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Cuvânt înainte
Stimaţi cetăţeni,
Din 2008 mi-aţi acordat încrederea Dumneavoastră şi am făcut tot ce mi-a stat în
putinţă să modernizez comuna Tortoman, conştient fiind încă de la început că administraţia
locală are obligaţia să propună comunităţii proiecte de dezvoltare şi să folosească resursele
comunităţii respectând principiile unei dezvoltări durabile.
Strategia de dezvoltare locală elaborată pentru perioada 2014 – 2020 s-a realizat şi cu
ajutorul Dumneavoastră, exprimându-vă opinia în cadrul grupurilor de lucru organizate.
Proiectele pe care le-am realizat până în prezent, precum şi cele viitoare au menirea de
a îmbunătăţii viaţa locuitorilor comunei Tortoman.
Dorim ca împreună să ne bucurăm de o infrastructură bine dezvoltată şi echilibrată, de
un mediu de afaceri prosper care să ne permită o dezvoltare socio – economică durabilă şi de
o utilizare eficientă şi raţională a tuturor resurselor locale de care dispunem.
Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 – 2020 administraţia locală
conştientizează importanţa dezvoltării economice şi sociale a comunei Tortoman, sprijinind în
acest sens iniţiative economice. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit
crează noi locuri de muncă, devine din acest moment una dintre prioritățile agendei de lucru a
administraţiei locale.
Strategia de dezvoltare locală este un document care structurează liniile directoare
strategice pe o perioadă de 7 ani ale comunei Tortoman potrivit problemelor identificate, a
potenţialului local activ şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de dezvoltare în viitorul apropiat, fiind
totodată rodul colaborării cu actorii locali.
Vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat şi îmi doresc să ne bucurăm în continuare de
fiecare proiect realizat. Sper ca cetăţenii comunei Tortoman să nu rămână impasibili şi să
7
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contribuie constant la procesul de dezvoltare, astfel încât aici, în comuna noastră, să ne
îndeplinim gândurile şi aspiraţiile.

Cu stimă,
Primarul Comunei Tortoman, Județul Constanța
Lucian CHITIC
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
1.1 Definiţie
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi
lung, presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi
măsurilor stabilite în urma analizei diagnostic.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni, finalizând
cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Tortoman este un document de planificare
strategică pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării
durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei
Tortoman, cu rol în orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor
structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene.
Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei
Tortoman şi se încadrează în documentele programatice naţionale.
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1.2 Scop
Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri
de muncă, implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii,
dezvoltarea formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale,
dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate
aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea comunei Tortoman într-un pol zonal de
dezvoltare economico - socială.
1.3 Motivaţie
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin
acord cu voinţa cetăţenilor.
1.4 Misiune
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare
dobândite la nivel local, atrase în alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele
propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. Pentru reuşita acestei
misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică,
planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. Acest proces, dacă urmează
paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea Tortomanului ca o comună
„oază de liniște”, modernă, europeană, dinamică şi prosperă, o comună care să ducă mai
departe tradiția de peste ani.
1.5 Viziune
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum
şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi
parteneriatele dezvoltate. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea
viziunii, pot contribui la atingerea ei.
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1.6 Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare
pe perioada 2014 - 2020 a comunei Tortoman. În acest context se doreşte dezvoltarea
comunei prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să devină un centru de
referinţă al dezvoltării economico-sociale.
1.7 Obiective specifice
Construirea, extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități publice și a
rețelei de drumuri;
Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului;
Dezvoltarea și promovarea agriculturii;
Promovarea identității culturale și tradiționale a comunei;
Dezvoltarea și promovarea agendei culturale;
Dezvoltarea turismului rural și a zonelor de agrement;
Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii;
Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de
noi competențe și creșterea ratei de ocupare a populației;
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CAPITOLUL II
CONTEXT DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene întro economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi
teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente
conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga
Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
17
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● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte
iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor
şi întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea
creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii
scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei
muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
18
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Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de
regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi
comuni-cării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”,
PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat
obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1.
Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. Managementul durabil al
resurselor naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul
măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare
rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri durabile,inteligente şi favorabile
incluziunii pentru Europa rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente
19
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la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar
avea, consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială
asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
20
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Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines)
indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
- îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi
protejarea mediului înconjurător;
- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente
TIC;
- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman.
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor
urbane pot lua diferite forme:
- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.;
- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield,
protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;
- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban.
În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare
Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
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Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor –
COM (2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E.
şi concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a
ocupării în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în
dezvoltarea urbană, grupate în următoarele priorităţi:
- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea
mediului înconjurător şi cultura;
- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu
mediul rural şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării,
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi
grupuri sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în
procesul decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural,
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe
fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de
etică pentru turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive,
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.
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Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de
statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează:
1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi;
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
3. turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei;
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
6. obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. dreptul la turism;
8. libertatea mişcărilor turistice;
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre
participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale,
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu
respectarea principiilor dreptului internaţional.
Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc.
Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea
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eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor,
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen
lung.
Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele:
- planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de
inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă;
- asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii
de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală;
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin
apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile
viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor,
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi.
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism),
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o
gamă de produse de calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul
natural şi construit, ca şi interesele locale.

24

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a
patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă;
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea
firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci;
- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile;
- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate
crescând opţiunile consumatorilor;
- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului;
- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc
larg şi în mod eficient;
- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri;
- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local.
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi
o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute:
-cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale,
transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală;
- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri
durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o
singură companie sau autoritate de stat;
- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile
continue ale interesaţilor;
- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- private;
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de
mediu;
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- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe;
- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea
politicilor;
- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele eforturilor care se
întăresc reciproc.
Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate.
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O
politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European
Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui
document, Agenda 21 Europeană pentru turism.
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil,
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune,
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc.
Principiile stabilite sunt:
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe
parcursul planificării dezvoltării lui;
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare,
durabilitatea dezvoltării;
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- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile
comunităţilor gazdă şi destinaţiilor;
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor;
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare
la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa;
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte
nedorite prin evaluare preliminară;
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să
reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a
locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea;
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de
durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind
rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora
pentru dezvoltarea turismului.
Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului:
1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu;
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei
Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea
Comisiei Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru
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toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din
Europa.
Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate.
Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe
termen lung.
În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050:
- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe;
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de
distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval.
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
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Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de
dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului.
Această abordare este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja
foarte bine dezvoltată, însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în
general slabă, precum România.
În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr.
884/2004/EC.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva
2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.
Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în
2015:

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi
zonele litorale (până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate
de apariţie a inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
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Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizata prin intermediul a trei
obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării
transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a
schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii
Europei.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
comune în domenii de importanţă strategică.
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene.
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de
reformă a administraţiei publice.
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Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi
abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.
Alături de imaginile „clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de
operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a
aparatului birocratic.
Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea
acestora pentru a face faţă concurenţei.
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2.2 Contextul național
La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de
România sunt:
-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
-creşterea cu 19% a eficienţei energetice
-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul:
„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse
naturale şi teritorii”.
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în
configuraţia celor 2 piloni complementari.
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice,
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană.
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Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”.
România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasingin pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014.
România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici,
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi
mai uşor de implementat.
România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung.
România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a
populaţiei active din agricultură.
România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe;
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România,
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precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr.
73/2009.
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a
producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în
întâmpinarea problemelor existente şi în România.
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune
ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea
de unităţi de procesare agroalimentară.
Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor
naturale şi, mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel
consistent al bugetului alocat Pilonului II.
Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să
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răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai
mari.
România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone
sau grupuri specifice.
România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole,
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri
trebuie să vizeze aspecte privind:
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;
- smplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi
creditarea acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct
al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau
locale) şi sprijinirea pieţelor locale;
- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri.
În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare,
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru
creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector.
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Alte măsuri considerate importante de România:
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum
şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică,
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;
- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea
sprijinului financiar.
Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:
- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României;
- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea
de-a lungul vieţii;
- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică;
- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:
- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
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- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării
teritoriale echilibrate.
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:
- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera
până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să
atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea acestui obiectiv general
s-au propus următoarele obiective specifice:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
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- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea
accesului întreprinderilor la CDI;
- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin
promovarea surselor regenerabile de energie.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a
1.650.000 persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii
muncii;
- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele
rurale; Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă:
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din
mediul rural şi zone dezavantajate;
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- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii
timpurii a şcolii;
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul
profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;
- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de
învăţământ preuniversitar;
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a
principiului „poluatorul plăteşte”.
Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015;
- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe până în 2015;
- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai
poluate localităţi până în 2015;
- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
- reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei,
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă,
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eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul
regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective
specifice:
- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare
pentru protecţia mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se
menţionează:
- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului
de politici publice;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de
obiective specifice:
▪ Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile
geografice şi denumirile de origine.
▪ Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării
de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare.
▪ Managementul strategiilor de branding regional.
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▪ Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.
▪ Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de
promovare la nivel regional.
▪ Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional.
▪ Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare
la export pe pieţele externe.
▪ Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile.
▪ Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare.
▪ Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu
finanţare de la buget.
▪ Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute
de pieţele externe.
▪ Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.
▪ Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea
ce priveşte organizarea şi managementul în reţea.
Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030
(CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:
• afirmarea identităţii regional-continentale;
• dezvoltarea competitivităţii;
• creşterea coeziunii teritoriale;
• dezvoltarea teritorială durabilă.
Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a polilor şi
coridoarelor de dezvoltare;
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
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- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată
diferitelor categorii de teritorii;
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional;
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 locuitori;
• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 locuitori;
• Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori;
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori;
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea;
• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 locuitori;
• Poli locali – sub 20 000 locuitori.
Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin:
A. Reţeaua de poli majori:
– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional
(reţeaua de zone metropolitane, poli competitivi);
– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive;
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică;
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– stimulează relaţia urban - rural;
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi
transnaţional.
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate:
– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate;
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial;
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea
funcţiunilor la nivel teritorial;
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării.
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica
dezvoltării economico-sociale europene.
Acesta are următoarele roluri:
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei
de localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş;
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru localităţile urbane şi IV
- V pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva
imediată a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social,
economic, cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de
decizie pe care îl implică în alocarea de resurse;
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile
ierarhiei funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor
de trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi
de la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi;
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● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de
a acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de
oraşe, pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate
de populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu;
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere
pe baza parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile
de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30
km între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii;
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv
cele transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul U . E . , p r e c u m şi cele
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului
naţional.
Chiar dacă Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, Legea turismului în luna martie 2011 (clarificând responsabilităţile autorităţilor
publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele cerinţe
obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă stabilirea
atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul turismului,
asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare pe
termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie naţională
pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea Guvernului şi a
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul
turismului la toate nivelurile. În absenţa unui asemenea document naţional, orice iniţiativă
din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare.
O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de
specialitate, precum:
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la
realizarea viziunii propuse în domeniul turismului, şi anume: transformarea României
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într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care
să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor, realizarea
unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă
se doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de 3 ori a veniturilor din
turism obţinute de autorităţile locale.
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5 % a locurilor de cazare pe perioada
2011 - 2016 şi de 17 % pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională,
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare.
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă
transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se
adresează, direct sau indirect, zonelor urbane:
•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate
pentru generaţiile viitoare;
•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice,
prin colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor
turistice;
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
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•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul
hotelier;
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute
turistice tematice;
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite oaspeţilor;
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea
artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.
→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor,
Strategia de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a
ecoturismului în Romania.
Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional:
 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de
protecţie al patrimoniului.
 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial,
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele
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necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural
naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor
istorice).
 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi
europene.
Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020
(SNPACB).
Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe.
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea
exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile
de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local.

47

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele
direcţii de acţiune generale:
Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020.
Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în
toate politicile sectoriale până în 2020.
Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca
suport al dezvoltării durabile până în 2020.
Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul
biodiversităţii până în 2020.
Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ”
şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite
următoarele 10 obiective strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii
natural protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
E.Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invasive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din
utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului
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Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel
naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii
serviciilor publice.
Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijânduse importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a
administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă.
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CAPITOLUL III
REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD - EST
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3.1 Introducere
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea
consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la
Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi
ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională.
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Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr.
151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 / 2001 privind funcţionarea Institutului
Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională, care
alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii regionale.
Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit
membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană.
Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea
Europeană.
România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în
ţară, respectiv Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Vest, Sud – Est, Sud, Vest, Centru, București și
Ilfov.
Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile
asimilabile NUTS, după cum urmează:
● Nivel NUTS I: macro - regiuni;
● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane
locuitori;
● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a
Românie;
● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi
teritoriale;
● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă
structura administrativ teritorială a României.
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3.2 Regiunea de Dezvoltare Sud – Est
Județele care formează regiunea sunt: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și
Tulcea. Regiunea de Dezvoltare Sud – Est este situată în partea de sud – est a României,
având ca vecini:
- în nord: Regiunea de Dezvoltare Nord Est;
- în sud: Bulgaria;
- în est: Republica Moldovă, Ucraina și Marea Neagră;
- în vest: Regiunea de Dezvoltare Centru;
- în sud - vest: Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia și Regiunea de Dezvoltare
București – Ilfov.
Suprafața acoperită de regiune este de 35.762 km2 ceea ce reprezintă 15 % din
suprafața țării, regiunea clasându-se pe locul 2 ca mărime din cele 8 regiunii existente.
Structura administrativă și suprafața județelor:
Județ
Municipii
Orașe
Comune

Constanța
Tulcea
Buzău
Brăila
Galați
Vrancea
Total regiune

3
1
2
1
2
2
11

9
4
3
3
2
3
24

58
46
82
40
61
68
355

55

Sate

Suprafaţa
totală Km2

% din
teritoriul
regional

188
133
475
140
180
331
1447

7071
8499
6103
4766
4466
4857
35762

20
24
17
13
12
14
100
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3.2.1 Populația
Populația regiunii înregistrată la recensământul din 2011 a fost de 2.545.923 locuitori.
Populația la recensământul din 2011
Regiunea Sud – Est
2.545.923
Brăila
321.212
Buzău
451.069
Constanța
684.082
Galați
536.167
Tulcea
213.083
Vrancea
340.310
Populația județelor din Regiunea Sud Est
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Series1

Brăila
321212

Buzău
451069

Constanța
684083
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Galați
536167
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Vrancea
340310
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Structura etnică a regiunii:
Etnii
Brăila
Buzău
Români
Maghiari
Romi
Ucrainieni
Germani
Turci
Ruși-lipoveni
Tătari
Sârbi
Slovaci
Bulgari
Croați
Greci
Italieni
Evrei
Polonezi
Chinezi
Armeni
Ceangăi
Macedoni
Altă etnie
Informație
nedisponibilă

291899
60
8555
30
31
184
1940
7
0
0
12
0
7
43
5
0
0
10
5
35
68
18123

409316
81
20376
11
19
55
12
0
0
0
0
0
7
39
5
0
32
0
0
3
64
21038

Constanța Galați
Tulcea
Număr persoane
570754
482932 180490
450
133
70
8554
16990
3423
94
48
1083
143
62
23
20826
78
1674
3568
180
10342
19601
4
119
16
8
4
5
0
4
3
7
23
4
0
0
266
156
1181
60
68
57
36
57
7
22
3
4
8
4
0
263
29
58
35
6
17
503
6
59
654
477
132
58183
34916
14305

57

Vrancea

Total

308390
68
11966
12
10
33
8
0
0
0
0
0
6
25
8
7
0
9
0
0
124
19638

2243781
762
69864
1278
288
22850
16050
19731
28
9
45
4
1623
331
118
36
44
369
63
606
1489
166203
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Structura religioasă a regiunii:
Religii
Brăila
Buzău Constanța Galați
Tulcea
Număr persoane
297750 423441
568094
486439 185191
Ortodoxă
813
492
3912
1486
350
Romanocatolică
20
32
151
81
20
Reformată
886
2019
2606
7654
248
Penticostală
106
60
270
148
24
Grecocatolică
467
201
1241
351
176
Baptistă
677
2647
1439
2272
330
Adventistă
de ziua a7-a
225
85
43279
194
3290
Musulmană
*
4
3
*
*
Unitariană
132
108
298
224
74
Martorii lui
Iehova
42
330
102
367
59
Creștină
după
Evanghelie
1546
5
2807
735
8794
Creștin de rit
vechi
4
4
35
3
4
Evanghelică
lutherană
30
249
42
30
Ortodoxă
sârbă
12
177
149
59
*
Evnghelică
11
7
22
10
3
Evanghelică
de
confesiune
58

Vrancea

Total

307260
4373

2268175
11426

26
5956
57

350
19369
665

108
662

2544
8027

69
213

47142
3
1049

743

1643

608

14495

10

60

17

368

139
6

536
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augustană
Mozaică
Armeană
Altă reli1gie
Fără religie
Atei
Informație
nedisponibilă

