii 10 ani la nivelul unor Unități și 

Sub-unități teritoriale de planificare. 

Obiective secundare și terțiare ale domeniul țintă structura 

teritoriului 

Cadrul natural 

- OTN1: Valorificarea corespunzătoare a resurselor naturale fără a 

prejudicia starea factorilor de mediu 

- OTN2: Creșterea rezilienței în privința efectelor produse de 

schimbările climatice și fenomenul de încălzire globală 

Riscuri naturale și tehnologice 

- OTMR: Un teritoriu în care riscurile naturale și tehnologice sunt 

reduse / gestionate eficient 

o OTMRi: Prevenirea, reducerea și gestionarea riscului 

inundațiilor și a consecințelor negative ale acestora 

o OTMRa: Combaterea apariției alunecărilor de teren  

o OTMRs: Protecția construcțiilor din unitățile 

administrativ teritoriale urbane față de riscul seismic 

o OTMRt: Reducerea riscurilor tehnologice, dezvoltarea 

infrastructurilor de protecție și sporirea capacității de 

intervenție în cazul producerii hazardelor 

Patrimoniul natural și construit, imaterial și peisaje 

- OTPn: Protejarea ariilor naturale, valorificarea resurselor 

naturale în corelare cu controlul procesului de antropizare 

o OTPn1: Susținerea practicării agriculturii tradiționale 

o OTPn 2: Dezvoltarea activităților organizate de cercetare 

a  resurselor naturale (floră, faună) , în zonele protejate 

natural 

o OTPn3: Diminuarea activităților umane care afectează 

negativ mediul natural 

o OTPn4: Controlul proceselor de antropizare în UAT-uri 
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- OTPc: Cercetarea, conservarea, protejarea, restaurarea și 

valorificarea patrimoniului construit 

o OTPc1: Extinderea cercetărilor arheologice la nivelul 

tuturor obiectivelor neexplorate și valorificarea 

patrimoniului arheologic 

o OTPc2: Intensificarea acțiunilor de restaurare a 

monumentelor istorice 

o OTPc3: Perfecționarea sistemului de evidență și 

monitorizare a monumentelor istorice 

o OTPc4: Punerea în valoare a monumentelor istorice 

- OTPi: Consolidarea patrimoniului material și imaterial și 

susținerea perpetuării practicării obiceiurilor și meșteșugurilor 

tradiționale 

o OTPi1: Consolidarea memoriei locale 

o OTPi2: Susținerea tradițiilor ocupaționale ale locuitorilor 

o OTPi3: Susținerea tradițiilor ocupaționale ale locuitorilor 

- OTPp: Punerea în valoare și protejarea potențialului peisajer al 

teritoriului  și diminuarea impactului negativ asupra sa  

o OTPp1: Inițierea și legiferarea juridică a sistemului 

documentațiilor de planificare a peisajului 

o OTPp2: Micșorarea impactului negativ al dezvoltării 

necontrolate a așezărilor asupra peisajului 

o OTPp3: Valorificarea resurselor naturale și a peisajului 

Rețeaua de localități 

- OTR: O rețea de localități structurată și ierarhizată, bazată pe un 

sistem urban consolidat susținut de centre rurale cu rol zonal și de 

suport caracterizată de forme eficiente de cooperare 

intercomunitară atât urban – urban cât și urban – rural și rural – 

rural în cadrul unor unități teritoriale de planificare 

o OTR.1: Rol consolidat de coordonare și servire a 

municipiului și ariei sale de influență imediată 

o OTR2: Arii funcționale dezvoltate și cu rol teritorial 

consolidat 

o OTR3: Centre rurale susținute și dezvoltate cu caracter de 

loc central sau conectori în cadrul unităților de planificare 

o OTR4. Cooperare intercomunitară activă, susținută prin 

politici specifice pentru valorificarea optimă a capitalului 

teritorial existent 

o OTR5: Capacitate crescută a guvernanței locale și 

teritoriale la nivelul județului 

o OTR6: Asigurarea în proporție de 100% a standardelor 

minimale conform legii 100 / 2007 pentru centrele urbane. 

o OTR7: Asigurarea standardelor de echipare 

corespunzătoarea legii 100 / 2007 pentru comunele 

propuse a avea un rol polarizator zonal  

o OTR8: Accesibilitate crescută în zonele cu localități  

izolate prin modernizarea infrastructurilor de căi de 

comunicație și transport și facilitarea accesului la servicii 

prin dezvoltarea sistemelor de comunicare digitală și alte 

metode conexe. 

Locuirea 

o OTRl.1. Reînnoire urbană în municipiul Tulcea și în tot 

UTP 1 pentru a facilita realizarea dezvoltării durabile.  

o OTRl.2. Infrastructura necesară susținerii și accelerării 

dezvoltării economice și sociale a zonelor de locuit din 

localitățile rurale din UTP 3, UTP 4 și UTP 5. 

o OTRl.3. Reabilitarea cartierelor dezavantajate prin 

formularea de intervenții integrate la nivel economic-

social-spațial, în Sulina, Babadag, Isaccea și Măcin 
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o OTRl.4. Adaptarea locuirii la condițiile de dezvoltare 

specifice secolului XXI în arealul situat în în UTP 2 

(Crișan, Sfântu Gheorghe, C.A. Rosetti, Chilia Veche) 

Infrastructurile tehnice 

OTT - Dezvoltare echilibrată a infrastructurilor tehnice majore de pe 

teritoriul județului Tulcea, bazată pe valorificarea durabilă a 

resurselor, care să asigure îmbunătățirea calității vieții în localitățile 

din mediul urban și în cele din mediul rural deopotrivă. 

Rețeaua de căi de comunicații 

- OTTm: Un județ echipat corespunzător nevoilor teritoriului și 

comunităților locale cu o rețea de căi de comunicații modernizată 

și un sistem de transport durabil, care asigură o accesibilitate și o 

mobilitate optime pentru locuitorii și vizitatorii județului. 

o OTTmr (rețeaua rutieră): Un județ cu o rețea de drumuri 

modernizate, conectată și integrată în rețelele regionale, 

naționale și europene care asigură o accesibilitate adecvată 

pentru toate comunitățile locale și un transport confortabil 

și sigur. 

o OTTmf (rețeaua feroviară): Un județ cu o rețea feroviară 

modernizată și dezvoltată care asigură un transport durabil 

și conexiuni rapide cu centre urbane regionale și naționale 

care asigură o alternativă atractivă și durabilă și o 

capacitate crescută pentru transportul de persoane și 

mărfuri. 

o OTTmn (transport naval): Un teritoriu județean care 

dispune de o rețea de căi navigabile modernizate și de un 

sistem de infrastructuri portuare modernizate și echipate 

corespunzător. 

o OTTma (transportul aerian): Un teritoriu județean bine 

conectat la sistemele de transport aerian de importanță 

regională, națională și internațională prin modernizarea și 

extinderea aeroportului Tulcea precum și prin dezvoltarea 

și amenajarea de heliporturi în principalele centre urbane. 

o OTTmi (intermodalitate): Intermodalitate consolidată la 

nivelul principalelor centre urbane din județ și dezvoltarea 

unui sistem secundar de noduri intermodale pentru o 

eficientă inter-conectare la nivel județean dar și la 

sistemele de transport regional și național între rețelele 

rutiere, feroviare, navale și transportul aerian. 

o OTTmp (PCTF): Puncte de trecere a frontierei 

modernizate și conectate eficient la rețeaua de căi de 

comunicații a județului. 

Gospodărirea apelor  

- OTTa1 - Atingerea unei stări ecologice bune pentru toate 

corpurile de apă. 

- OTTa2 - Creșterea și îmbunătățirea gradului de accesibilitate a 

populației la servicii moderne de apă și canalizare, precum și la 

alte utilități publice. 

Lucrări hidroameliorative (îmbunătățiri funciare) 

- OTTf - Protecția, refacerea şi sporirea potențialului agricol. 

- OTTf1 - Modernizarea, extinderea şi reabilitarea amenajărilor de 

îmbunătățiri funciare. 

- OTTf2 - Crearea cadrului administrativ necesar optimizării 

activităţii în domeniul îmbunătățirilor funciare. 