27
6
57
120
147
18132

7
64
99
144
21143

30
25
289
137
450
58494

66
19
150
182
438
35246

5
4
74
28
65
14311

16
*
176
41
77
19751

151
54
810
607
1321
167077

3.2.2 Cadrul natural
Regiunea de Dezvoltare Sud Est se bucură de un cadru natural variat: zone de câmpie,
zone subcarpatice, Munții Măcinului, Delta Dunării, Marea Neagră, fluviul Dunărea și râuri
importante, precum Prutul (graniță naturală), Siretul, Buzăul. Perlele regiunii sunt Delta
Dunării și litoralul românesc, nefiind mai prejos peisajele subcarpatice din Buzău și Vrancea.
Din punct de vedere la resurselor naturale, se disting bogățiile subsolului, regiunea
dispunând de petrol și gaze naturale în județele Buzău și Brăila, plus platforma continentală a
Mării Negre. Alte resurse naturale importante sunt cele de granit în Munții Măcinului, piatră
de var în Podișul Dobrogei, minereu de fier, pirită, cupru, sulfuri complexe de plumb și zinc,
cuarț, granit, marmură, varietăți de piatră de var, caolin, barită din dealurile Tulcei, depozitele
de loess, sarea de Buzău. O categorie aparte a bogățiilor subsolului o constituie apele
sulfuroase, feruginoase, clorosodice (Brăila, Buzău, Constanța).
Platforma continentală a Mării Negre conține rezerve semnificative de minerale și
hidrocarburi, exploatate cu echipamente de foraj marin, produse în România. Rezerve de
hidrocarburi lichide și gazoase mai sunt și în județele Brăila, Vrancea și Galați. Singurul
depozit de petrol de suprafață din Europa se află în zonele Berca și Monteoru din județul
Buzău.
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Dobrogea este identificată ca o zonă cu potențial energetic ridicat ceea ce prin
valorificare poate contribui la realizarea obligațiilor României în domeniul energiilor
regenrabile și în domeniul reducerii emisiilor de gze cu efect de seră. Energia solară este una
din sursele de bază ale dezvoltării în viitor, încadrându-se în conceptul de energie regenrabilă
și ecologică. Într-un studiu realizat de Institutul de Energie și Transport al Comisiei Europene
se arată că zona Dobrogea are un potențial energetic ridicat (1.700 kW/m2), ceea ce poate
favoriza investițiile în domeniu pentru producerea de energie electrică și termală, irigații,
permițând economisirea resurselor energetice convenționale și reducerea poluării mediului.
Clima regiunii se înscrie în caracteristicile generale ale climatului temperat continental
moderat de tranziție, cu o serie de paticularități locale, date de anumiți factori (relief, marea
neagră, Dunărea). Cantitățile de precipitații sunt influențate în primul rând de altitudine, dar și
de influențele climatice continentale din est. Bioclimatul marin este rezultatul interferenței
dintre climatul de stepă și influența pontică, cu temperaturi medii anuale mult mai moderate
față de regiunile înconjurătoare, oscilații diurne și anuale mai atenuate, ploi rare și de scurtă
durată.
Zonele specifice regiunii sunt:
Zona Câmpiei Bărăganului include suprafețe din județele Buzău, Brăila și Vrancea și
este caracterizată din punct de vedere fizico-geografic de o seismicitate foarte ridicată,
precipitații reduse, risc de inundații, potențial forestier scăzut.
Zona Dobrogea de Nord este acoperită exclusiv de județul Tulcea. Este o zonă
specială prin existența Deltei Dunării, declarată în 1990 rezervație a mediului înconjurător,
ecologică și a păsărilor, fiind sub protecție UNESCO și prin existența Munților Măcinului –
Parcul Național Munții Măcinului – pentru conservarea speciilor rare, de floră și faună
specifice intersecției arealelor mediteranean, balcanic și caucazian. Rezervația Biosferei se
întinde pe 53 % din suprafața județului (5.800 km2) și Parcul Național se întinde pe o
suprafață de 11.321 ha, singura arie protejată din România unde pădurile de stepă sudmediteraneene și balcanice sunt prezente împreună și se află într-o stare bună de conservare.
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Zona dispune de un potențial forestier ridicat și de un grad foarte mare de atractivitate pentru
turismul de agrement, itinerant, științific, dar și prin diversitatea și biotopurile unice,
monumentele istorice și religioase.
Zona Dobrogea de Sud Est cu un aspect economic caracterizat printr-un grad foarte
mare de atractivitate turistică, dimensiuni mari ale suprafețelor agricole (ponderea terenului
arabil). La nivelul zonei, se constată un fenomen de poluare a plajelor datorită navelor din
apropierea litoralului, iar solurile sunt moderat degradate datorită folosirii pesticidelor.
Zona Dobrogea Centrală și de Sud - Vest se bucură de prezența rezervațiilor și
monumentelor naturii, precum și de resurse complexe.
Zona Moldovei de Sud cuprinde părți din județele Vrancea și Galați se caracterizează
prin alunecări de teren frecvente, risc de inundații și seismicitate ridicată
Zona Subcarpaților de Curbură cuprinde arii din județele Vrancea și Buzău, este o
zonă cu o seismicitate ridicată, zona montană reprezintă aproximativ 50 % din suprafață și se
înregistrează frecvent alunecări de teren. Sunt prezente numeroase rezervații și monumente
ale naturii, precum și o complexitate mare de resurse ale naturii. Zona cuprinde întinse
suprafețe de pădure ceea ce cobtribuie la un echilibru pe termen lung, condiționat de o
exploatație rațională a resurselor forestiere.
3.2.3 Repere economice
Economia regiunii este alcătuită din ramuri cu caracter tradițional – cum sunt
agricultura, comerțul, turismul și serviciile – și ramuri industriale dezvoltate în anii ’65 - ’70.
În anul 2011, numărul de unități active din industrie a ajuns la 5.899 întreprinderi, marea
majoritate activând în domeniul industriei prelucrătoare (5.106 întreprinderi).
În regiune sunt prezente aproape toate ramurile industriale: industria petrochimică
(Combinatul de la Năvodari, jud. Constanța), metalurgică (Galați și Tulcea), constructoare de
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mașini (Brăila, Buzău, Constanța, Tecuci), textilă și a confecțiilor (Brăila, Buzău, Focșani),
industria materialelor de construcții (Medgidia), industria alimentară, industria lemnului
(Vrancea, Buzău), industria construcțiilor navale și platforme de foraj marin (Galați,
Constanța, Brăila, Tulcea, Mangalia).
Sectorul serviciilor (terțiar) concentrează 64,11% din întreprinderile din Regiunea de
Dezvoltare Sud - Est, acestea fiind în cea mai mare parte de dimensiuni microîntreprinderi.
Dinamica sectorului este pozitivă confirmând evoluția treptată a Regiunii de Dezvoltare Sud Est către o economie post - industrială, în care terțiarul este sectorul principal.
Prin tradiție Regiunea de Dezvoltare Sud - Est este o zonă agricolă. Condițiile
pedoclimatice favorizează cultivarea porumbului (mai ales în zona de nord), a grâului (în zona
de centru a regiunii), a orzului, a plantelor industriale, a florii soarelui. Suprafața agricolă
reprezintă peste 65,21% din totalul suprafeței regiunii, iar suprafața arabilă reprezintă 78,2%
din totalul suprafeței agricole.
Suprafața cultivată cu principalele culturi, pe forme de proprietate,
regiuni de dezvoltare și județe
Macroregiuni,
Principalele
Forme de proprietate
regiuni de dezvoltare
culturi
și județe
Total
Sector privat
Regiunea
Total
din care:
SUD - EST
Exploatații agricole
individuale

macroregiuni,
Anul 2014
Hectare
1.831.604
1.815.010

959.041

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de irigații și suprafața agricolă irigată, pe
categorii de folosință a terenurilor, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe
Îmbunătățiri
Modul de folosință a
Macroregiuni, regiuni de Anul 2014
funciare
terenurilor
dezvoltare și județe
Hectare
Suprafața totală
1.197.854
amenajată
Amenajări pentru
Suprafață agricolă
irigații - total
1.163.620
amenajată
Regiunea
Teren arabil
1.090.426
SUD - EST
Suprafața agricolă
Suprafața agricolă
amenajată
irigată efectiv cu
112.204
cel puțin o udare
Teren arabil
112.115

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Animale care revin la 100 ha teren, pe principalele categorii de animale, forme de
proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, la sfarsitul anului
Forme de
Macroregiuni, regiuni Anul 2014
Categorii de animale
proprietate
de dezvoltare și județe
Număr
Total
6,1
Vaci, bivolite si juninci
Proprietate privată
6,7
Total
43,4
Porcine
Proprietate privată
43,7
Total
3,9
Scoafe de prasila
Regiunea SUD - EST
Proprietate privată
3,9
Total
79,9
Ovine si caprine
Proprietate privată
87,9
Total
65,9
Oi, mioare si capre
Proprietate privată
72,5
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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Agricultura are un rol deosebit de important în economia Regiunii de Dezvoltare Sud Est dar, în pofida resurselor și a potențialului agricol ridicat, productivitatea sectorului este
modestă, iar capacitatea de prelucrare a produselor agricole nu este foarte ridicată.
Productivitatea scăzută a sectorului este strâns corelată cu fragmentarea proprietății agricole,
care determină o agricultură de tip tradițional cu un număr mare de exploatări de subzistență
sau semi-subzistență.
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est se situează pe primul loc în țară în ceea ce privește
suprafața viilor pe rod, deținând 40,77% din suprafața viticolă a țării (numai județul Vrancea
deține peste 12,5% din suprafața viticolă a țării). Regiunea de Dezvoltare Sud - Est este
recunoscută, atât pe plan intern, cât și plan extern prin calitatea vinurilor provenite din
podgorii renumite, care se găsesc pe tot cuprinsul regiunii: Panciu, Odobești, Pietroasele,
Nicorești, Niculițel, Murfatlar, Însurăței.
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est este caracterizată printr-un potențial turistic ridicat.
Patrimoniul bogat de resurse naturale – Delta Dunării, litoralul Mării Negre, lacuri, stațiuni
balneo-climaterice, parcuri naturale, precum și patrimoniul cultural reprezentat prin vestigii
istorice, mănăstiri – au favorizat dezvoltarea acestui sector de activitate. Varietatea resurselor
existente a permis un nivel bun de diversificare: există în regiune multe tipuri de turism, cum
ar fi turism de litoral, montan, de croazieră, turism rural și ecologic, turism cultural și religios,
care prezintă grade diferite de dezvoltare.
Structurile de primire turistică din regiune au înregistrat în anul 2011 o capacitate de
cazare de 95.587 de locuri în 974 structuri. Județul Constanța dispune de o capacitate de
cazare turistică de 83.751 locuri, județul Tulcea concentrează 111 structuri de primire turistică
cu 3.656 locuri de cazare, iar județul Buzău are 71 de unități de primire turistică – în principal
pensiuni agroturistice și hoteluri. Sectorul turismului deține un rol secundar în județele Galați,
Brăila și Vrancea.
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Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe
Tipuri de structuri de primire
Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si Anul 2014
turistica
judete
Locuri
Total
Regiunea SUD - EST
100.888
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe
tipuri de structuri, tipuri de turiști, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe
Anul 2014
Tipuri de structuri de
Tipuri de
Macroregiuni, regiuni de
primire turistică
turiști
dezvoltare și județe
Număr persoane
Total
1.178.132
Regiunea
Total
Români
1.091.363
SUD-EST
Străini
86.769

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Delta Dunării reprezintă o atracție deosebită de o mare valoare științifică și cu un
potențial turistic ridicat, având triplu statut internațional: Rezervația Biosferei Delta Dunării,
Sit Ramsar (zonă umedă de importanță internațională) și Sit al Patrimoniului Mondial Natural
și Cultural. Baza turistică, în Delta Dunării este formată din hoteluri, moteluri, vile, pensiuni
turistice, turiștilor fiindu-le oferită posibilitatea unor croaziere pe canale și ghioluri.
Lungimea litoralului românesc este de 244 km (din totalul de 4.340 km), reprezentând
7,65% din lungimea frontierei. Litoralul se împarte în două sectoare principale: nordic și
sudic. Zona nordică (aproape 164 km lungime) se întinde de la Golful Musura până la Capul
Midia, incluzând Rezervația Biosferei Delta Dunării și complexul lagunar Razim - Sinoe. Este
caracterizată prin plaje nisipoase, altitudini scăzute și pante submarine puțin abrupte. Litoralul
românesc cuprinde 13 stațiuni, cu unități de cazare turistică, tratament și agrement.
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Zona sudică (80 km) se întinde între Capul Midia și Vama Veche, fiind acoperită
predominant de faleze calcaroase de diferite înălțimi, între 3 și 35 m, sectoare scurte de plaje
nisipoase la gurile râurilor și în dreptul porturilor (Midia, Constanța, Mangalia) și pante
submarine mai abrupte decât în zona nordică.
3.2.4 Strategia de dezvoltare a regiunii
Obiectiv general:
Obiectivul general al strategiei este de a promova dezvoltarea durabilă și
îmbunătățirea calității vieții populației, astfel încât regiunea să devină
competitivă pe termen lung și atractivă pentru investiții, cu valorificarea
patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de
noi oportunități de ocupare a forței de muncă și creșterea semnificativă a
PIB-ului regional până în 2020, până la 90 % din media națională.
Obiective specifice:
1. Creșterea atractivității și competitivității zonelor urbane promovând
modernizarea infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural și îmbunătățirea
calității mediului în zonele urbane.
2. Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității în regiune, prin
crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile
durabilității, inovării și securității capabil să asigure legături rapide și
eficiente cu piețele internaționale, valorificând poziția geostrategică
deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a
regiunii la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a
circulației bunurilor, persoanelor și informațiilor, asigurând un standard
european al infrastructurilor.
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3. Realizarea unui sistem teritorial deschis și competitiv și atenuarea
disparităților economice și sociale întra și interregionale prin stimularea
dezvoltării întreprinderilor și productivității întreprinderilor prin utilizarea
de produse și procese inovative, crearea condițiilor favorabile pentru
localizarea de noi investiții și întărirea potențialului celor existente prin
dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea
creșterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum și
prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă.
4. Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin promovarea
turismuluii regional integrat, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
turistice și creșterea calității serviciilor turistice oferite.
5. Valorificarea eficientă și durabilă a patrimoniului natural prin crearea /
modernizarea infrastructurilor necesare, precum și prin implementarea
unor măsuri de protecție a mediului și de prevenire a riscurilor de mediu,
pentru crearea de noi oportunități de creștere economică durabilă și de
creștere a calității vieții.
6. Crearea condițiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor,
prin creșterea eficienței energetice și exploatarea potențialului regional
prin producția de energie din surse regenerabile.
7. Creșterea ratei participării populației în sistemul de învățământ și de
formare profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educație
și de formare profesională adaptate la noile cerințe ale pieței muncii,
precum și o infrastructură și dotări îmbunătățite. Promovarea incluziunii
sociale și combaterea sărăciei prin creșterea calității serviciilor sociale, de
sănătate și de susținerea activităților specifice economiei sociale și
îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor.
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8.Modernizarea sectorului agricol și piscicol și diversificarea activităților
rurale cu activități complementare agriculturii și pisciculturii, pentru
creșeterea calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii și
îmbunătățirea serviciilor de bază pentu economia și populația rurală.
9. Întărirea capacității administrative prin dezvoltarea resurselor umane în
administrația publică, prin îmbunătățirea serviciilor publice și prin
promovarea parteneriatelor la nivel reginal și local.
10. Întensificarea cooperării transfrontaliere terestre și maritime, prin
valorificarea durabilă a potențialului uman, material și a resurselor de
mediu existente în zonele de graniță.
Priorități de dezvoltare și domenii de intervenție:
1. Dezvoltarea urbană durabilă integrată
Domeniul de intervenție 1 Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patromoniului cultural și natural
în vederea creșterii atractivității regiunii
Domeniul de intervenție 2 Modernizarea infrastructurii din mediul urban
Domeniul de intervenție 3 Îmbunătățirea calității mediului în zonele
urbane
2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
Domeniul de intervenție 1 Construcția/reabilitarea infrastructurii de
transport
Domeniul de intervenție 2 Dezvoltarea transportului maritim/fluvial
inclusiv pe distanțe scurte, atât pentru mărfuri,
cât și pentru pasageri
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3. Îmbunătățirea competitivității economiei reginale, în contextul
promovării specializării economice inteligente
Domeniul de intervenție 1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
Domeniul de intervenție 2 Creșterea competitivității firmelor
4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional
Domeniul de intervenție 1 Promovarea turismului regional integrat
(turism de agrement, turism științific,
educațional, turism pentru vânătoare și
pescuit, turism balnear și de tratament, turism
cultural, turism enologic și gastronomic etc.)
Domeniul de intervenție 2 Înființarea, dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii turistice
5. Conservarea și protecția mediului
Domeniul de intervenție 1 Construcția și modernizarea sistemelor de
infrastructură de apă și apă uzată
Domeniul de intervenție 2 Extinderea și modernizarea sistemelor de
gestionare a deșeurilor, cât și reabilitarea
siturilor contaminate industriale
Domeniul de intervenție 3 Crearea sistemului de gestiune și control al
factorilor de mediu și intervenții în situații de
urgență
Domeniul de intervenție 4 Protejarea biodiversității și alte acțiuni de
protecțiea mediului
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6. Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenrabile
Domeniul de intervenție 1 Creștere eficienței energetice a clădirilor din
sectorul rezidențial (locuințelor)
Domeniul de intervenție 2 Creșterea eficienței energetice a clădirilor din
sectorul public
7. Îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate și incluziune
socială
Domeniul de intervenție 1 Creșterea calității învățământului, inclusiv
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare
Domeniul de intervenție 2 Acțiuni în vederea creșterii calității serviciilor
oferite în domeniul sănătății
Domeniul de intervenție 3 Promovarea incluziunii sociale și combaterea
sărăciei
Domeniul de intervenție 4 Sprijin pentru regenerarea economică a
zonelor sărace, identificate cu risc de
excluziune
8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea
economiei rurale
Domeniul de intervenție 1 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
din zona rurală, inclusiv în sectoarele nonagricole
Domeniul de intervenție 2 Valorificarea resurselor din sectorul piscicol și
îmbunătățirea calității zonelor piscicole
Domeniul de intervenție 3 Dezvoltarea localităților rurale, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a
moștenirii rurale
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9. Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul
specializării regionale inteligente
Domeniul de intervenție 1 Promovarea măsurilor active de ocupare și
sprijinirea mobilității forței de muncă
Domeniul de intervenție 2 Dezvoltarea
resurselor
umane
din
administrația publică
10. Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale
Domeniul de intervenție 1 Mediu – utilizarea durabilă și protejarea
resurselor naturale pregătirea pentru situații
de urgență în regiunile transfrontaliere
Domeniul de intervenție 2 Promovarea activităților care încurajează
interacțiunea între comunitățile din zonele de
graniță (acțiuni de tip peaple to peaple)
Extras din Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020,
Cap. 4 Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud – Est
pentru perioada de programare 2014 – 2020, Priorități de dezvoltare
http://www.adrse.ro/Planificare/PDR_2014-2020.aspx
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4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Județul Constanța este situat la extremitatea sud – estică a României.

În partea nordică este despărțit de județul Tulcea printr-o linie convențională, care
șerpuiește între Dunăre și Marea Neagră, străbătând Podișul Casimcei și complexul limanelor
Razim, Zmeica ș Sinoe).
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În partea sudică județul este mărginit de frontiera de stat româno - bulgară care
traversează Podișul Dobrogei între Ostrov (la vest) și Vama Veche (la est).
În partea vestică, fluviul Dunărea desparte județul Constanța de județele Călărași,
Ialomița și Brăila, curgând de-a lungul malului înalt al Dobrogei.
În partea estică, între Gura Portița și localitatea Vama Veche, podișul dobrogean este
scăldat de apele Mării Negre. De la linia țărmului spre larg, 12 mile marine (echivalent a 22
km), se întinde zona apelor teritoriale românești stabilite conform convențiilor internaționale.
Județul Constanța ocupă o suprafață de 7.071,29 km2, reprezentând 2,97 % din
suprafața României și se află pe locul 8, după suprafață și pe locul 5, după populație, între
județele țării (684.082 locuitori înregistrați la recensământul din 2011).
Accesul către județul Constanța se poate realiza rutier, feroviar, naval, și aerian.
Rutier:
A 2 București – Constanța
A 4 Ovidiu - Agigea
DN 2 A Pod Giurgeni – Hârșova – Constanța - 94 km E60
DN 3 Ostrov – Constanța - 133 km
DN 3 C Centura Vest Constanța – Ovidiu - 15,5 km
DN 22 Mihai Viteazu – Ovidiu - 48 km E87
DN 22 A Hârșova – Limita Județul Tulcea - 21 km
DN 22 C Cernavodă – Medgidia – Basarabi - 54 km
DN 38 Techirghiol – Negru Vodă – Frontiera Bulgaria - 54 km E675
DN 30 Intersecția Cumpăna – Mangalia – Vama Veche - 63 km E87
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DJ 222 Limita jud. Tulcea-Râmnicu de Jos-Grădina-Cheia-Târgușor-Mihail Kogălniceanu-M.
Vodă-Medgidia-Peștera-Pietreni
DJ 222 DN 22A Gârliciu-limita jud. Tulcea
DJ
223
Saraiu-Cloșca-Horia-Tichilești-Topalu-Capidava-Dunărea-Seimeni-CernavodăCochirleni-Rasova-Vlahii-Aliman-Floriile-Ion Corvin
DJ 223A Vulturu-Limita jud.Tulcea
DJ 223B Peștera-Ivrinezu Mare-Ivrinezu Mic-Rasova
DJ 223C Cernavodă-DN 22C
DJ 224 DN 22 C-Tortomanu-Siliștea-Băltăgești-Crucea-Vulturu
DJ 225 DN 22 C Tortomanu-Dorobanțu-Nicoale Bălcescu-Târgușor-Mireasa-PantelimonRuncu-Vulturu-Dulgheru-Stejaru-Saraiu (drum neasfaltat)
DJ 226 DN 22-Lumina-Năvodari-Capul Midia-Corbu-Săcele-Istria-Sinoe-Mihai Viteazu
DJ 226A Cetatea Histria-Nuntași-Tariverde-Cogealac-Rm. de Jos
DJ 226B DN 2A-Pantelimon-Pantelimon de Jos-Grădina-Cogealac
DJ 228 DN 22C-Nazarcea-DN 2A
DJ 307 Deleni-Sipote
DJ 388 Ciocârlia de Sus-Lanurile-Mereni
DJ 381 DN 38-Potârnichea-Bărăganu-Ciocârlia de Sus-Valea Dacilor-Medgidia
DJ 391 DN 39-Albești-Cotu Văii-Negru Vodă-Cerchezu-Viroaga-Negrești-CobadinCiobănița-Osmancea-Mereni-Topraisar-Biruința-Tuzla
DJ 391A Oltina-Răzoare-Băneasa-Văleni-Sipotele-Tufani-Furnica-Olteni-Viroaga
DJ
392 Mangalia-Pecineaga-Amzacea-G-ral
Scărișoreanu-Plopeni-Movila VerdeIndependența-Dumbrăveni
DJ 393 Techirghiol, Moșneni-Pecineaga-Albești-Frontiera Bulgaria
DJ 394 23 august-Dulcești-Pecineaga
Feroviar:
București – Fetești – Cernavodă – Constanța 225 km - 225 km
Tulcea – Medgidia – Constanța - 179 km
Negru Vodă – Medgidia – Constanța - 92 km
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Mangalia – Cumpăna - 43 km
Naval:
- prin intermediul Dumnezeu (porturile Cernavodă și Hârșova)
- prin intermediul Canalului Dunăre – Marea Neagră (porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu și
Agigea);
- prin intermediul Mării Negre (porturile Constanța, Agigea, Mangalia și Midia)
Aerian:
Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, situat la aproximativ 25 km de Constanța,
asigură accesul spre litoral pe calea aerului.
Județul Constanța se întinde pe o suprafață de 7.071,29 km2 ceea ce reprezintă 2,97 %
din suprafața totală a România și are o populație de 684.082 locuitori.
Structura administrativă a județului Constanța cuprinde:
- 3 municipii: Constanța, Medgidia, Mangalia;
- 9 orașe: Băneasa, Cernavodă, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă,
Ovidiu, Techirghiol;
- 58 comune. 23 August, Adamclisi, Agigea, Albești, Aliman, Amzacea, Bărăganu,
Castelu, Cobadin, Cerchezu, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia, Cobadin, Cogealac, Comana,
Corbu, Costinești, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Fântânele,
Gârliciu, Ghindărești, Grădina, Horia, Independența, Ion Corvin, Istria, Limanu, Lipnița,
Lumina, Mereni, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Nicolae Bălceascu,
Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga, Peștera, Poarta Albă, Rasova, Săcele, Saligny, Saraiu,
Seimeni, Siliștea, Târgușor, Topalu, Topraisar, Tortoman, Tuzla, Valu lui Traian, Vulturu.
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4.2 Cadrul natural
4.2.1 Relieful
Evoluția paleogeografică și acțiunea factorilor modelatori au dus la formarea unor
unități de relief caracterizate prin structură de podiș cu altitudine redusă. Podișul are un aspect
tabular, ușor înclinat spre nord – vest și are o pantă mai înclinată în apropierea litoralului și a
Dunării, altitudinile oscilând între 0 și 100 m.
Unitățile de relief prezente sunt: Podișul Casimcei, Podișul Dobrogei de Sud și zona
maritimă.
Podișul Casimcei este o unitate fizico – geografică situată în partea centrală a
Dobrogei. Este cel mai vechi pământ românesc la zi, originile sale fiind datate în perioada
mișcărilor Baikaliene. Limitele nordică și sudică sunt marcate de falii adânci, și anume
Peceneaga - Camena (nord) și Capidava - Ovidiu (sud).
Cele două linii de falie delimitează podișul propriu-zis, care apare ca un horst nivelat
alcătuit din șisturi verzi, de vârstă precambriană (cele mai vechi roci de pe teritoriul
României). Altitudinile medii se mențin în jurul valorii de 150 - 200 m, culmea principală se
extinde către nord, unde se realizează contactul cu Podișul Babadagului. Aici se întâlnesc
dealuri înate de peste 300 m (La Pandele 395 m - cea mai ridicată valoare din podiș, Ciolpan
359 m, Osâmbei 332 m). În sud-vestul podișului, pe cuvertura de calcare jurasice și cretacice,
a luat naștere un relief carstic.
În partea nordică a județului Constanța se desfășoară marginea sudică a Podișului
Casimcea, format din șisturi verzi strâns cutate, pe care se găsesc calcare jurasice și depozite
de loess.
Partea centrală a podișului, cu înălțimi între 100 și 200 m în cea mai mare parte, are un
relief larg ondulat cu fragmentare slabă și presărat cu rari martori de eroziune (colți stâncoși
de șisturi verzi) care străbat cuvertura de loess.
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Marginea dunăreană a Podișului Casimcea este puternic fragmentată de văi adânci și
asimetrice tributare Dunării, cu versanți supuși eroziunii torențiale. Spre sud, marginea
litorală a Podișului Casimcea este marcată de două trepte de abraziune marină formând
litoralul Mării Negre. În partea de sud-est a Podișului Casimcea, rocile calcaroase au permis
dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin lapiezuri, doline, polii, peșteri, de mici
dimensiuni (de exemplu peșterile La Adam și Gura Dobrogei) și văi în chei (Cheile de la Gura
Dobrogei).
În Valea Casimcei, între localitățile Cheia – Târgușor – Gura Dobrogei au fost
descoperite 15 peșteri cu mare importanță arheologică și paleontoligică: Peștera Mireasa,
Peștera de la Ghilingic, Peștera Babei, Peștera La Adam, Peștera Casian, Peștera Liliecilor,
foarte bogate în fosile și ceramică.
Particularitățile geologice precum și varietatea de specii fito-faunistice au determinat
autoritățile să înființeze o serie de rezervații naturale.
Județul Constanța
Masivul Geologic Cheia
Peștera La Adam
Peștera Gura Dobrogei

Județul Tulcea
Rezervația naturală Valea Mahomencea
Rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez
Rezervația Bediaud
Rezervația Casimcea
Rezervația naturală Războieni
Rezervația naturală Colțanii Mari
Rezervația naturală Peceneaga
Rezervația naturală Măgurele

Podișul Dobrogei de Sud este un podiș structural a cărui altitudine absolută scade de la
200 m pe dreapta văii Casimcea, până la sub 50 m în largul culoarului transversal al văii
Carasu (în prezent canalul Dunăre - Marea Neagră). Spre sud vest, altitudinea crește ajungând
la 200 m, în apropierea graniței de stat cu Bulgaria.
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Podișul Dobrogei de Sud este constituit dintr-o placă groasă de calcar cohilifer
sarmațian suprapusă peste calcare compacte care la rândul lor sunt deasupra depozitelor de
marne.
Aspectul general este de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită cu depozite groase de
loess, care domină prin abrupturi unitățile învecinate mai joase (valea Dunării în vest și
litoralul maritim în est).
Diferențierile fizico-geografice existente în cadrul Podișului Dobrogei de Sud au
condus la stabilirea mai multor subunități: Valea Carasu, Podișul Medgidiei, Podișul Cobadin,
Podișul Oltinei, Podișul negru – Vodă, Podișul Topraisar.
Caracteristica reliefului Podișului Dobrogei de Sud o constituie rețeaua de văi
ramificate care l-au fragmentat puternic. Pe marginea dinspre Dunăre, văile se termină cu
limane fluviatile - Boasgic, Seimeni, Cochirleni, Baciu (Vederoasa), Limpezișul, Mârleanu,
Oltina și Buceag.
Zona dunăreană este reprezentată de terasele de abraziune lacustră și fluvială săpate în
marginile vestice ale podișurilor - Casimcea, Medgidia, Cobadin și Oltina.
În dreptul podișului Casimcea și podișului Medgidia, între localitățile Hârșova și
Rasova, relieful are două trepte, una între 35 - 55 m și a doua între 55 - 85 m altitudine,
corespunzătoare teraselor de abraziune lacustră. Aceste terase sunt tăiate de văi adânci, destul
de late și cu fundul plat, puternic aluvionate. Văile sunt tributare Dunării (Crucii, Stupina,
Tichilești, Tortoman și Valea Văii).
Între Rasova și Ostrov (granița cu Bulgaria), relieful este reprezentat de o treaptă
limanică de abraziune. Spre sud se pune în evidență platforma levantină, cu aspectul unei
trepte bine individualizate (atât la balta Ialomiței, cât și de Podișul Oltinei).
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Și în acest sector sunt numeroase depresiuni golfuri ocupate în prezent de limane
fluviatile: Vederoasa, Baciu și Canaraua-Fetei, puternic meandrate (de tip canion), Cochirleni,
Seimeni (foarte alungite), Buceag (cu formă oval poligonală), Mârleanu (cu formă oval
alungita) și Oltina (cu formă oval circulară).
Zona Maritimă este reprezentată de terasele de abraziune marină și de eroziune
desfașurate între limita de nord a județului și granița cu Bulgaria. Dintre cercetătorii care au
studiat Zona Maritimă a Dobrogei, amintim pe Vintilă Mihăilescu (1966), care distinge mai
multe sectoare: Prispa Hamangia (Podișul Casimcei), Prispa Fântânele (sud-estul podișului
Casimcei) și Podișul Litoralului (între Lacul Tașaul și granița de stat cu Bulgaria).
Partea nordică corespunzătoare celor două prispe, are o lățime cuprinsă între 5 – 8 km
și 15 km în nord și peste 20 km în zona Tariverde - Chituc.
La contactul cu podișul Casimcei (cu altitudine de 85 - 175 m) se află terasa de
abraziune maritimă de 55 - 85 m, iar spre est se află perisipul care separă Complexul lacustru
Corbu – Tașaul de mare, care se prelungește spre nord cu grindul Chituc până la Gura Portița
care separă Complexul Lacustru Razim – Sinoe de Marea Neagră.
Grindul Chituc are o lungime de 24 km si o lățime de la 0,5 km până la 4 km, ocupând
o suprafață de 5.425 ha și o înălțime cuprinsă între 2 și 3 m.
Relieful caracteristic pentru treapta joasă este format din .
- forme de eroziune marină (faleze marine vechi, insule tectono-abrazive, faleze
marine actuale);
- forme de eroziune lacustră (falezele actuale, sculptate in depozite loessoide, calcare
și șisturi verzi);
- forme de acumulare marină și lacustră (cordoane litorale sau perisipuri și trepte joase
inundabile).
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Relieful treptei înalte, vestice este constituit în două terase de abraziune marină cu
altitudinea de 35 -55 m și 55 - 85 m, cu aspect de poduri ușor ondulate, presărate cu martori
de eroziune. Aceste terase sunt acoperite de o cuvertură de depozite de loess.
Partea sudică corespunzătoare Podișului Litoralului este delimitată spre vest de
altitudinile cuprinse între 85 – 100 m, unde se face trecerea spre podișul Dobrogei de Sud
(Medgidia) și podișul Topraisar). Lățimea acestui sector este cuprinsă între 10 - 12 km.
Zona litorală este marcată de mai multe trepte:
- 5 - 15 m de-a lungul țărmului;
- 20 - 30 m, cu mare continuitate, pătrunzând mult în interior, formând o treaptă
distinctă în jurul limanelor și lagunelor;
- 35 - 45 m, cu mare continuitate, constituind o treaptă mai lată decât celelalte
înconjurând limanele și lagunele maritime;
- 50 - 60 m, cea mai dezvoltată treaptă cu lățimi cuprinse între 500 m și 4 - 5 km;
- 70 - 85 m, cea mai înaltă treaptă situată la contactul cu podișurile interioare.
Aceste cinci trepte sculptate în depozitele sarmațiene sunt acoperite de depozite de
loess. De remarcat că pe suprafața județului Constanța relieful de platformă este fragmentat de
numeroase văi cu orientări diferite. Pe latura litorală văile sunt orientate NV - SE în sectorul
nordic și V - E în sectorul sudic. Dintre cele mai importante văi amintim Casimcea, Nuntași,
Topolog – Saraiu, Cichirgeaua. Văile sunt înguste, în partea superioară având aspectul de
chei, iar pe cursul mijlociu și inferior devin asimetrice, având versantul sudic sculptat in
șisturi verzi.
4.2.2 Hidrografia
În interior, județul Constanța, este deficitar în privința apelor curgătoare (cele mai
multe având debite mici și oscilante), pe margini are numeroase lacuri - limane fluviatile și
fluvio - maritime.
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O notă caracteristică a rețelei hidrografice de pe teritoriul județului este densitatea
foarte scăzută a acesteia de 0,1 km/km2, reprezentând cea mai redusă valoare de pe întreg
teritoriul țării.
Apele sunt reprezentate de râuri (Topolog, Chichirgeaua, Carasu), pârâuri (Casimcea,
Topolog, Crucea, Nuntași), lacuri (Buceag, Oltina, Baciu, Tașaul, Corbu, Siutghiol - Mamaia,
Agigea, Tăbăcarie, Techirghiol), limanuri ș.a.
Nu putem vorbi de hidrografia județului Constanța fără să amintim principalele
caracterstici ale celor 2 componente principale ale hidrografiei dobrogene: fluviul Dunărea și
Marea Neagră.
Fluviul Dunărea și Canalul Dunăre - Marea Neagră realizat parțial pe traseul văii
Carasu are o lungime de 64 km, între Cernavodă și Agigea, o adâncime medie de 7,5 m și este
prevăzut cu două ecluze (la Cernavodă și la Agigea).
Marea Neagră mărginește județul spre est, cu suprafața de 462.535 km2 ( împreună cu
Marea Azov), este o mare de tip continental deschisă. Are țărmurile crestate, cu golfuri larg
deschise, cu puține peninsule (Crimeea) și insule (Serpilor).
Salinitatea apei mării oscilează între 17 % pe litoralul românesc, 18 % în largul mării
și 22 % la mari adâncimi. Temperatura medie anuală a apelor Mării Negre în zona litoralului
românesc este de 12,70 C. La Constanța s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi ale mării
de 22,40 C, iar cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în luna februarie (2,90 C).
Flora și fauna se dezvoltă numai în stratul superior, până la 180 m adâncime. Se
întâlnesc forme proprii ca familia sturionilor, formele mediteraneene – scrumbia albastră, iar
la gurile de vărsare ale fluviilor forme de apă dulce (gingirica). Frecvent pot fi întâlnite forme
interesante cum sunt calul de mare, pisica de mare, unele specii de delfin (porcul de mare), un
mic rechin (cainele de mare) și mai rar foca din Marea Neagră. Flora este alcătuită din alge
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verzi, roșii și brune și se dezvoltă până la adâncimea de 75 – 80 m până unde pătrunde lumina
soarelui.
4.2.3 Clima
Clima județului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat
continental, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele
fizico - geografice ale teritoriului.
Existența Mării Negre și a fluviului Dunărea, cu o permanentă evaporare a apei,
asigură umiditatea aerului și, totodată, provoacă reglarea încălzirii acestuia.
Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe țară (11,20C la
Mangalia și 11,20C la Murfatlar), iar în jumătatea central - nordică a teritoriului valorile nu
scad sub 100C.
Temperaturile minime absolute înregistrate în județul Constanța au fost de –250 C la
Constanța la 10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 și –25,20C
la Mangalia la 25 ianuarie 1942.
Temperaturile maxime absolute înregistrate au fost de +430C la Cernavoda la 31 iulie
1985, +410C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C la Constanța la 10 august 1927 și +360C
la Mangalia la 25 mai 1950.
Precipitațiile prezintă valori anuale cuprinse între 378,8 mm la Mangalia, 469,7 mm la
Oltina și 451 mm la Mihail Kogalniceanu, situând județul Constanța între regiunile cele mai
aride ale țării.
Vânturile sunt determinate de circulația general atmosferică și condițiile geografice
locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi și de noapte.
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4.2.4 Solurile
Solurile au o dispunere etajată sub formă de fâșii în direcția vest - est, pe fundalul
cărora s-au format local soluri intrazonale. Cernoziomurile sunt soluri caracteristice pentru
stepa dobrogeană ocupând cea mai mare parte din suprafața județului.
Solurile bălane sunt răspândite în vestul județului într-o fâșie îngustă între Rasova și
Cernavodă și între Topalu și Gârliciu. Aceste soluri formate pe suprafețe orizontale sau cu
pante foarte mici având altitudini de peste 100 m (150 – 250 m), pe leossuri, argile și aluviuni,
unde stratul freatic se află la adâncimi sub 20 m.
Pe teritoriul județului Constanța se întâlnesc mai multe subtipuri de cernoziomuri:
carbonatic, castaniu de pădure, ciocolatiu și cambrice. Dintre solurile azonale putem aminti
solonceacurile, solurile hidromorfe, solurile aluvio - coluviale și rendzinele. Pe suprafețe
foarte mici, insular, izolate mai pot fi întâlnite randzinele, rogosolurile, nisipurile și
litisolurile.
4.2.5 Vegetația
În funcție de condițiile fizico - geografice pe teritoriul județului Constanța se găsesc
concentrate un număr mare de ecosisteme, de o mare varietate, începând cu ecosistemele
terestre de stepă, silvostepă și pădure sfârșind cu ecosistemele acvatice, marine și lacustre din
lungul litoralului și Dunării.
Zona stepei, cu limita superioară de 50 -100 m altitudine, cuprinde o vegetație
superioară doar în locurile improprii culturilor pe fâșiile de pășuni ori în rezervațiile naturale.
Zona silvostepei ocupă spații reduse ca suprafață în sud-vestul județului, dar sub formă de
pâlcuri izolate apare și pe versanții văilor abrupte.
Zona de pădure ocupă în județul Constanța arealele cele mai restrânse cca 3 % din
teritoriul acestuia.
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Zona vegetației nisipurilor maritime ocupă suprafețe restrânse. În vederea consolidării
falezelor și fixarea nisipurilor pe plaje au fost plantate specii de arbuști. Pe solurile sărătoase,
de-a lungul zonei nordice a litoralului, apare o vegetație halofilă (de sărături).
În zona litorală și dunăreană a limanurilor cu apă dulce, pe depozite lacustre, se
conturează biotopul marginal palustru, în care vegetația este predominant hidrofilă.
Vegetația Mării Negre este formată din asociații de plante, alge de mărimi și culori
diferite și iarbă de mare, singura plantă cu flori din apele marine românești.
În localitățile urbane și în stațiunile litoralului, în special, spațiile verzi intravilane au
un rol estetic peisagistic deosebit.
4.2.6 Fauna
Într-o strânsă legătură cu răspândirea solurilor și vegetației întâlnim o varietate foarte
mare de viețuitoare.
Datorită acestor raporturi de interdependență răspândirea teritorială a viețuitoarelor
urmează aproape fidel arealele de vegetație.
În regiunea de stepă, cea mai extinsă în limitele județului Constanța, fauna prezentă se
caracterizează printr-un mare număr de păsări și rozătoare care-și găsesc hrana din belsug.
Printre speciile caracteristice stepei se numară popândăul, cel mai dăunător și iepurele vănăt.
Se mai întâlnesc în număr mare orbetele mic, șoarecele de câmp și șobolanul cenusiu.
Dintre animalele carnivore putem aminti dihorul de stepă, dihorul pătat, grivanul,
șarpele rău. Reptilele sunt reprezentate prin gușterul vărgat, șopârla de stepă și broasca
țestoasă dobrogeană.
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Dintre păsări amintim potârnichea, graurul, coțofana, uliul porumbar, uliul șerpar,
prepelița și ciocârlia.
În lacurile din lungul litoralului și pe malul Dunării sunt întâlnite frecvent exemplare
de: șarpe de apă, pești importanți pentru pescuit (caras, crap, biban, șalău) și numeroase
păsări: chiriachite, pescăruși , cormorani, stârci cufundaci, fugaci, găște, majoritatea oaspeți
de primăvară.
Pe nisipurile maritime fauna este reprezentată prin numeroase cochilifere (scoici
japoneze, scoici albe, midii, stridii). Dintre mamiferele mai rar întâlnite putem aminti unele
specifice Dobrogei: vulpea cărbunăreasă, pârșul de copac, jderul de piatră și dihorul pătat.
4.2.7 Bogățiile subsolului
Resursele naturale de sol și subsol ale județului sunt variate. Astfel, mineurile
nemetalifere (diatomice și argile bentonice, nisip verde glauconitic, cretă etc.) au o largă
răspândire geografică în partea centrală nordiacă, iar rocile calcaroase (larg folosite în
construcții) se află pe întreg teritoriul. Subsolul județului Constanța oferă și ape minerale prin
izvoarele de al Topalu și Mangalia. Principala resursă economică a zonei litorale o constituie
peștele. Alte surse importante sunt: iarba de mare și algele roșii.
4.3 Repere istorice
Judeţul Constanţa are o veche tradiţie istorică ale cărei începuturi de locuire umană se
manifestă odată cu procesul de antropogeneză (epoca paleolitică).
Epoca bronzului şi a fierului relevă înflorirea civilizaţiei tracice şi, mai apoi, getodacice, care reprezintă populaţia de bază a Dobrogei şi a judeţului Constanţa pentru o
perioada lungă de timp. Începând cu sec.VII î.e.n. pe ţărmul vestic al Mării Negre se
instalează primele colonii greceşti: Histria, Tomis şi Calatis, aflate toate pe teritoriul judeţului
Constanţa, civilizaţia greacă, intrând într-un dialog continuu şi fructuos, cu populaţia
autohtonă a geto-dacilor.
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La sfârşitul sec. I î.e.n. Dobrogea şi judeţul Constanţa au trecut sub stăpânirea
Imperiului Roman, civilizaţie care a durat 630 ani. Influenţa Romei şi, mai apoi, a celei
romano - bizantină făcându-se simţită din plin şi contribuind esenţial la formarea poporului
român şi limbii române.
Perioada medievală se manifestă prin evoluţia civilizaţiei româneşti integrată iniţial
Țării Româneşti până la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân, după care Dobrogea şi judeţul
Constanţa, timp de 400 ani a fost sub administraţie otomană. Numeroase monumente de
arhitectură, relevă şi această amprentă specifică epocii medievale.
În urma războiului de indepedenţă din 1877, Dobrogea revine la patria mamă, iar prin
tratatul de la Berlin (1878) se consacră cucerirea independenţei de stat a României.
Marea Unire din 1918 va fi urmată de o dezvoltare armonioasă a României, iar în
acest cadru, Constanţa, port maritim principal al ţării, devine din ce în ce mai important
pentru ansamblu economiei naţionale. Fără indoială că istoria judeţului Constanţa este
indisolubil legată de cea a oraşului Tomis.
4.4 Repere economicei
Economia judeţului Constanţa are un profil industrial, agrar şi turistic, cu o agricultură
şi un transport maritim bine reprezentate în ansamblul economiei ţării.
În judeţul Constanţa funcţionează regii autonome, societăţi comerciale, cu capital de
stat, capital mixt și capital privat, organizaţii cooperatiste.
Aportul judeţului Constanţa la producţia industrială a ţării este de 10,3% la ţiţei extras;
18,5% la ţiţei prelucrat; 18.2% la acid sulfuric; 19,2% la ciment; 2,3% la îngrăşăminte
chimice; 1,6%la ţesături din lână; 10,3% la ulei vegetal şi 2% la gaze naturale extrase.
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În peisajul industrial al judeţului se înscriu unităţi reprezentative din cadrul industriei
construcţiilor de maşini, şantierele navale Constanţa, Mangalia şi Midia realizează vrachiere,
mineraliere şi petroliere de mare tonaj până la 200.000 tdw, feriboturi, docuri plutitoare şi
reparaţii de nave, situându-se printre cele mai moderne şantiere din lume; echipamente navale
şi utilaje energetice; maşini, remorci şi utilaje specifice agriculturii; şuruburi şi alte organe de
asamblare.
Industria chimică reprezentată, în principal de Petromidia, cu cele mai moderne
instalaţii şi care prelucrează anual 3,5 mil. to de ţiţei, Fertilchim Năvodari care produce acid
sulfuric, îngrăşăminte chimice fosfatice pentru consumul intern şi export şi Energia
Constanţa, specializată în echipamente tehnologice, articole tehnice din cauciuc, articole
injectate şi extrudate din mase plastice.
Industria extractivă de hidrocarburi este prezentă în economia judeţului prin Petromar,
care extrage anual din platforma continentală a Mării Negre peste 700 mii to de ţiţei si 400
mil. m3 gaze.
Energia electrică şi termică se realizează prin Centralele electrice Constanţa, Ovidiu,
Năvodari, iar în anul 1996 a fost pus în funcţiune primul grup de 700 MW la Centrala
Nucleară Electrică Cernavodă, care produce circa 900 mil. kwh/an.
Judeţul Constanţa dispune de însemnate capacităţi de prelucrare a lemnului şi a
producerii celulozei şi hârtiei.
Constanţa, asigură cerinţele pieţii interne şi externe cu ciment şi materiale de
construcţii.
Industria alimentară este reprezentată de mai mulţi agenţi economici profilaţi pe
prelucrarea produselor de: morărit şi panificaţie, carne, lactate, uleiuri vegetale, conserve,
legume şi fructe, sucuri, băuturi alcolice, pescuit etc.
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În cadrul economiei naţionale, agricultura judeţului Constanţa ocupă o suprafaţă
agricolă de 565,737 ha, din care sectorul privat deţine 326,751 ha, pe care se cultivă, în
special, culturi cerealiere. Judeţul Constanţa dispune de cel mai complex sistem de irigaţii,
suprafaţa amenajată fiind de 431.000 ha.
În domeniul transporturilor judeţul Constanţa îmbină transportul feroviar cu cel rutier,
maritim şi fluvial. Reţeaua feroviară măsoară 392 km, din care 129 km linie dublă
electrificată.
Transporturile fluviale se efectuează pe Dunăre între porturile Ostrov, Cernavodă şi
Hârşova şi pe canalul Dunăre - Marea Neagră cu legătură spre Marea Nordului prin
magistrala Dunăre – Maine - Rhin. Locul cel mai important în transporturile judeţului îl ocupă
transportul maritim, cu porturile Constanţa, Mangalia şi Midia.
Principalele caracteristici ale portului Constanţa sunt: suprafaţa de 3.222 ha, din care
acvatoriul 1.518 ha, lungimea digurilor 18 km, adâncimea 7 - 22,5 m, capacitate de transport237 mil. to/an.
Portul Constanţa oferă posibilităţi excepţionale pentru prelucrarea traficului de mărfuri
în tranzit, facilităţi oferite de Canalul Dunăre - Marea Neagră care debusează în portul
Constanţa. Canalul Rhin – Maine - Dunăre a creat un adevărat culoar de navigaţie europeană,
portul Constanţa aflându-se la extremitatea sud - estică. Distanţa navigabilă Rotterdam Constanţa se reduce cu circa 3.000 km.
Prin poziţia sa geografică, România şi principala sa poartă maritimă Constanţa, joacă
un rol cheie în realizarea zonei de cooperare economică a Mării Negre.
În continuarea portului, spre sud a fost concepută zona liberă Constanța, care ocupă
144,5 ha şi beneficiază de 935 m cheiuri de acostare. Zona liberă este conectată la toate căile
de transport interne şi internaţionale, rutiere, maritime, fluviale şi aeriene. Aici vor fi
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amplasate noi capacităţi de producţie, depozitare, prelucrare asamblare, expediţii, se vor
organiza expoziţii, operaţiuni de bursă, financiar - bancare, beneficiind de toate facilităţile
acordate zonelor libere.
4.5 Turism
Judeţul Constanţa concentrează 43 % din potenţialul turistic al ţării, reprezentând una
dintre cele mai importante zone turistice ale României. Între factorii de ordin natural, care
conferă calităţi superioare curei balneare pe teritoriul românesc, menţionăm: orientarea plajei
spre est – sud – est, durata mare de strălucire a soarelui pe timpul verii (10 - 11 ore / zi),
stabilitatea termică de la o zi la alta, precipitaţiile rare, brizele, apa mării, nămolurile curative.
Litoralul dispune de o salbă de staţiuni, alcătuită din: Năvodari, Mamaia, Eforie Nord,
Eforie Sud, Techirghiol, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia.
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La nivelul județului Constanța situația structurilor de primire turistică cu funcțiune de
cazare turistică pe tipuri de structuri, la nivelul anului 2014, era următoarea:
hoteluri
hosteluri
moteluri apartament
moteluri
hanuri
vile turistice
bungalouri
campinguri
popasuri turistice
tabere de elevi și preșcolari
pensiuni turistice
pensiuni agroturistice