Transportul și distribuția gazelor naturale 

- OTTg1 - Dezvoltarea sistemului de transport gaze naturale în 

județul Tulcea. 
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- OTTg2 - Dezvoltarea alimentării cu gaze naturale la nivelul 

localităților județului, prin înființarea de noi sisteme de distribuție 

gaze naturale. 

Producția  și transportul energiei termice 

- OTTt1.1 - Creșterea eficienței energetice a alimentării cu energie 

termică. 

- OTTt1.2. - Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie 

termică. 

- OTTt1.3. - Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

Producția și transportul energiei electrice  

- OTTe1 -Dezvoltarea rețelelor de transport şi de distribuție a 

energiei electrice.  

- OTTe2 - Valorificarea surselor regenerabile de energie pentru 

producerea energiei electrice. 

Rețele de telecomunicații 

- OTTc1 - Dezvoltarea rețelei de telecomunicații și creșterea 

accesului la infrastructura informațională în vederea îmbunătățirii 

calității vieții. 

Gestionarea deșeurilor menajere și industriale 

OTTd - Dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, 

eficient din punct de vedere economic, care să asigure protecția 

sănătății populației și a mediului.  

- OTTd1 - Continuarea Implementării Sistemului de management 

integrat al deşeurilor în județul Tulcea. 

- OTTd2 - Creșterea gradului de conștientizare a populației 

județului cu privire la beneficiile implementării proiectului SMID 

Tulcea. 

 

OD - Structura socio-demografică 

Județul Tulcea este un teritoriu al coeziunii și incluziunii sociale, 

atractiv și care asigură un acces optim comunităților locale la 

locuri de muncă, servicii socio-culturale și la un mediu de viață de 

calitate. 

ODD: Stabilizarea populației, atenuarea declinului demografic și 

revitalizarea arealelor vulnerabile   

ODM: Creșterea nivelului de ocupare prin dezvoltarea economiilor 

locale și a legăturilor informaționale între piața muncii, mediul de 

producție și instituțiile de formare profesională 

o ODM1: Îmbunătățirea mobilității forței de muncă prin 

crearea legăturilor informaționale între piața muncii, 

mediul de producție și instituțiile de formare profesională 

o ODM2: Creșterea numărului de locuri de muncă și 

diversificarea economiilor locale în zonele rurale 

o ODM3: Îmbunătățirea calității vieții 

o ODM4: Îmbunătățirea capitalului uman 

o ODM5: Îmbunătățirea utilizării resurselor de muncă 

ODS: Infrastructură socială optim repartizată în teritoriu, în 

concordanță cu necesitățile și dezideratele comunităților locale 

o ODSe: Educație de calitate, accesibilă echitabil, susținută 

de o infrastructură școlară variată și de personal calificat 

o ODSs: Servicii medicale și de asistență socială de 

calitate, accesibile echitabil, susținute de o infrastructură 

variată și de personal califica 

o ODSc: Infrastructuri și activități culturale variate, 

distribuite echilibrat în teritoriu 



 

Sinteza propuneri preliminare Reactualizare PATJ Tulcea       39 

o ODSr: Infrastructuri și activități sportive și de recreere 

diversificate, accesibile deopotrivă comunităților urbane 

și rurale, pe tot parcursul anului 

OE – Structura activităților economice 

Dezvoltarea economică durabilă prin promovarea ramurilor 

economice competitive, în vederea ridicării nivelului de trai al 

populaţiei şi atenuării decalajelor în raport cu judeţele învecinate. 

Sectorul primar 

- OEP: Creșterea competitivității sectorului primar: pentru a putea 

rezista concurenței produselor agricole provenite din țările UE sau 

din alte țări non-UE 

o OEPa1: Creșterea valorii adăugate în producția agricolă în 

vederea valorificării domeniilor agricole (realizarea de 

produse agricole, nu de materie primă). 

o OEPa2: Creșterea stabilității financiare a afacerilor 

agricole locale (asocieri, împrumuturi bancare, garanții 

guvernamentale). 

o OEPa3: Extinderea și modernizarea echipamentelor 

tehnice utilizate în agricultură. 