304
45
5
2
1
194
141
10
3
5
20
7

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63
Institutul Național de Statistică

Atracțiile turistice sunt reprezentate de staţiunile: Costineşti – stațiunea tineretului,
Eforie Nord (la 14 km de Constanţa, staţiunea a fost înfiinţată în 1894 când a fost construit
aici un sanatoriu), Eforie Sud (fosta staţiune Carmen Sylva care era în anul 1930 cea mai
importantă staţiune de pe litoralul românesc), Jupiter – Cap Aurora, Mamaia (cea mai mare
staţiune turistică din România ale cărei începuturi datează din 1906 - 1919), Mangalia (vechea
colonie grecească – Callatis, fondată în sec. IV î.e.n.), Neptun – Olimp, Saturn, Venus,
Techirghiol (staţiune permanentă pe malul lacului cu acelaşi nume).
Vestigiile istorice: ruinele cetăţii Histria (cea mai veche aşezare grecească din
România, fondată în 657 î.e.n. de către coloniştii greci veniţi din Milet), cetatea Tomis
(fondată de grecii din Milet în sec. VI î.e.n.), casa română cu mosaic din Constanţa (ridicată în
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sec. III - IV e.n., este un monument unic în această parte a Europei), cetatea Callatis de la
Mangalia.
Clădirile religioase: Moscheea din Constanţa (construită în 1910), Catedrala ortodoxă
din Constanţa (ridicată în 1883-1895), Moscheea Sultan Esmahan din Mangalia (datând din
1590), Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Basarabi etc.
Muzeele: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (aici se găsesc
colecţii de istorie grecească, romană şi bizantină), Muzeul de Ştiinţe Naturale (incluzând
Acvariul, Delfinariul, Planetariul şi Observatorul astronomic), Muzeul de Artă din Constanţa,
Muzeul Mării din Constanţa, Muzeul Marinei din Constanţa.
Rezervațiile naturale:
MASIVUL CHEIA - Pe malul stâng al Văii Casimcea, în dreptul satului Cheia, se
găseşte masivul Cheia. Rezervaţia ocupă o suprafaţă de 285 ha şi adăposteşte circa 565 specii
rare de flori.
REZERVAŢIA FÂNTÂNIŢA - MURFATLAR - Pusă sub ocrotire în anul 1932,
rezervaţia este situată la 1 km sud de podgoria Murfatlar, pe partea stângă a şoselei Constanţa
- Ostrov şi ocupă o suprafaţă de 19,70 ha, fiind inclusă în pădurea Murfatlar, a cărei suprafaţă
este de 641 ha. Începând cu anul 1962, rezervaţia este ocrotită de lege şi adăposteşte specii
rare, cum ar fi: inul dobrogean, colilia, spinul de Murfatlar, zambila, precum şi specii cu areal
exclusiv dobrogean: cimbrul, pesma, migdalul pitic, bujorul de stepă, ricinul etc. În această
zonă trăieşte broasca ţestoasă dobrogeană, a cărei arie de răspândire în ţara noastră se
limitează la câteva puncte din stepa Dobrogei. Numeroasele specii floristice şi valoarea
peisagistică a zonei fac din această rezervaţie un important punct de atracţie pentru turişti.
DUNELE LITORALE DE LA AGIGEA - Situată în comuna Agigea, la o distanţă de 50
m de litoralul Mării Negre, rezervaţia ocupă o suprafaţă de circa 25 ha şi ocroteşte 120 de
specii de plante, printre care se numără varza de nisip, cârcelul, troscotul de nisip, pelinul de
94

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
nisip, rogozul de nisip, lucerna şi castravetele de nisip. Dintre speciile rare se găsesc volbura
de nisip, cuişoara de nisip etc.
PĂDUREA HĂGIENI - În Podişul Dobrogei de Sud, nu departe de lacul Mangalia,
între satele Hăgieni şi Albeşti, se întinde Pădurea Hăgieni. Pădurea ocupă 584 ha, din care
rezervaţia propriu-zisă ocupă 207,40 ha. Rezervaţia forestieră cuprinde trei părţi: o parte
centrala de 100 ha acoperită de stejari şi carpiniţă, care alternează cu poieni si este numită
„Cazane”, partea de vest cu văi stâncoase şi poieni având o suprafaţă de 28 ha şi partea
nordică a rezervaţiei, numită „Cascaia”. Pădurea Hăgieni este ocrotită din anul 1962 şi
adăposteşte numeroase specii: vioreaua, brebenelul, brânduşa aurie, zambilele, ruscuța de
primăvară, stânjenelul, bujorul, coada şoricelului, colilia, stejarul pufos, iasomia, paliurul,
stânjenelul, sipica etc. Fauna este reprezentată în Pădurea Hăgieni prin broasca ţestoasă de
uscat dobrogeană, coluberul, vipera de pădure şi diverse specii de păienjeni.
LACUL TECHIRGHIOL - Situată în apropierea localităţii cu acelaşi nume, rezervaţia
este reprezentată de cel mai întins lac salin din tara noastră, cu o suprafaţă de 10,7 km2.
Datorită salinităţii ridicate, lacul este populat de o microfaună care s-a adaptat mediului salin,
reprezentată de bacterii, alge verzi, larve de insecte, crustacee, la care se adaugă peste 124
specii de păsări. Extremitatea vestică a Techirghiolului este bogată în izvoare dulci.
PEŞTERILE DE LA GURILE DOBROGEI - În apropierea comunei Limanu, pe malul
drept al şoselei Gura Dobrogei - Vistorna se găseşte rezervaţia care cuprinde peşterile
Limanu, Liliecilor şi La Adam. Cea mai mare peşteră din Valea Casimcea este Peştera
Liliecilor, care are o lungime de 480 m, unde s-au descoperit resturile a peste 20 specii de
fosile. O faună bogată de fosile cuprinzând 39 specii a fost descoperită în peştera La Adam,
peşteră renumită prin fauna cuaternară. Rezervaţia adăposteşte mari colonii de lilieci.
CANARALELE DE LA HÂRŞOVA - În apropierea oraşului Hârşova, pe malul Dunării,
lângă ruinele vechiului castru roman Carsium, se află Canaralele de la Hârşova. Rezervaţia se
întinde pe o suprafaţă de 5,30 ha şi a fost declarată monument al naturii, datorită importanţei
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sale ştiinţifice. Calcarele jurasice existente în această zonă au fost studiate începând cu anul
1867, astfel identificându-se diferite specii de corali, spongieri etc.
PUNCTUL FOSILIFER DE LA ALIMAN - Situată în Dobrogea de Sud, lângă comuna
Aliman, în Valea Urluia, rezervaţia ocupă o suprafaţă de 14,62 ha şi adăposteşte lacurile
Şarpul şi Vederoasa, fiind declarată monument al naturii.
PUNCTUL FOSILIFER SEIMENII MARI - Rezervaţia este situată lângă comuna
Seimeni, pe malul Dunării, la 9 km de Cernavodă şi ocupă o suprafaţă de 0,50 ha. Rezervaţia
adăposteşte o faună fosilă specifică cuprinzând circa 60 de specii, o suprafaţă de 0,60 ha din
această zonă fiind ocrotită de lege.
PUNCTUL FOSILIFER CERNAVODĂ - Situată în sudul Văii Carasu (lângă
Cernavodă), rezervaţia ocupă o suprafaţă de 3 ha şi cuprinde o faună fosilă bogată,
reprezentată de cele 72 de specii şi a fost declarată monument al naturii.
RECIFUL DE LA TOPALU - Se găseşte la 3 km de comuna Topalu, între Cernavodă
şi Hârşova, pe malul Dunării, şi ocupă o suprafaţă de 8 ha. Rezervaţia cuprinde un complex de
calcare de vârstă jurasică a caror fauna include corali, resturi de viermi, spongieri calcaroşi
etc.
Marea Neagră este o mare din bazinul atlantic, situată între Europa şi Asia, care se
învecinează cu Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia şi Georgia. Prin Strâmtoarea
Cherci se ajunge în Marea Azov, prin Bosfor în Marea Marmara, iar prin strâmtoarea
Dardanele în Marea Egee şi, deci, în Mediterană. Este un rest al Mării Sarmatice şi prezintă o
serie de aspecte unice în lume. Marea se întinde pe o suprafaţă de 423.488 km². Cel mai adânc
punct se află la 2.245 m sub nivelul mării în apropiere de Ialta. Mareele sunt în general de
mică amploare (cca. 12 cm). Salinitatea apei este în larg de 17 - 18 ‰, faţă de 24 - 34 ‰ în
alte mări şi oceane. În zona litoralului românesc salinitatea scade şi mai mult, în mod obişnuit
fiind între 7 şi 12 ‰.
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În Antichitate, grecii au numit-o mai întâi Skythikos Pontos (Marea Scitică). Sciţi,
popor de limbă iraniană, o numeau Axaina, adică indigo. Grecii înţeleseseră iniţial acest
cuvânt ca axeinos (adică neprimitoare), dar mai târziu, când o au cunoscut-o mai bine, au
numit-o Pontos (adică întinderea de ape) Euxeinos (adică primitoare).
Romanii au numit-o Pontus Euxinus, iar mai târziu Mare Caecili (adică închisă). În
Evul Mediu, apare pe hărţile genoveze şi veneţiene, precum şi în cronicile lui Wavrin şi lui
Villehardouin sub denumirea de Mare Maggiore care corespunde cu denumirea de Marea cea
Mare din documentele lui Mircea cel Bătrân.
Calificativul Neagră, apare în secolul XV e.n. şi există trei ipoteze explicative:
• cea mai populară, dar neconfirmată de nici o sursă, afirmă că ar fi culoarea mării la
vreme rea (de fapt, sub nori, toate mările sunt întunecate);
• teoria cea mai des citată în sursele anglo-saxone este că Neagră ar fi o traducere a
cuvântului scitic axaïna;
• altă ipoteză, mai contestată, este că denumirea i-ar fi fost dată de turcii Selgiuci
(Selçuk Türklar) instalaţi în Anatolia din secolul XI, apoi generalizată de otomani (Osmanlı
Türklar) de jur împrejurul mării şi, în sfârşit, tradusă în ruseşte, româneşte, bulgăreşte pe
măsură ce aceste popoare au acces din nou la ţărmurile Mării cea Mare. Această ipoteză este
dezbătută inclusiv în rândurile turcologilor, dat fiind faptul că desemnarea tradiţională a
punctelor cardinale prin culori, la turci, rareori foloseşte Kara (adică întunecat) pentru
Miazănoapte şi Ak (adică luminos) pentru Miazăzi, cum este cazul aici (Karadeniz fiind
Marea Neagră, la nord de Turcia, iar Akdeniz fiind Marea Mediterană la sud de Turcia) de
obicei, se folosesc alte culori.
Fluvii şi râuri care se varsă în Marea Neagră: Sunt mai multe fluvii şi râuri care se
varsă în Marea Neagră. În zona europeană principalele sunt Dunărea, Nistru, Nipru, Bugul de
Sud şi Cubanul. În Asia Mică principalele ape care se varsă în Marea Neagră sunt Scaria,
Enige, Câzâl-Irmac şi Ieşil-Irmac. Alte ape care se varsă în Marea Neagră sunt Cioruhul în
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Armenia turcească, Rionul în Gruzia, Provadia şi Camcia în Bulgaria etc. Un aport mare de
apă este primit de Marea Neagră de la Don, prin intermediul Mării Azov.
Dispunerea circulară a surselor de apă şi existenţa unei singure legături externe prin
Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele cu Oceanul planetar, alături de
încălzirea relativ moderată a apei de către Soare, determină lipsa aproape totală a curenţilor
marini verticali şi existenţa doar a curenţilor orizontali pe un imens traseu circular împotriva
sensului acelor de ceasornic.
Ecosistemul Mării Negre: Face parte din categoria ecosistemelor stătătoare de apă
sărată. Din punct de vedere al salinităţii, Marea Neagră se împarte în zona de suprafaţă și zona
de adâncime. Sub aspect biocenotic găsim trei zone: zona litorală, zona pelagică, zona abisală.
Temperatura apei variază la suprafaţă: vara până la 290 C și ajung iarna până la 00 C.
Lumina pătrunde în largul mării la o adâncime de 150 - 200 m. Oxigenul este inexistent la
adâncime. Curenţii au intensitate redusă pe verticală şi mai mare pe orizontală; iarna sau în
timpul unor variaţii ale stării vremii, pot apărea valuri care ating 5 - 10 m. Biocenoza: alge
inferioare, alge verzi, brune roşii. Animalele sunt reprezentate prin viermi, moluşte, peşti iar
în atmosfera apropiată păsări şi pescăruşi.
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5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Comuna Tortoman se află poziționată în centrul județului Constanța, în mijlocul
Podișului Dobrogei, la o distanță de 49 km față de reședința județului, municipiul Constanța.

Vecinii comunei Tortoman sunt:
- în partea nordică comunele Nicolae Bălcescu și Siliștea;
- în partea sudică și sud-vestică comuna Mircea Vodă;
- în partea vestică comuna Seimeni;
- în partea sudică și sud-estică comunele Cuza Vodă și Castelu.
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Căile de acces prin care se poate ajunge în comuna Tortoman sunt:
DJ 224 (face legătura între DN 2 A/ E 60 și DN 22 C – Medgidia prin Tortoman - Siliștea Băltăgești - Crucea - Vulturu);
DJ 225 (DN 22 C - Tortoman - Dorobanțu - Nicoale Bălcescu - Târgușor - MireasaPantelimon – Runcu – Vulturu – Dulgheru – Stejaru - Saraiu) drum neasfaltat;
DC 58 (Cuza Vodă - Dropia – Dorobanțu – E 60);
DC 59 (DJ 224 - Dropia).
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Intrarea în Tortoman dinspre Medgidia

Intrarea în Tortoman dinspre Siliștea
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Comuna Tortoman este formată din două localități: Tortoman – reședință
administrativă și Dropia.

Localitatea Tortoman
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Localitatea Dropia
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Distanța între cele două localități componente este de 23 km (prin Medgidia)
și de 10 km pe DC 59, drum pietruit
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Distanța față de municipiile și orașele județului Constanța:
Constanța
49 km
Medgidia
12 km
Mangalia
87 km

Cernavodă
Băneasa
Eforie

23 km
82 km
58 km
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Hârșova
Murfatlar
Năvodari
Negru Vodă
Ovidiu
Techirghiol

57 km
30 km
58 km
77 km
44 km
57 km

Aeroporturi apropiate:
Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu

32 km

Distanța față de orașe importante din țară:
București
188 km
Galați
179 km
Iași
411 km
Brașov
356 km
Sibiu
469 km
Craiova
422 km
Alba Iulia
547 km
Timișoara
747 km
Baia Mare
787 km
5.2 Cadrul natural
Zona în care este poziționată comuna Tortoman aparține Podișului Dobrogei. Din
punct de vedere geologic, rocile componente ale zonei conferă apelativul de Munții Dobrogei.
Acesta are înălțimi maxime de doar 467 m, în vârful Greci (Țuțuiatul). Orogeneza care a
generat Munții Dobrogei este cea hercinică în nord și cea caledoniană în zona centrală.
Înălțimea scăzută este în general datorată proceselor exogene care au acționat prin rodarea
materialului constituent al rocilor expuse agenților atmosferici. Rocile aflate în prezent la
suprafață erau în momentul formării catenei muntoase la baza sa (granitul de la Greci).
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Din punct de vedere geografic, intervalul de înălțimi în care sunt cantonați Munții
Dobrogei duce la clasificarea lor ca podiș, acesta fiind situat între valea Dunării în vest și nord
și Marea Neagră în est, constituind singura mare unitate extra-carpatică, având cele mai vechi
structuri geomorfologice din România. La suprafață, cele mai vechi roci sunt șisturile verzi
proterozoice din Podișul Casimcei, cu o vârstă de peste 600 milioane ani. În fundamentul
Dobrogei de Sud există roci mai vechi, identificate în foraje și acoperite în prezent de straturi
sedimentare paleozoice, mezozoice și neozoice care au o vârstă mult mai mare (1,6 miliarde
ani).
Podișul Dobrogei se prezintă ca un podiș relativ rigid, format pe roci vechi (șisturi
verzi, granituri), depozite sedimentare mezozoice și neozoice, puternic erodat de acțiunea
îndelungată a factorilor exogeni, cu un relief domol, ușor ondulat și cu altitudini relativ reduse
(200 – 300 m). Partea de nord este mai înaltă, ajungând pe alocuri la 350 - 400 m dar și la 467
m în vârful cel mai înalt (Vf. Greci din Munții Măcinului). Partea de sud are sub 200 m
(altitudinea maximă este de 204 m în Podișul Deliorman).
Din punct de vedere tectonic, Podișul Dobrogei aparține unor microplăci diferite: în
nord, microplaca Mării Negre aflată într-un proces de subducție (în lungul unui plan Benioff)
sub Carpații de Curbură, iar în sud microplaca Moesica (cuprinzând fundamentul Câmpiei
Române și Dobrogea de Sud). Asociat acestora există forme de relief influențate de
petrografie și structura: un relief „granitic”, cu trene de grohotișuri și abrupturi în Munții
Măcinului, vechi peneplene conservate pe suprafața erodată a șisturilor verzi, mici forme
carstice pe calcarele jurasice, suprafețe structurale adaptate ondulărilor largi ale formațiunilor
neozoice din Dobrogea de Sud. Există, de asemenea, în nord (Munții Măcinului, Dealurile
Tulcei și Podișul Bărăganului), un ansamblu de forme de sedimentație (inselberguri, glacisuri
de eroziune), iar pe substratul loessoid forme de tasare și sufoziune.
Subdiviziunile principale ale Podișului Dobrogei sunt Masivul Dobrogei de Nord și
Podișul Dobrogei de Sud, despărțite de linia Hârșova - Capu Midia. Masivul Dobrogei de
Nord este mai înalt, cu un relief mai variat și o înclinare generală de la Dunăre spre mare. Este
format din Munții Măcinului (cunoscuți și sub denumirea de Culmea Pricopanului), Culmea
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Niculițelului, Dealurile Tulcei (continuate cu prispa Agighiol), Depresiunea Nalbant, Podișul
Bărăganului (alungit de la Dunărea la Marea Neagră, cu altitudine maximă de 401 m), Podișul
Casimcei, format din șisturi verzi (cu 325 m altitudine maximă), continuat cu prispa
Hamangia; Calcarele jurasice intersectate de râul Casimcea au generat un mic areal carstic
(peșterele de la Gura Dobrogei și "cheia" Dobrogei). Uneori Podișul Casimcei este considerat
o subdiviziune majoră separată a Dobrogei, de același rang cu celelalte două și denumit
Dobrogea Centrală. Podișul Dobrogei de Sud este mai jos (sub 200 m), este larg ondulat după
cutele calcarelor sarmațiene și înclină de la mare spre Dunăre. Văile au un pronunțat caracter
endoreic. Extremitatea sud-vestică, cu altitudini maxime de 204 m, poartă denumirea generică
de „Deliorman” (continuându-se în Bulgaria). Subdiviziunile sunt: zona litorală înaltă,
Podișul Medgidia (cu Valea Carasu), Podișul Negru Vodă și Podișul Oltinei.
5.2.1 Relief
Comuna Tortoman este situată în partea nordică a Podișului Dobrogei de Sud, în
Podișul Medgidia. Relieful are aspect general de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită de
depozite groase de loess.
5.2.2 Hidrografie
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei nu este brăzdat de nici o apă
curgătoare.
5.2.3 Clima
Clima se încadrează în climatul general al județului Constanța, caracterizat de
temperaturi superioare medii pe țară, cu ierni aspre și uscate și veri aride cu cantități reduse de
precipitații. Vânturile predominante bat iarna dinspre nord – est și sud – vest, iar vara dinspre
sud – est, uneori dinspre nord.
5.2.4 Solul
Predomină solurile tipice de climat arid, cel mai întâlnit fiind cernoziomul, cu o
fertilitate naturală proprice culturilor cerealiere și plantelor tehnice.
110

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
5.2.5 Seismicitatea
Comuna Tortoman este situată în zona seismică E, coeficientul seismic K s = 0,12, iar
perioada de colț T c = 0,7 sec., macrozona 7 de intensitate seismică.
5.2.6 Vegetația și fauna
Vegetația este specifică Podișului Dobrogei, stepă secundară și terenuri cultivate,
vegetația naturală cu specii spontane fiind redusă ca întindere. Fauna cuprinde specii de
rozătoare specifice stepei (popândăul, orbetele, hârciogul) la care se adaugă reptile de origine
mediteraneană și păsări.
5.2.7 Resurse
Resursele teritoriului constau în bogățiile solului și subsolului: terenurile agricole și
resursele de calcar. În ultimii ani s-a dezvoltat un parc eolian, fructificând astfel vânturile care
bat în aceste zone pentru producerea energiei electrice. În prezent sunt instalate 10 turbine
eoliene pe teritoriul comunei.
5.3 Repere istorice
Comuna Tortoman este o comună tânără, înființată în 1989 prin desprinderea satului
Tortoman din comuna Siliștea și a satului Dropia din comuna Nicolae Bălcescu. Satul Dropia
a cunoscut încă din 1966 o depopulare masivă.
Satul Tortoman s-a aflat din vechime în apropierea unor drumuri comerciale
importante care străbăteau Dobrogea. Astfel, descoperirile arheologice au scos la iveală un
exemplar de denar cu numele Marcus Antonius.
Mărturiile vechilor localnici spun că până la Războiul de Independență, Tortoman era
un cătun locuit de turci și tătari. După 1880 a fost colonizat de români ardeleni din zona
Sibiului, ulterior venind în comună și familii din județele Brăila și Galați.
Printre primii care au venit au fost Ion Boroș, Radu Cazacu etc. Unii dintre ei au ajuns
moșieri cu sute de hectare de pământ. După ei au venit țărani muncitori din comunele Ianca,
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Șuțu, Golășel, Viziru din județul Brăila care au fost la fel împroprietăriți cu cate 30 ha teren
agricol de familie.
Toți locuitorii s-au ocupat cu agricultura și cu creșterea animalelor, datorită dealurilor
din jurul satului, pe care le foloseau ca pășune naturală. Astazi aproape toți locuitorii satului
se ocupă cu agricultura și creștere animalelor.
Cele mai vechi date, privind istoria comunei Tortoman sunt din anii 1641 - 1642.
Aceste date sunt înscrise într-un „defter” (caiet – limba turcă) de „avariz hane” (biruri plătite
Porții Otomane – limba turcă) al „livalei” Silistra (regiune – limba turcă), în care Kazaua
Karasu, alias Tekfur-golu (Medgidia de astăzi) apare înscrisă cu 16 sate, printre care și satul
Tortoman, astăzi comuna Tortoman. Toate aceste înscrisuri se află în „Basbakalic Arsivi” din
Istambul, Maliyeden Mulevver Defterler nr. 12.584, pag.39 - 45 și 158 - 172.
Numele comunei vine din limba turcă, unde cuvântul „torto” înseamnă turtă cu ulei.
Cei mai mulți dintre urmașii românilor veniți să populeze zona se află și acum în
comuna Tortoman.
„Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al județului Constanța” de
Grigore Dănescu, București, 1897, prezintă localitatea Tortoman ca o importantă zonă rurală
din județul Constanța, plasa Medgidia, cu o suprafață de 14.412 ha din care 123 ha ocupate de
vetrele satelor și caselor gospodarilor. Totalul populției era de 2.037 suflete și 423 familii.
Avea în componență cătunele: Tortoman cu 1477 ha întindere, din care 18 ha vatra satului în
care se aflau 92 case, respectiv 91 familii, majoritate români, care se ocupau cu agricultura și
creșterea animalelor. Celelalte cătune componente erau: Derekioi, Geabacu Mare și Mic,
Țibrinu, Devcea, Azizie, Făcria, Satu-nou. În toate aceste așezări satele erau risipite, mici și
localnicii se ocupau cu agricultura. Alături de români mai trăiau în comună bulgari, turci,
germani.
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Biserica ortodoxă nu se afla decât într-un cătun apropiat, Tașpunar azi Siliștea, două
geamii se aflau la cătunele Celebichioi azi Mircea Vodă și Devcea, iar în cătunul Făcria se
afla o capelă catolică, ceea ce indică prezența locuitorilor de origine germană.
Școli mixte erau la Celebichioi și Tortoman, cu câte un învățător. Mai funcționau și
două școli musulmane pe lângă geamii.
Comercial zona era activă pentru că se exportau vite și cereale și se importau
manufactură și coloniale.
În „Marele Dicționar Geografic al României” alcătuit după dicționarele parțiale de
județe de George Ioan Lahovari, C.I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu și apărut între anii 1898
– 1902, satul Dropia apare cu denumirea sa turcească Derinchioi sau Derichioi (din alte surse)
care depindea administrativ de Tortoman, plasa Medgidia. Avea 3656 ha întindere din care în
sat 8 ha era vatra satului și grădini, erau stabilite 18 familii cu 87 locuitori, de origine
transilvăneană, casele erau puține, dar destul de mari și frumos aliniate.
În 1916, comuna era alcătuită din satele: Tortoman, Defcea, Geabacu (azi Țibrinu care
aparține de comuna Mircea Vodă) și Derinchioi.
Etimologic, denumirile Tortoman și Geabacu erau considerate ca nume proprii, Defcea
ca venind de la turcescu dairea, un fel de tobă, iar pentru Derinchioi ca însemnând în turcește
satul din vale.
Populația comunei era în 1916 de 1575 locuitori, în Tortoman fiind 1028 români, în
Defcea erau 4 români, Geabacu 129 români, în timp ce în Derechioi trăiau 221 români.
Locuitorii se ocupau cu agricultura. În zonă se afla cariera de argilă T. Manicatide. Existau
patru școli: una cu cinci clase în local propriu, ridicată în 1896, o alta în local cu chirie în
Tortoman, în Defcea o școală cu cinci clase din 1908 în local cu chirie, o școală cu cinci clase
în Geabacu din 1913 și o școală în Derechioi din 1904 care în 1907 va avea și local propriu.
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Biserica ortodoxă Sf. Cuv. Parascheva datează din 1893 și a fost construită din blocuri
de piatră cenușie.
În revista Analele Dobrogei pe anul 1930, împărțirea administrativă repartizase
comunei Tortoman din plasa Dunărea un număr mare de sate: Băltăgești, Dropia, Făclia,
Gherghina, Mircea Vodă, Saligny, Satu-Nou, Ștefan cel Mare, Țepeș - Vodă, Țibrin și
Tortoman.
În lucrarea Mocanii în Dobrogea, publicată în 1946, Dumitru Șandru arată că în satul
Dropia, ancheta de teren în 1940 identifica 48 familii de ardeleni și 37 familii de brăileni.
Numele multora dintre cei considerați brăileni erau tot de origine tansilvăneană, concluzia
fiind că un număr mare de locuitori erau de origine de dincolo de Carpați.
În 1970 satul Tortoman făcea parte din comuna Siliștea și aducea 40,1% din totalul de
2925 locuitori ai comunei la 1 iulie 1970.
5.4 Personalități
Aurelia Lăpușan, Poet, prozator, publicist
născută Voineagu 1966 – 1970 Facultatea de Litere – Universitatea București
Doctor în specializarea Teoria şi estetica teatrului
Conferenţiar universitar titular
Director Direcţia Editorială, Carte Universitară şi Relaţii
Publice
Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Litere Jurnalism
http://litere.univ-ovidius.ro/departamente/cadre-didactice
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6.1 Fondul funciar
Suprafața comunei Tortoman este de 8.009,8172 ha din care 273 ha intravilan și
7.736,8172 ha extravilan.
Suprafața fondului funciar după modul de folosință:
Teren agricol
7736,8172 ha
Teren arabil
7310,8272 ha
Pășune
425,9917 ha
Vii
262,0000 ha
Teren neproductiv
55,0000 ha
Ocupată cu construcții
179,0000 ha
Păduri și altă vegetație forestieră
2,0000 ha
Teren cu destinație specială:
Poligon UM
234,7867 ha
ISU
1,0000 ha
Căi de comunicație și căi ferate
118,0000 ha
6.2 Populația
Populația pe categorii de vârstă înscrisă la recensământul din 2011:
Ambele sexe
Masculin
Categorii
de vârstă
2011
Sub 5 ani
129
74
5 - 9 ani
161
79
10 - 14 ani
140
68
15 - 19 ani
122
62
20 - 24 ani
124
72
25 - 29 ani
103
54
30 - 34 ani
126
66
117