o OEPa4: Promovarea brandurilor locale prin obținerea unor 

certificate (DOC, bio/eco) recunoscute la nivel național 

sau internațional.  

o OEPs1: Creșterea suprafețelor împădurite reprezintă un 

obiectiv asumat de către toate statele membre ale Uniunii 

Europene.  

o OEPs2: Protejarea ariilor silvice reprezintă un punct foarte 

important în creșterea calității vieții.  

o OEPs3: Plantarea perdelelor forestiere care să protejeze 

câmpurile arabile de efectele din ce în ce mai accentuate 

ale încălzirii globale 

o OEPs4: Certificarea FSC (Forest Stewardship Council) a 

pădurilor 

o OEPp1: Promovarea acvaculturii sustenabile în acvatoriile 

naturale . O astfel de acțiune ar crea stabilitate într-un 

sector defavorizat fără prea mari investiții. 

o OEPp2: Susținerea pescuitului sustenabil prin certificare 

pentru a susține pescarii și piscicultorii locali. 

Sectorul secundar 

- OES: Dezvoltarea sectorului secundar prin valorificarea optimă a 

resurselor care să permită o creștere economică durabilă 

o OESm: Dezvoltarea și diversificarea producției industriei 

extractive 

o OESp 1: Dezvoltarea și diversificarea industriei 

prelucrătoare 

o OESp 2: Stimularea inovării și competitivității industriei 

prelucrătoare prin transfer tehnologic și promovarea 

produselor locale 

o OESe: Extinderea și diversificarea producției energetice 

o OSEc: Dezvoltarea și diversificarea domeniului 

construcțiilor 

o OETT1. Diversificarea economiei județului prin 

dezvoltarea unor forme de turism durabil 

o OETT2. Promovarea județului Tulcea ca destinație 

turistică emblematică a României cu accent pus pe 

programele turistice axate pe valorificarea elementelor de 

identitate locală 

o OETT3. Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii 

turistice pentru creșterea atractivității județului ca 

destinație turistică 
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Sectorul terțiar 

- OET: Diversificarea și creșterea eficacității sectorului serviciilor 

o OETt: Dezvoltarea și creșterea eficacității serviciilor de 

transport 

o OETb: Dezvoltarea echilibrată a serviciilor bancare pentru 

susținerea activităților economice locale 

o OETr: Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare 

o OETc: Creșterea eficacității sectorului comercial 

o OETs 1: Diversificarea serviciilor oferite pe baza 

tehnologiilor informaționale 

o OETs 2: Diversificarea serviciilor oferite pentru populație 

vulnerabilă 

o OEMm: Susținerea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii 

o OEMm: Susținerea sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii 

OCT – Contextul teritorial 

Județul Tulcea este un teritoriu cu o dezvoltare echilibrată printr-

un proces de creștere economica durabilă, favorabil incluziunii 

sociale, care conduce la creșterea standardului de viață si 

reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

- OCT1 - Coridoare de transport și orașe poartă: creșterea 

accesibilității, siguranței și asigurarea conectării, județului Tulcea 

la infrastructura majoră TEN‐T din România și Europa Centrală 

și de Est și la principalii poli urbani din regiune. 

- OCT2 - Policentrism și poli de creștere: creșterea rolului de pol 

de echilibru în ansamblul regional dominat de polul de creștere 

Constanța și polii de dezvoltare Brăila și Galați pentru a 

contrabalansă forțele centripete exercitate asupra influenței în 

teritoriul județean de către municipiul Tulcea. 

- OCT3 - Transfrontalier: Consolidarea capacității de cooperare 

(politic, economic și social) și de planificare în domeniul 

transfrontalier și transnațional. 

- OCT4 - Zone metropolitane, periurbane și zone urbane 

funcționale: Dezvoltarea și transformarea zonei funcționale 

Tulcea într-o zonă metropolitană ca modalitate de sprijinire a 

procesului de creștere a coeziunii teritoriale și de dezvoltare 

echilibrată a teritoriului județean Tulcea. 