Feminin
55
82
72
60
52
49
60
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35 - 39 ani
114
40 - 44 ani
133
45 - 49 ani
78
50 - 54 ani
94
55 - 59 ani
122
60 - 64 ani
86
65 - 69 ani
60
70 - 74 ani
57
75 - 79 ani
26
80 - 84 ani
14
85 ani și peste
8
*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
Total
Din care:
masculin 887
feminin 810

57
80
41
48
70
39
36
28
9
*
3

57
53
37
46
52
47
24
29
17
13
5

1697

6.2.1 Mișcarea naturală
Născuți vii cu reședința obișnuită în România pe județe și localități
Anul 2012
Anul 2013
Județul
Comuna
Număr persoane
Constanța
TORTOMAN
21
19

Anul 2014
19

Născuți morți pe județe și localități
Județul

Comuna

Constanța

TORTOMAN

Anul 2006
1
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Anul 2013
Număr persoane
1

Anul 2014
1
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Decedați sub 1 an pe județe și localități – jud. Constanța, comuna Tortoman, număr persoane
Ani
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2012
2014
1
2
1
2
1
1
1
1
1
Căsătorii pe județe și localități – județul Constanța, comuna Tortoman, număr
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5
9
5
17
9
17
12
9
11
11
13
Divorțuri pe județe și localități– jud. Constanța, comuna Tortoman, număr
Ani
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2011
1
2
5
4
3
1
1
5

2013
8

2012
7

2014
8

2013
5

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

6.2.2 Mișcarea migratorie

Stabiliri de resedință pe județe și localități – jud. Constanța, comuna Tortoman
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011
2012
2013
Număr persoane
10
6
4
3
1
2
3
2
3
2
1

2014
1

7

119

12

18

11

2015

Număr persoane
5
9
4

2014

11

2013

2007

12

2012

2006

17

2011

2005

25

2010

2004

25

2009

2003

12

2008

2002

Plecări cu reședința pe județe și localități – jud. Constanța, comuna Tortoman
Ani

9
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Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația externă) pe județe și localități – județul Constanța,
comuna Tortoman, număr persoane
Ani
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
31
20
38
18
23
27
22
26
14
27
52
Plecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă) pe județe și localități – județul Constanța,
comuna Tortoman, număr persoane
Ani
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40
54
57
34
22
39
43
34
50
32
35
Emigranți definitivi pe județe și localități de plecare – județul Constanța, comuna Tortoman
Ani
2006
2011
Număr persoane
1
1
Imigranți definitivi pe județe și localități de plecare – județul Constanța, comuna Tortoman –
număr persoane
Ani
2011
1

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11
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6.3 Infrastructura
6.3.1 Infrastructura de utilități publice
6.3.1.1 Alimentarea cu apă, canalizarea, rețeaua pluvială
Rețeaua de alimentare cu apă potabilă cuprinde 18 km și deservește doar localitatea
Tortoman (operator economic S.C. RAJA S.A. Constanța).
Comuna Tortoman nu beneficiază de rețea de canalizare. Apele pluviale se scurg pe
sanțurile existente pe drumurile principale.
6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Tortoman nu beneficiază de rețea de distribuție a gazelor naturale.
6.3.1.3 Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a comunei se realizează din sistemul energetic
național, rețeaua electrică însumând 35 km. În localitatea Tortoman funcționează 9 posturi de
transformare aeriene, iar în Dropia un singur post trafo aerian. Sistemul de alimentare cu
energie electrică cuprinde rețeaua de distribuție de medie tensiune 20 KV în montaj aerian,
posturi de transformare 20/0,4 KV de tip aerian și rețele de distribuție de joasă tensiune 0,4
KV care alimentează consumatorii și asigură iluminatul public stradal.
6.3.1.4 Iluminatul public
Rețeaua de iluminat public cuprinde 33 km și a fost modernizată parțial prin înlocuirea
vechilor lămpi cu consum mare cu lămpi moderne, economice.
6.3.1.5 Salubritatea
Serviciul de salubrizare este asigurat de o societate comercială care a încheiat
contracte de prestări servicii cu populația, agenții economici și instituțiile publice.
6.3.1.6 Încălzirea locuințelor
Toate locuințele și instituțiile publice sunt încălzite cu sobe și centrale pe combustibil
solid.
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6.3.1.7 Transportul în comun
Transportul călătorilor este asigurat de un operator economic, zilnic (6 curse), pe ruta
Medgidia - Țepeș Vodă. Sunt amenajate trei stații de așteptare în localitatea Tortoman.
Localitatea Dropia nu beneficiază de transport public.
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6.3.2 Rețeaua de drumuri locale
Din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tortoman (Anexa
la HCL 38/26 august 2015) reiese următoarea situație a drumurilor locale:
Denumirea drumului

Lungime

DE 247/5/2
DE 444/3
DE 157/11
DE 357/1
DE 135/2/7
DE 157/2
DE 2055
DE 157/9
DE 172
DE 331/4
DE 391
DE 641
DE 642
DE 580/3
DE 138/4/5
DE 138/3 Tronson 2
DE 138/5/5
DE 144 Tronson 2
DE 150
DE 151 Tronson 1
DE 221 (Dropia)
DC 59
DC 58
Str. Salcâmilor (Tortoman)

1869 m
905 m
1063 m
100 m
1267 m
1010 m
1246 m
1651 m
1047 m
1352 m
1901 m
685 m
950 m
1342 m
595 m
42 m
727 m
94 m
685 m
609 m
666 m
7430 m
3650 m
850 m
123

Îmbrăcăminte
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
pământ
piatră
piatră
piatră
piatră 550 m
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Str. Trandafirului (Tortoman)

670 m

Str. Liliacului (Tortoman)
Str. Poligonului (Tortoman)
Str. George Coșbuc (Tortoman)
Str. Lungă (Tortoman)
Str. Canalului (Tortoman)
Str. Fundăturii (Tortoman)
Str. Sălciilor (Tortoman)
Str. Mică (Tortoman)
Str. Merișor (Tortoman)
Str. Nicolae Bălcescu (Tortoman)
Str. Frunzelor (Tortoman)
Str. Zorilor (Tortoman)
Str. Ghioceilor (Tortoman)
Str. Socului (Tortoman)
Str. Brazilor (Tortoman)
Str. Carol I (Tortoman)
Str. Mihai Viteazu (Tortoman)
Str. Izlazului (Tortoman)
Str. Primăverii (Tortoman)
Str. Narciselor (Tortoman)
Str. Țibrinului (Tortoman)
Str. Albăstrelelor (Tortoman)

475 m
579 m
380 m
1135 m
2236 m
260 m
580m
210 m
250 m
725 m
280 m
500 m
380 m
285 m
200 m
839 m
1231 m
510 m
560 m
80 m
200 m
622 m

Str. Stejarului (Tortoman)
Str. Micșunelelor (Tortoman)
Str. Nuferilor (Tortoman)

315 m
80 m
80 m
124

pământ 300 m
piatră 570 ml
pământ 100 ml
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră 290 m
pământ 332 m
pământ
pământ
pământ
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Str. 1 Decembrie (Tortoman)
Str. Carierei Bis (Dropia)
Str. Cucutei (Dropia)
Str. Lalelelor (Dropia)
Str. Liliacului (Dropia)
Str. Carierei (Dropia)

1950 m
862 m
177 m
305 m
460 m
909 m

asfalt
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră

Drumuri de exploatație agricolă (DE): 19.806 m, din care 666 m pietruiți și 19.140 m pământ
Drumuri comunale (DC): 11.080 m
Străzi:
Tortoman: 16.462 m, din care:
1.950 m asfaltați
13.305 m pietruiți
1.207 m pământ
Dropia: 2.713 m pietruiți
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Drum pietruit Dropia
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Drum pietruit Dropia
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6.4 Mediu – calitatea factorilor de mediu, spații verzi
Analiza factorilor definitorii ai calităţii mediului, respectiv calitatea aerului, apei și a
solului, impactul activităţilor umane asupra cadrului natural, incidenţa fenomenelor naturale
distructive (inundaţii, alunecări de teren, incendii, seisme etc), evidenţiază un nivel foarte bun
al calităţii mediului, esenţial desfăşurării propice a activităţii socio – economice. Cadrul
natural prezintă suficiente elemente care îi conferă puritatea ridicată a atmosferei şi
microclimatului specific.
În urma analizelor efectuate asupra calității apei potabile reiese că aceasta este
sanogenă. Calitatea apelor subterane poate fi alterată în zonele lipsite de rețea de canalizare și
folosirii în gospodării a foselor impropriu realizate.
Poluarea aerului poate intervenii în timpul campaniilor agricole când, datorită
vântului, ajung cantități mari de praf și pulbere în zonele locuibile, fără însă a fi afectată
starea de sănătate a populației.
De asemenea, calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier, prin emisia
de noxe, fără însă a fi afectată starea de sănătate a populației. Poluarea aerului este produsă și
de prezența prafului datorat străzilor pietruite și de pământ din interioriul comunei, fără însă a
avea repercusiuni asupra stării de sănătate a locuitorilor comunei.
Nu există factori industriali care, prin deversare, să producă poluarea solului sau a
apelor freatice. Poluarea se realizează din aruncarea deșeurilor în locuri neamenajate, care
deteriorează terenul în locurile unde este depozitat.
În comuna Tortoman este amenajat un parc și un loc de joacă pentru copii, cu set de
joacă exterior complex și balansoar dublu.
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6.5 Sănătatea
Comuna Tortoman beneficiază de un dispensar uman în care își desfășoară activitatea
un medic de familie și un asistent medical. Medicamentele sunt procurate prin farmacia
umană existentă în localitatea Tortoman.
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6.6 Asistența socială
Activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului de asistență socială din cadrul
Primăriei Tortoman se bazează cu preponderență pe acordarea de servicii sociale cu caracter
primar și prestații sociale, conform legislației în vigoare cu privire la asistența socială. În
cadrul acestui compartiment al Primăriei, activează o persoană.
Date cu privire la cei care beneficiază de servicii de asistență socială în comuna
Tortoman:
- alocație pentru susținerea familiei: 100;
- venit minim garantat: 35;
- copii în plasament: 3;
- asistenți personali ai persoanelor cu handicap: 11.
6.7 Educație și activități sportive
Infrastructura educațională cuprinde:
Denumirea
Număr copii /
Cadre
instituției
grupe/clase
didactice
Grădinița cu
program
normal
Tortoman
Școala
Gimnazială
„Ion Ghica”
Tortoman

71 / 3

3

248 / 11

21
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Cadre
Necesități
nedidactice și
personal auxiliar
1
Schimbare
acoperiș, centrală
termică,
anvelopare clădire
2
Schimbare
acoperiș școala
veche,
modernizare
interior,
anveloparea
clădirii
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Grădinița cu program normal Tortoman
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Școala veche Tortoman
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Școala nouă Tortoman
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Loc de joacă
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Comuna beneficiază de transport școlar cu microbuz.
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Comuna Tortoman deține o bază sportivă amenajată pe 1,5 ha cu teren de fotbal, pistă
de alergări, groapă de sărituri, tribune și vestiare.
În 2004 a fost înființată Asociația Sportivă „Sportul Tortoman” care joacă în divizia
județeană.

Sportul Tortoman beneficiază de un lot tânăr – 16-22 ani, format din localnici și câțiva
din Constanța și Medgidia. Locuitorii din Tortoman asistă nu numai la meciuri din Liga a V-a
constănțeană, ci și la partide din Cupa României, Sportul Tortoman menținându-se în top.
http://sportultortoman.blog.com/lot/
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6.8 Cultura
Comuna Tortoman beneficiază de un cămin cultural reabilitat unde se desfășoară
activități social – culturale specifice: serbări școlare, spectacole pentru copii, nunți, botezuri.
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Biblioteca comunală funcționează în clădirea căminului cultural, cuprinde un număr de
volume de 7680 unități și prestează doar activități de împrumut la domiciliu.
Manifestările zilei comunei Tortoman se desfășoară cu ocazia sărbătorii religioase
„Pogorârea Sfântului Duh”, prima ediție a acestei sărbători debutând în anul 2010.
142

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA

143

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
6.9 Viața spirituală
În comuna Tortoman funcționează trei biserici aparținând cultelor religioase ortodoxe,
catolice și penticostale:
Biserica Ortodoxă Sf. Cuv. Parascheva – Tortoman;
Biserica Catolică – Tortoman;
Biserica Apostolică Betleem – Tortoman.
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6.10 Economia
Economia este bazată în principal pe agricultură atât cultivarea plantelor, cât și
creșterea animalelor și alte activități conexe.
6.10.1 Agricultura
6.10.1.1 Cultivarea cerealelor
Peste 90 % din suprafața de teren arabil se cultivă cu cereale, preponderent fiind grâul,
floarea soarelui, orzul și rapița.
Suprafața cultivată – hectare
Culturi
2012

2013

2014

Porumb

312

350

270

Grâu

2100

3000

3100

Orz

1300

1000

1850

Orzoaică

200

160

210

Rapiță

1100

0

0

Floarea soarelui

1600

2300

1300
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Grafic privind cultura cerealelor
Cultura cerealelor pe teritoriul Comunei Tortoman

Floarea soarelui
Rapiță
Orzoaică

Orz

Grâu

Porumb
0

Suprafața cultivată - ha 2014
Suprafața cultivată - ha 2013
Suprafața cultivată - ha 2012
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0
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146

3500
Floarea
soarelui
1300
2300
1600

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
6.10.1.2 Creșterea animalelor
Creșterea animalelor are un caracter tradițional, moștenit din generație în generație,
mai ales în creșterea ovinelor. Efectivul de animale din gospodăriile locuitorilor cuprinde:
Număr capete
2013
204
4900
1800
90
260
510
301
90

Animale
2012
221
5100
1100
121
210
600
212
112

Bovine
Ovine
Caprine
Cabaline
Porcine
Păsări
Familii de albine
Iepuri de casă

2014
191
5100
1950
101
196
1150
296
101

Grafic privind creșeterea animalelor
Efectivul de animale din gospodării - Comuna Tortoman
6000
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1000
0
2012
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221
204
191

5100
4900
5100

Caprine Cabaline Porcine
1100
1800
1950

121
90
101

210
260
196

Păsări
600
510
1150

Fam.
albine
212
301
296

Iepuri de
casă
112
90
101

Serviciile sanitar – veterinare sunt asigurate prin intermediul dispensarului veterinar
din localitatea Tortoman de medicul veterinar.
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6.10.1.3 Legumicultura
Legumicultura este un sector dezvoltat pe o suprafață medie de aproximativ 50 ha,
cultivându-se în principal cartofi, varză și tomate.
Suprahața cultivată - ha
2013
29
11
13

Legume
2012
32
10
5

Cartofi
Varză
Tomate

2014
22
6
21

Grafic privind suprafețele destinate legumiculturii – Comuna Tortoman
Legumicultura - Comuna Tortoman
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5
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6.10.1.4 Pomicultura
Acest sector al agriculturii nu este dezvoltat, neexistând nici o plantație de pomi
fructiferi. Există însă o plantație de cătină pe o suprafață de 6 ha și alte plantații de goji, afine,
zmeură și mure. Astfel de plantații devin din ce în ce mai atractive, au o productivitate bună și
multiple posibilități de a dezvolta linii de producție (sucuri naturale, dulcețuri, gemuri,
produse fito - terapeutice etc.).

Plantație de cătină
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6.10.1.5 Viticultură
În registrul agricol al comunei Tortoman sunt cuprinse 262 ha viță de vie nobilă care
au aparținut fostului I.A.S. Tortoman. În prezent această suprafață face obiectului unui litigiu,
iar plantația este deteriorată în totalitate.
6.10.1.6 Piscicultură
Pe teritoriul comunei Tortoman nu este înregistrată nici o suprafață de baltă sau iaz
care să aibă destinație piscicolă. Există în localitatea Dropia o baltă amenajată de un
întreprinzător local care în viitor poate constitui obiectul unei dezvoltări agroturistice.
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6.10.1.7 Silvicultura
Pe teritoriul comunei există o suprafață de 2 ha încadrată la „păduri și altă vegetație
forestieră”, o suprafață cu arbuști în creștere unde predomină carpenul și ulmul. Sunt terenuri
care necesită împădurire (Dropia) și zone unde se pot dezvolta perdele de protecție. Pentru ca
aceste terenuri împădurite să ajungă la maturitate trebuie prevăzut un set de măsuri de
protecție a puieților plantați, informare și contravenții menite să prevină distrugerea puieților
și conștientizarea crescătorilor de animale asupra importanței zonelor împădurite și a zonelor
de protecție a culturilor și căilor de acces.
6.10.2 Mediul de afaceri local
Mediul de afaceri local este strâns legat de specificul comunei: cultivarea cerealelor,
legumicultură, creșterea animalelor, morărit, prelucrarea laptelui, exploatarea pe cca. 10 ha a
resurselor de calcar și cele două parcuri eoliene cu 10 turbine.
Nr.
Denumire societate
Crt.
S.C. MAU AGRO CEREAL S.R.L.
1

2

S.C. FUDULEA S.R.L.

3

S.C. AGRISOL CONSTRUCT S.R.L.

4

S.C. AGV AGRICOLA S.R.L.

Domeniu de activitate
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
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Număr
angajați
6

8

7

6
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5

S.C. OPEXIM S.R.L.

6

S.C. AGRICOLA SERV S.R.L.

7

S.C. REBEPLANT S.R.L.

8

S.C. SIMPLEX TRADING S.R.L.

9

M.C.M. AGRICULTURA S.R.L.

10
11
12
13
14

S.C. FRUNZĂ ȘI FIICELE S.R.L.
S.C. AVIPOLO GROUP S.R.L.
S.C. DORADA AGROZOOMILK S.R.L.
S.C. DAIRY FARMS
INTERNAȚIONAL S.R.L.
S.C. ECO PLANT CĂTINA S.R.L.

15
16
17
18

ASOCIAȚIA AGRICOLĂ AGROSAT
PFA UNGUREANU CONSTANTIN
IF POPESCU VASILE
S.C. BRISE GROUP S.R.L.
154

Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Cultivarea cerealelor,
leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe
Fermă mixtă
Creșterea păsărilor
Creșterea bovinelor de lapte
Creșterea bovinelor

5

Cultivarea arbuștilor
fructiferi, căpșunilor,
nuciferelor și a altor pomi
fructiferi
Activități în ferme mixte
Agricultură
Agricultură
Comerț cu ridicata a

4

7

5

9
8
2

5
4
8
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19
20

S.C. CERNAVODA POWER S.R.L.
S.C. GIMASO INVESTMENT S.R.L

21
22

S.C. AMEROPA GRAINS S.R.L.
S.C. PAVICOM S.R.L

23

S.C. OMV PETROM WIND POWER
S.R.L
S.C. ELECTRA WIND POWER S.R.L.

24
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cerealelor, semințelor,
furajelor și tutunului
neprelucrat
Producție de energie electrică
Cumpărarea și vânzarea de
bunuri imobiliare proprii
Colectare cereale
Fabricarea produselor de
morărit (brutărie)
Producerea energiei electrice
prin turbine eoliene
Producerea energiei electrice
prin turbine eoliene
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6.10.3 Turismul
În comuna Tortoman nu există obiective turistice și nici o infrastructură turistică
minimală dezvoltată. Profilul economic al comunei fiind preponderent agricol, se pot dezvolta
în viitor gospodăriile turistice, se pot amenja zone de agrement și picnic.
Localitatea Dropia poate fi readusă la viață și exploatat cadrul natural existent dacă vor
fi făcute investiții în infrastructură pentru a asigura o bună accesibilitate, introducerea rețelei
de apă și canalizare, împădurire, amenajarea unor zone de agrement. Odată creat un mediu
propice dezvoltării agroturistice, plecând de la Dropia sau Tortoman se pot face excursii în
zonele apropiate unde există obiective turistice care pot fi vizitate.
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Potențialul turistic al Dobrogei este foarte variat, principalul factor de atracție turistică
îl constituie litoralul, cu largi posibilități de practicare a curei heliomarine, de odihnă și
tratament (Techirghiol, Mangalia). Există și alte obiective turistice, cum ar fi: mozaicul roman
de la Constanța, Tropaeum Traiani de la Adamclisi, vestigiile antice de la Histria, Callatis,
Tomis, muntele de creta de la Basarabi, peșterile, mănăstirile, centrele pescărești, numeroase
„situri” arheologice (Heracleea, Hârșova etc.), construcții musulmane (Babadag, Medgidia,
Constanța), zona istorică a orașului Constanța.
Ca și obiective turistice apropiate menționăm:
Muzeul de Artă Lucian Grigorescu
Medgidia
(12 – 13 km)
Biserica Ortodoxă Sf. Împărați Constantin și Elena
Biserica Ortodoxă Sf. Petru și Pavel
Geamia Abdul Medgid
Mausoleul eroilor sârbi, croați și sloveni ridicat în 1926 de către statul
iugoslav
Monumentul eroilor patriei
Expoziția de ceramică
Faleza Canalului Dunăre – Marea Neagră
Complexul Sportiv Iftimie Elisei
Stadionul Municipal Iftimie Elisei (al doilea ca mărime după Arena
Națională)
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Târgușor
(22 – 32 km)

Peștera Sf. Ioan Cassian (loc de rugăciune
pentru comunitățile creștine din sec. IV – X)

Adamclisi
(52 – 54 km)

Tropaeum Traiani – monument triumfal roman ridicat în cinstea
împăratului Traian între anii 106 – 109 d.Hr. pentru a comemora
victoria asupra dacilor din anul 102 d.Hr.
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Murfatlar
(28 – 30 km)

Complexul
rupestru
Basarabi - Murfatlar cu
prima biserica de pe
teritoriul
României
(ansamblu
monastic
rupestru care cuprinde
biserici, încăperi, galerii
etc.)

Constanța
(48 – 50 km)

Faleza Cazino
Delfinariul
Planetarium
Complexul Muzeal de Științe
ale Naturii – expoziția de păsări
exotice
Portul Tomis
Lacul Tăbăcărie
Acvariu
Parcul Aheologic
Muzeul de Artă Populară
Teatrul Oleg Danovski
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Muzeul de Artă
Muzeul de Sculptură Ion Jalea
Moscheea Carol I
Muzeul Marinei Române
Catedrala Ortodoxă Sf. Petru și Pavel
Biserica Catolică Sf. Anton de Padova
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6.11 Administrația locală
Administrația locală are sediul în localitatea Tortoman, pe Str. 1 Decembrie nr. 32.
Primăria Comunei Tortoman este condusă de primar Lucian Chitic din anul 2008, viceprimar
Antoneta Mocanu, secretar Melania Solom. Consiliul local este format din 11 consilieri.
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Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tortoman:
● Comisia nr. 1: Comisia pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și
urbanism, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei (5 membri)
● Comisia nr. 2: Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de
disciplină, muncă și protecție socială, protecția copiilor și tineret (3 membri)
● Comisia nr. 3: Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități
social – culturale și sportive, culte, protecția mediului și turism (3 membri)
Structura politică a consiliului local:
Structura politică a Consiliului Local Tortoman
PSD

PNL

PRM

PPDD

23%
46%

23%
8%
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Comuna Tortoman deține în zona centrală două blocuri de locuințe construite în 1989,
însă nefinalizate. Este necesar a se realiza o expertiză tehnică a clădirilor în vederea întocmirii
ulterioare a documentației tehnice necesare de finalizare a construcției.
Blocurile pot avea destinație de spații locative pentru tineri și specialiști sau pot fi
folosite pentru un cămin de îngrijire a persoanelor vârstnice. Administrația locală este
deschisă și la posibilitatea încheierii unui parteneriat public - privat.
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Venituri și buget preconizat:
Venituri
2010
2011
Venituri
proprii
Venituri
fiscale
Buget
preconizat

1787

1276

2012
Mii lei
1647

2226

1810

2429

2015

2016

2017

2013

2014

1440

1983

2311

3106

2018

2019

2020

2968

3100

3250

Mii lei
3756

2711

2917
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CAPITOLUL VII
ANALIZA SWOT
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Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tortoman a fost
evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza
în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale.
În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument
managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante, care
vor afecta într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Tortoman.
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse
preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale
funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani.
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale;
- articularea documentului strategic.
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.

Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunitati)
Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor
de dezvoltare a comunei Tortoman, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile
şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi
prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi
ameninţărilor.
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MEDIUL INTERN

Punctele tari

Punctele slabe

reprezintă resursele și capacitățile de care reprezintă
resursele
și
capacitățile
comunitatea dispune și care sunt superioare insuficiente sau de o calitate inferioară celor
celor deținute de alte comunități similare
deținute de alte comunități similare

MEDIUL EXTERN

Oportunitățile

Amenințările

reprezintă suma evoluțiilor favorabile ale
mediului de ansamblu al țării, care poate
îmbrăca forme extrem de diferite plecând de
la schimbările legislative, integrarea
europeană și posibilitatea oferită comunității
de a se dezvolta într-o formă superioară pe
ansamblu sau pe domenii de interes

reprezintă evoluțiile defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot
îmbrăca forme extrem de diferite, plecând
de la schimbările de mentalitate, lacunele
legislative și evoluțiile economice negative
sau instabile care afectează capacitatea
comunității de a atinge obiectivele strategice
pe care și le-a propus
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

COMUNA TORTOMAN

1. Dezvoltare
economică

Creare locuri de
muncă

Programe de
formare
profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social

3. Creşterea
atractivităţii

Cultural

Turism și agrement

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările
comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor
dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii.
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Unele „oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele slabe”
ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
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Grupul de lucru
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7.1 Accesibilitate, infrastructură și mediu
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

► accesibilitate bună prin DJ 224 (face
legătura între DN 2A / E 60 și DN 22 C –
Medgidia);
► apropierea de Medgidia și Cernavodă;
► apropierea de autostrada A 2;
► existența rețelei de alimentare cu apă în
localitatea Tortoman;
► existența rigolelor pentru colectarea apelor
pluviale în localitatea tortoman
► existența unui operator de salubritate;
► conectarea la sistemul național energetic;
► existența rețelei de iluminat public,
modernizat;
► existența unui operator pentru transportul
public;
► mediu înconjurător fără factori de poluare
majori.

► inexistența rețelei de alimentare cu apă în
localitatea Dropia și a sistemului de
canalizare la nivel comunal;
► inexistența rigolelor de colectare a apelor
pluviale în localitatea Dropia;
► colectarea neselecționată a deșeurilor
menajere;
► drumurile comunale DC 58 și 59 sunt
neasfaltate;
► drumurile interioare și drumurile de
exploatație agricolă sunt pietruite și de
pământ;
► inexitența transportului public în
localitatea Dropia;
► inexistența rețelei de distribuție a gazelor
naturale și a unor operatori economici mari
care să faciliteze aducțiunea acestora;
► lipsa perdelelor de protecție pentru
protejarea căilor de transport și a terenurilor
agricole;
► lipsa extinderii rețelei electrice în cartierul
nou.
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

► accesarea fondurilor europene din
programarea financiară 2014 – 2020 pentru
dezvoltarea infrastructurii și a zonelor rurale;
► implementarea alternativelor de energie cu
rezultat în eficientizarea chetuielilor;
► campanii de conștientizare a locuitorilor
privind colectarea selectivă a deșeurilor
menajere;
► implicarea populației în proiecte de
voluntariat în ceea ce privește inițierea unor
proiecte de mediu;
► folosirea rațională a resurselor pe
principiile dezvoltării durabile;
► realizarea 100 % a utilităților publice și
racordarea gospodăriilor.
► modernizarea drumurilor comunale DC 58
și 59;
► împădurirea terenurilor neproductive sau
predispuse alunecărilor, creșterea masei de
vegetație forestieră;
►
revigorarea
localității
Dropia,
modernizarea și exploatarea resurselor
naturale.

► lipsa unei strategii în domeniul
îmbunătățirilor funciare la nivel național;
► creșterea tarifelor la utilitățile publice;
► scăderea veniturilor populației;
► dificultăți în suportarea plății serviciilor de
utilități;
► îmbătrânirea populației;
► sporul natural negativ;
► migrarea tinerilor și, implicit, a forței de
muncă, în alte țări sau alte zone atractive;
► schimbările climatice;
► legislația de mediu într-o continuă
schimbare;
► lipsa unei strategii de împădurire la nivel
național;
► stagnarea fără vreun răspuns a unor
proiecte de infrastructură cu finanțare
guvernamentală și deteriorarea unor investiții
deja începute;
► criza economică la nivel mondial;
► criza politică;
► schimbări legislative dese și multe fără
norme de aplicare;
► mentalitatea de indiferență față de
protecția mediului și lipsa unor programe de
conștientizare și educare la nivel național;
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► folosirea unor metode de deszăpezire
învechite care conduc la scurtarea duratei de
viață a covorului asfaltic;
► diferențele mari de temperatură dintre
iarnă și vară conduc la cicluri repetate de
dilatare / contractare, deteriorând rapid
covorul asfaltic.
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7.2 Economie – agricultură, mediu de afaceri, turism
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

► profilul economic este predominant
agrozootehnic;
► existența terenurilor agricole propice
dezvoltării culturii plantelor și creșterii
animalelor;
► principalele culturi sunt cele de grâu și
floarea soarelui;
► terenurile agricole sunt lucrate în proporție
de 100%;
► existența de plantații noi de cătină, goji,
zmeură, mure, afine cu productivitate foarte
bună;
► existența parcurilor eoliene pe teritoriul
celor două localități aparținătoare;
► existența societăților cu profil de cultivare
a cerealelor, leguminoaselor și a plantelor
producătoare de semințe;
► existența societăților de creștere a
animalelor (bovine, păsări);
► existența fermelor mixte;
► existența crescătorilor de ovine și caprine
(peste 7000 capete la nivel comunal);
► existența serviciilor veterinare;
► existența silozurilor pentru depozitarea
cerealelor;
► existența unei brutării;

► lipsa unui sistem de irigații;
► lipsa asociațiilor de producători și de
creșcători de animale;
► drumurile de exploatare agricolă sunt
improprii traficului agricol existent;
► lipsa unei piețe agroalimentare la nivel
comunal;
► lipsa unor centre de colectare a produselor
legumicole și de prelucrare;
► lipsa fondurilor financiare pentru înnoirea
parcului de utilaje agricole;
► deteriorarea celor 262 ha viță de vie nobilă
care fac obiectul unui litigiu (via fostului
I.A.S.);
► lipsa inițiativei agroturistice și a unei
infrastructuri turistice minimale;
► inexistența obiectivelor turistice pe
teritoriul comunei și a monumentelor istorice;
► inexistența zonelor destinate agrementului.
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► existența cadrului natural deosebit
► existența obiectivelor turistice în
apropierea comunei (Medgidia, Târgușor,
Adamclisi, Murfatlar, Constanța etc.);
► existența bisericii ortodoxe construită în
1895.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

► atragerea fondurilor europene specifice
programului de finanțare 2014 – 2020 pentru
dezvoltarea IMM-urilor, a fermelor agricole
și dezvoltarea agroturismului;
► existența programelor guvernamentale și
europene pentru stimularea dezvoltării
întreprinderilor;
► dezvoltarea parteneriatelor public –
private;
► valorificarea resurselor naturale existente;
► atragerea întreprinzătorilor prin facilități
locale;
► consolidarea și dezvoltarea sectorului
productiv;
► implicarea actorilor locali din domeniile
socio-economice în rezolvarea problemelor
comunității.

► îmbătrânirea populației și migrarea forței
de muncă în străinătate;
► instabilitatea legislativă și economică care
conduc la previzionarea deficitară a bugetului
de venituri și cheltuieli;
► oferte de creditare greu accesibile (garanții
și dobânzi mari);
► creșterea șomajului;
► acutizarea problemelor sociale;
► fluctuațiile cursului valutar;
► concurență neloială pe piața produselor
agricole și alimentare;
► subvenții discriminatorii între pomicultură
și cultura mare;
► reducerea ponderii populației active;
► sistemul de asigurări este lipsit de coerență
și credibilitate.
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7.3 Educație și cultură
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

► existența unei grădinițe cu program
normal și a unei școli gimnaziale;
► populația școlară este stabilă;
► cadrele didactice sunt 100% calificate;
► infrastructura școlară este suficientă
pentru numărul de elevi din comunitate;
► participarea cadrelor didactice la cursuri
de formare continuă;
► existența transportului școlar;
► existența parteneriatelor cu celelalte
instituții publice din comună;
► școala are în proprietate 10 ha de teren
arabil care generează un venit anual;
► existența bibliotecii comunale;
► existența căminului cultural în localitatea
Tortoman;
► existența bisericii ortodoxe Sf. Cuv.
Parascheva ridicată în 1895;
► biserica deține 10 ha teren arabil care
generează un venit anual;
► biserica are un așezământ social / trapeza;
► biserica, prin preotul paroh, are o bună
colaborare cu școala;

► lipsa laboratoarelor școlare;
► lipsa unei săli de sport;
► lipsa after-school-ului;
► cadre didactice navetiste în proporție de
80 %;
► biserica ortodoxă nu este încă înscrisă în
patrimoniul național;
► lipsa unei capele mortuare;
► lipsa unor cercuri culturale pentru copii la
nivelul comunității;
► inexistența unui ansamblu folcloric;
► inexistența unei monografii a comunei;
► inexistența unui muzeu al comunei.
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

► instituirea unor programe de consiliere a
copiilor și părinților în ceea ce privește
abandonul școlar și în cazurile copiilor cu
părinții plecați la muncă în străinătate;
► diversificarea activităților în domeniul
extrașcolar și crearea de ateliere educaționale;
► asigurarea unor locuințe de serviciu pentru
cadrele didactice și, în general, pentru
specialiști;
► deschiderea școlilor de duminică în cadrul
parohiilor;
► accesarea de programe pentru dezvoltarea
infrastructurii școlare, dotare;
► valorificarea tradițiilor culturale și
meșteșugărești;
► inițierea unor programe de reconversie
profesională;
► modernizarea bibliotecii comunale,
achiziționare fond de carte, mobilier adecvat
și informatizare;
► inițierea demersurilor de înscriere a
bisericii ortodoxe în patrimoniul național;
► dezvoltarea unor cercuri de pictură,
muzică, voluntariat pentru sprijin social.

► scăderea natalității și, implicit, a populației
școlare;
► existența copiilor lăsați în grija altor
persoane (părinții plecați în străinătate);
► scăderea gradului de instruire școlară a
tinerilor;
► lipsa perspectivei ocupaționale pe piața
forței de muncă pentru tinerii absolvenți –
risc de abandon școlar;
► lipsa unor cadre didactice tinere, motivate,
loiale școlii și comunității;
► salarizarea necorespunzătoare și alocarea
unui procent mic din PIB pentru învățământ
și cultură;
► legislație lacunară;
► subfinanțarea educației și culturii;
► nivelul scăzut de educație duce la
creșterea
gradului
de
violență
și
infracționalitate.
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7.4 Sănătate și asistență socială
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

► existența unui dispensar comunal în
localitatea Tortoman;
► existența unui medic de familie și a unui
asistent medical;
► existența unei farmacii în localitatea
Tortoman;
► existența unui serviciu de asistență socială
în cadrul administrației locale;
► existența unui proiect pentru construirea
unui centru de zi care se va finaliza în
octombrie 2016.

► lipsa unui punct de lucru a dispensarului
uman în localitatea Dropia;
► lipsă punct farmaceutic în localitatea
Dropia;
► părinți plecați în străinătate care își lasă
copiii în grija rudelor;
► mulți copii neșcolarizați la nivel mediu
(liceu) din cauza posibilităților financiare
reduse;
► lipsa unui centru de îngrijire a persoanelor
vârstnice.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

► accesarea fondurilor europene și a
programelor naționale pentru modernizarea și
diversificarea serviciilor de sănătate și
asistență socială;
► atragerea fondurilor europene pentru
dezvoltarea serviciilor medicale;
► atragerea ONG-urilor în domeniul
asistenței sociale, încheierea de parteneriate,
promovarea voluntariatului;
► dezvoltarea unor centre de consiliere a

► subfinanțarea sistemului public de
sănătate;
► legislație stufoasă cu dese modificări,
uneori contradictorie și lipsită de norme de
aplicare;
► costuri ridicate ale aparaturii medicale;
► reducerea fondurilor de stat pentru
anumite servicii sociale;
► creșterea numărului de probleme medicale
ca urmare a sporirii grupului de vârstă
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copiilor cu părinții plecați la muncă în înaintată;
străinătate și de orientare în carieră.
► metode de profilaxie reduse;
► venituri reduse ale personalului ceea ce
generează migrarea forței de muncă.
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7.5 Siguranță publică
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

► existența unui birou de poliție;
► existența hotărârii consiliului local de
înființare a poliției locale;
► pe teritoriul comunei nu s-au comis fapte
grave de natură judiciară;
► existența agenților de pază (angajați ai
administrației locale);
► gradul de infracționalitate se înscrie în
limitele nivelului național;
► colaborarea în bune condiții cu Poliția
Medgidia;
► colaborarea în bune condiții cu instituțiile
locale.