 

În continuare sunt reproduse imagini ale celor 6 planșe, realizate în 

ArcGIS pe un suport digital  ANCPI și având asociată o bază de date 

geo-spațiale. Planșele sunt predate și pe suport tipărit, format A0 

extins, respectiv A1 pentru planșa 5.2 și conțin elemente de 

identificare: roza vânturilor, scară grafică, legendă plan de bază și 

legendă tematică. Planșele cuprind și tabele de sinteză cu principalele 

măsuri și localizarea lor la nivelul municipiului, orașelor și comunelor 

din județ precum și alte elemente grafice sau scrise relevante 

(cartograme, viniete, lista obiectivelor tematice etc.). 
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Planșa nr. 1.2 - Mediul – propuneri 
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Planșa nr. 2.2 – Populația și rețeaua de localități - propuneri 
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Planșa nr. 3.2a - Infrastructurile tehnice ale teritoriului. Rețele de căi de comunicație și transport - propuneri 
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Planșa nr. 3.2b - Infrastructurile tehnice ale teritoriului. Gospodărirea apelor și rețele energetice și de telecomunicații - propuneri 
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Planșa nr. 4.2 - Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului - propuneri 
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Planșa nr. 5.2 - Contextul teritorial – propuneri 
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CONCLUZII ȘI ETAPE URMĂTOARE 

Teritoriul Județului Tulcea a fost analizat conform Caietului de Sarcini și conținutului cadru stabilit prin OMDRAP 233 / 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul și de elaborare si actualizare a 

documentațiilor de urbanism pe un număr de 4 mari domenii țintă (structura teritoriului, structura socio-demografică, structura activităților 

economice și contextul teritorial), cuprinzând în total peste 35 de sub-domenii tematice (cadru natural, starea factorilor de mediu, riscuri naturale 

și tehnologice etc.). În urma studiilor de fundamentare pe domenii și sub-domenii tematice din prima etapă, a fost întocmită o sinteză a 

disfuncționalităților și elementelor de potențial (mediul intern) în corelare cu oportunități și amenințări ale mediului extern și a fost elaborat un 

diagnostic prospectiv și general. Pe baza diagnosticului formulat, în ultimele etape a fost propusă o strategie de dezvoltare pentru orizontul de timp 

2030 exprimată la nivel de viziune, obiective și măsuri, cu indicarea responsabilităților și a surselor de finanțare posibile. Obiectivele au fost 

formulate pe domenii țintă și sub-domenii tematice sectoriale aferente domeniilor țintă conducând la o structură ramificată pe 4 niveluri: (1) obiectiv 

general, (2) obiective ale domeniilor-țintă, (3) obiective sectoriale ale domeniilor țintă (secundare) și (4) sub-obiective sectoriale pe domenii țintă 

(terțiare). Măsurile au fost formulate și asociate ultimelor niveluri ale obiectivelor. O sinteză a obiectivelor pe nivelurile 2-4 și a măsurilor asociate 

arată astfel: 

Domeniu-țintă Obiectiv domeniu Obiective sectoriale 

(secundar) 

Sub-obiective 

sectoriale (terțiar) - 

categorii 

Sub-obiective 

sectoriale (terțiar) – 

nr. real* 

Măsuri aferente 

obiectivelor și sub-

obiectivelor 

Structura teritoriului 1 7 21 83 249 

Structura socio-demografică 1 3 4 10 32 

Structura activităților economice 1 4 13 24 64 

Context teritorial 1 4 - 4 14 

Total 4 18 38 121 359 

* numărul real al sub-obiectivelor rezultă din faptul că pentru fiecare categorie de obiectiv / sub-obiectiv-sectorial au fost propuse unul sau mai 

multe obiective 

În etapa finală a proiectului urmează pregătirea documentațiilor pentru obținerea avizelor de la autorități centrale și județene, agenții și furnizori 

de servicii precum și elaborarea raportului de mediu și a documentațiilor subsecvente acestuia, în paralel cu derularea diverselor etape de consultare 

publică și a factorilor interesați, ai Grupului consultativ, conform procedurilor în vigoare. În această etapă vor fi actualizate elemente ale bazei de 

date statistice și geo-spațiale, vor fi introduse observațiile / solicitările beneficiarului și avizatorilor și vor fi finalizate fișele aferente unităților 

administrativ-teritoriale de bază (UATB). 
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