► natalitatea scăzută;
► lipsa fondurilor și a blocării posturilor
pentru dezvoltarea serviciului de poliție
locală;
► lipsa de supraveghere și educație a
copiilor cu părinții plecați în străinătate;
► migrarea tinerilor din localitatea în
căutarea unui loc de muncă;
► lipsa posibilităților financiare ale părinților
de a-și trimite copiii la liceu, școli
profesionale, facultate și lipsa locuirlor de
muncă duce în timp la creșterea
infracționalității;
► lipsa unui sistem video de supraveghere a
spațiului public;
► clădirea în care funcționează poliția are
nevoie de reabilitare;
► dotarea logistică slabă a poliției;
► bătrânii care locuiesc singuri pot deveni
ținta infractorilor, mai ales a celor proveniți
din exteriorul comunei;
► drumurile laterale nu sunt accesibile.
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

► dezvoltarea serviciului de poliție locală;
►
implementarea
unui
sistem
de
supraveghere video a comunei;
► reabilitarea clădirii poliției;
► implicarea instituțiilor locale, județene în
combaterea fenomenelor sociale;
► construirea unui adăpost pentru câinii
comunitari;
► modernizarea rețelei de drumuri pentru a
permite accesul facil în diverse zone ale
comunei.

► creșterea infracționalității prin apariția
infractorilor voiajori;
► scăderea interesului cetățenilor pentru
civism;
► proliferarea fenomenului delicvenței;
► înmulțirea cazurilor de recidivări.
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Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate,
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
-

alte administraţii publice similare din țară și din străinătate;
instituţii de învăţământ şi cultură;
ONG-uri;
agenţi economici.
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GAL DOBROGEA CENTRALĂ
Comuna Tortoman face parte din Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrală. GAL
Dobrogea Centrală este un parteneriat public - privat constituit conform programului
LEADER, inițiat în calitate de promoter de către Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia.
Teritoriul grupului cuprinde UAT-uri din județul Constanța și județul Tulcea, un
teritoriu omogen din punct de vedere geografic în care principala activitate este agricultura și
creștere animalelor.
Alături de peisajele dominate de suprafețe agricole, teritoriul este definit de arii
protejate localizate de-a lungul Dunării, ceea ce îi conferă un potențial major de dezvoltare
agricolă și turistică.

UAT membre:
→ Județul Constanța – Ciocârlia, Peștera, Tortoman, Mircea Vodă, Saligny, Seimeni, Horia,
Saraiu, Roșova;
→ Județul Tulcea – Casimcea.
Suprafața totală a teritoriului este de 133.092 ha din care în județul Constanța 108.475
ha și în județul Tulcea 24.617 ha. Populația teritoriului este de 33.516 locuitori din care în
județul Constanța 30.373 locuitori și în județul Tulcea 3143 locuitori, cu o densitate de 25
locuitori/km2.
http://galdc.ro/
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ÎNFRĂȚIRE TORTOMAN, JUDEȚUL CONSTANȚA – OCOLINA, RAIONUL
SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA
Protocolul a fost semnat în 31 august 2013 și au fost stabilite relații de colaborare și
prietenie. Cooperarea constă în schimburi de informații și experiență în următoarele domenii:
administrație publică locală, educație, cultură, comerț, industrie, telecomunicații, transport,
agricultură, medicină, turism, sport și altele, folosind forme moderne de colaborare, specifice
stadiului actual de dezvoltare, prin care trec cele două țări.
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DOBROGEA
Asociația cuprinde toate U.A.T.-urile din județul Constanța, asociere constituita în
scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării
în comun a serviciilor de utilități publice:
- producția, tarnsportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem
centralizat;
- salubrizarea localităților;
- iluminatul public;
- administrarea domeniului public și privat al UAT-urilor, precum și altele asemenea;
- transportul public local;
- alte servicii de utilități publice.
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SILIȘTEA – TORTOMAN
Asociația s-a organizat în vederea satisfacerii nevoilor colectivității locale legate de
accesarea și gestionarea fondurilor comunitare, gestiunea eficientă a resurselor și optimizarea
cheltuielilor publice în comun a acestora de către UAT-urile membre, dezvoltarea activităților
turistice în zonele rurale și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea
accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în
vederea realizării unei dezvoltării durabile și pentru exercitarea competențelor autorităților
administrației publice locale în aceste domenii, în baza mandatului încredințat prin hotărâri
ale autorităților deliberative ale unităților administrative - teritoriale fondatoare.
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ - CANAL
Strategia de dezvoltare si extindere a operatorului regional S.C. RAJA S.A., Constanța
are ca obiectiv:
1. Creșterea volumelor de apă vândute:
-preluarea în exploatare a noi sisteme de alimentare cu apă și canalizare;
-contorizarea cu citire la distanță a aparatelor de măsură în toată aria de operare a S.C. RAJA
S.A.;
-extindere rețele de apă și de canalizare prin proiecte europene POS Mediu.
2. Reducerea costurilor de operare
-modernizarea sistemelor de pompare;
-realizarea unor instalații de producere a energiei din surse regenerabile (parcuri hibride);
-alimentarea cu apă a blocurilor cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele prin hidrofoare.
3. Eficientizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga arie de
operare a S.C. RAJA S.A. Constanța:
-înființare compartiment de monitorizare și reducere pierderi de apă;
-sectorizarea rețelelor de alimentare cu apă;
-monitorizarea pierderilor de apă;
-reducerea pierderilor de apă atât comerciale, cât și cele tehnice;
-programe de înlocuire a conductelor;
-proiectul SCADA de automatizare centralizată a sistemelor de alimentare cu apă în mediul
rural a zonei centrale din județul Constanța;
-extinderea SCADA pentru toate localitățile cuprinse în POS Mediu;
-modelarea hidraulică a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.
4. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare
-reabilitări rețele de apă și canalizare conform Master Plan;
-monitorizarea calității apei;
-asigurarea zonelor de protecție severă a surselor de apă.
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PROGRES RURAL
Proiect realizat prin Programul Operațional POSDRU prin parteneriatul realizat între
Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale, S.C. CEPECA
CONSULTING CENTER S.R.L. și COMUNA TORTOMAN.
Prin intermediul acestui proiect au fost realizate cursuri de formare profesională de
operator procesare texte și imagini și operator introducere, validare și prelucrare date, din
comuna Tortoman fiind 46 beneficiari.
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În perioada 2007 – 2013 au fost realizate o serie de proiecte care au contribuit la
dezvoltarea comunei Tortoman, proiecte care au vizat pietruirea străzilor interioare atât în
localitatea Tortoman, cât și în localitatea Dropia, reparație capitală la clădirea școlii vechi din
Tortoman, amenajare, dotare cu mobilier și seturi de joacă la grădiniță, achiziționarea de
utilaje pentru gospodărire comunală, amenajarea bazei sportive din Tortoman unde își
desfășoară activitatea echipa de fotbal locală, reabilitarea și dotarea căminului cultural,
achiziție și instalare centrală termică la școala nouă și la primărie, parteneriat pentru formare
profesională cu 46 beneficiari din comuna Tortoman realizat prin fonduri europene, centru de
zi pentru copii aflați în situații de risc. Comuna Tortoman este beneficiara și a unor proiecte
desfășurate la nivel județean care vizează realizarea unui depozit ecologic de deșeuri, stație de
tratare mecano-biologică în localitatea Tortoman și a unui proiect care vizează integrarea unor
soluții informatice pentru o administrație publică mai aproape de cetățean, tot prin fonduri
europene.
Nr.
Denumire proiect
Crt.
Reabilitare Str. Mihai
1
Viteazu și Str. Islazuri

Valoare fără
TVA
255.515,60 lei

Sursa de
finanțare
Buget local

Stadiul
proiectului
Finalizat
2007

2

RK Școală Generală
Tortoman

246.280, 00 lei

3

Întreținere și reparații străzi
intravilan în comuna
Tortoman

209.888,88 lei

Buget local

Finalizare
2008

4

Reabilitare trotuare în
localitatea Tortoman

151.139,64 lei

Buget local

Finalizare
2008
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5

Amenajare gădiniță

20.000,00 lei

Buget local

Finalizat
2008

6

Achiziție mobilier pentru
grădiniță

38.000,00 lei

Buget local

Finalizat
2008

7

Achiziție echipamente și
seturi de joacă la grădinița
Tortoman

32.747,90 lei

Buget local

Finalizat
2009

8

Achiziție tractor, plug cu
lamă, remorcă și mașină de
împrăștiat amendamente

188.694,73 lei

Buget local

Finalizat
2010

9

Amenajare bază sportivă în
localitatea Tortoman

522.941,30 lei

OG 7

Finalizat
2010

10

Reabilitare Cămin Cultural
în localitatea Tortoman

763.510,41

Buget local

Finalizat
2011

11

Reabilitare drumuri
localitatea Dropia

348.238,03 lei

Buget local

Finalizat
2012

12

Achiziție tocător de resturi
vegetale

28.200,00 lei

Buget local

Finalizat
2012

13

Achiziție scaune lemn masiv
pentru Căminul Cultural,
200 buc.

50.200,00 lei

Buget local

Finalizat
2012
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14

Achiziție mese rotunde de 10
persoane pentru Căminul
Cultural, 30 buc.

42.600,00 lei

Buget local

Finalizat
2012

15

Achiziție foișor (cimitir și
parc grădiniță), 2 buc.

10.000,00 lei

Buget local

Finalizat
2012

16

Achiziție și instalare central
termică la școala nouă

63.206,90 lei

Buget local

Finalizat
2012

17

Achiziție și instalare centrală
termică la primărie

29.493,60 lei

Buget local

Finalizat
2013

18

Achiziție generator 16 KVA

20.000,00 lei

Buget local

Finalizat
2013

19

Construire școală cu clasele
I-VIII în localitatea
Tortoman

1.891.704,21 lei

Ministerul
Educației

Finalizat
2013

20

Progres rural – Parteneriat
CENTRUL REGIONAL DE
RESURSE PENTRU
ORGANIZAȚII
NEGUVERNAMENTALE,
S.C. CEPECA
CONSULTING CENTER
S.R.L., COMUNA
TORTOMAN

2.124.817,00 lei

POSDRU

Finalizat
2014
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21

Centru de zi pentru copii
aflați în situații de risc în
comuna Tortoman

378.879,00 lei
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Banca Mondială

În implementare
Termen de
finalizare
octombrie 2016

CAPITOLUL X
PLANUL DE DEZVOLTARE
2014 - 2020
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Pentru perioada 2014 – 2020 au fost stabilite următoarele proiecte:
Nr.
Denumire proiect
Crt.
Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, introducerea sistemului de canalizare
1
și stație de epurare în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
2

Aducțiune rețea de alimentare cu apă și sistem de canalizare în localitatea Dropia,
comuna Tortoman

3

Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

4

Modernizare prin asfaltare DC 58 - 3,650 km

5

Modernizare prin asfaltare DC 59 – 7,430 km

6

Moderizarea prin asfaltare a rețelei de drumuri locale

7

Înființare A.D.I. în vederea modernizării drumurilor comunale

8

Extinderea rețelei electrice cu 5 km în zona loturilor de casă în localitatea Tortoman,
comuna Tortoman

9

Reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public în localitățile Tortoman și
Dropia

10

Construire platformă de compost pentru gunoiul de grajd

201

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA
11

Achiziționare și implementare sistem de monitorizare video a comunei Tortoman

12

Aducțiune rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tortoman

13

Înființare parc eolian în comuna Tortoman

14

Modernizarea sediului administrației locale din comuna Tortoman

15

Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Tortoman

16

Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Tortoman

17

Întocmirea cadastrului general al comunei Tortoman

18

Expertiză tehnică a blocurilor TM 1 și TM 1a din localitatea Tortoman, comuna
Tortoman

19

Reabilitarea blocurilor TM 1 și TM 1 a din localitatea Tortoman, comuna Tortoman

20

Construire sală de sport 50x51 m în localitatea Tortoman, comuna Tortoman

21

Modernizare ministadion Tortoman prin acoperirea terenului, înlocuirea gazonului
sintetic și montare sistem de iluminat

22

Construire grădiniță 4 grupe în localitatea Tortoman, comuna Tortoman

23

Înființarea și dotarea laboratoarelor școlare la Școala Gimnazială din comuna Tortoman
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24

Înființare after-school în comuna Tortoman

25

Înființare și dotare ansamblu folcloric la Căminul Cultural din comuna Tortoman

26

Modernizarea Bibliotecii Comunale Tortoman prin achiziționare fond de carte,
mobilier adecvat și informatizare

27

Înființare și dotare centru de consiliere pentru tineri în comuna Tortoman

28

Construire centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, achiziționare echipamente și
mobilier în comuna Tortoman

29

Construire clădire de utilitate publică în localitatea Dropia, comuna Tortoman

30

Elaborare și editare monografia comunei Tortoman

31

Înființare și amenjare muzeu comunei Tortoman

32

Construire capelă în localitatea Tortoman, comuna Tortoman

33

Amenajare piață agroalimentară în comuna Tortoman

34

Lucrări de reabilitare a pășunii comunale

35

Execuție foraje apă și amenajarea spațiilor de adăpare a animalelor pe pășunea comunei
Tortoman
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36

Împădurirea suprafețelor degradate/ neproductive și realizarea perdelelor de protecție în
comuna Tortoman

37

Amenajare parc comunal în localitatea Tortoman, comuna Tortoman

38

Amenajarea unor zone de agrement în comuna Tortoman

39

Construirea unui complex turistic în comuna Tortoman

40

Îmbunătățirea capacității profesionale a personalului din administrația locală prin
cursuri de perfecționare și îmbunătățirea eficacității profesionale prin achiziționarea de
echipamente IT

41

Utilizarea TIC în vederea oferirii unor servicii publice de calitate și implementarea
unui sistem de plată online a taxelor și impozitelor locale la nivelul Primăriei comunei
Tortoman

42

Achiziție utilaje și echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al comunei Tortoman

43

Demolare clădire veche, igienizare teren, împrejmuire și construire clădire
administrativă în localitatea Tortoman, comuna Tortoman

44

Schimbare acoperiș, anvelopare clădire și reabilitare interioare (zugrăveli, înlocuire
parchet, aplicare tavan fals etc.) la școala veche din localitatea Tortoman, comuna
Tortoman

45

Construire adăpost pentru câinii fără stăpân
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FIȘA PROIECTELOR

Proiectul nr. 1

REABILITAREA REȚELEI DE ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ
ȘI INTRODUCEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede executarea lucrărilor de reabilitare a rețelei
existente de apă potabilă și introducerea sistemului de canalizare
(rețea de canalizare + stație de epurare a apelor uzate)
Justificarea
proiectului

Studii existente

Rețeaua de apă existentă este învechită și necesită lucrări de
reabilitare atât pentru distribuirea unei ape potabile de calitate, cât
și pentru evitarea pierderilor de apă pe rețea. În prezent localitatea
Tortoman nu beneficiază de rețea de canalizare.
SF / 2008 - Este necesară actualizarea studiului de fezabilitate

Valoarea estimată

3.044,52 mii euro

Posibile
surse de finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
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Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020

206

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a comunei TORTOMAN, județul CONSTANȚA

Proiectul nr. 2

ADUCȚIUNE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ
ȘI SISTEM DE CANALIZARE
ÎN LOCALITATEA DROPIA, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește construirea infrastructurii de apă și
canalizare
Justificarea
proiectului

Localitatea Dropia nu beneficiază în prezent de această
infrastructură. Prin implementarea acestui proiect se urmărește
creșterea calității vieții și revigorarea localității Dropia

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. . (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 3

MODERNIZAREA
DRUMURILOR DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește realizarea lucrărilor de modernizare a
drumurilor agricole existente în inventarul comunei Tortoman
Justificarea
proiectului
Studii existente

Crearea accesibilității în bune condiții către zonele agricole

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. . (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 4

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI
COMUNAL DC 58 – 3,650 KM

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește executarea lucrărilor de asfaltare a drumului
comunal DC 58 care face legătura între localitatea Dropia și
comuna Cuza Vodă
Justificarea
proiectului

În prezent drumul comunal este pietruit, iar realizarea lucrărilor de
modernizare conduc nu numai la accesul facil către localitatea
Dropia dar și la dezvoltarea acestei localități care prezintă un
potențial consistent.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 5

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI
COMUNAL DC 59 – 7,430 KM

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește asfaltarea drumului comunal DC 59 care
face legătura între DJ 224 Tortoman – centru de reședință și
localitatea Dropia.
Justificarea
proiectului

În prezent drumul comunal este pietruit, iar realizarea lucrărilor de
modernizare conduc nu numai la accesul facil către localitatea
Dropia dar și la dezvoltarea acestei localități care prezintă un
potențial consistent.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 6

MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE
A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește modernizarea rețelei de drumuri locale în
cele două localități aparținătoare.
Justificarea
proiectului

Asigurarea unui trafic rutier și pietonal modern în comuna
Tortoman.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 7

ÎNFIINȚARE A.D.I. ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII
DRUMURILOR COMUNALE

Descrierea proiectului Proiectul prevede demararea procedurii de înființare a unei asociații
de dezvoltare intercomunitară împreună cu comunele Cuza Vodă și
Nicolae Bălcescu
Justificarea
proiectului

Obținerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea
drumurilor comunale care leagă și traversează cele trei comune

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare
Perioada estimată de
implementare

Buget local

2015
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Proiectul nr. 8

EXTINDEREA REȚELEI ELECTRICE CU 5 KM
ÎN ZONA LOTURILOR DE CASĂ
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect de dorește realizarea lucrărilor de extindere a rețelei
electrice în zona loturilor de casă
Justificarea
proiectului
Studii existente

Accesul neîngrădit la utilități publice

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 9

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN LOCALITĂȚILE TORTOMAN ȘI DROPIA

Descrierea proiectului Proiectul prevede realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea
a rețelei de iluminat public care deservește cele două localități
componente, Tortoman și Dropia
Justificarea
proiectului

Accesul neîngrădit la utilități publice și reducerea costurilor
referitoare la consumul de energie electrică

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 10

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DE COMPOST
PENTRU GUNOIUL DE GRAJD
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin acest proiect se dorește construirea unei platforme de compost
pentru gunoiul de grajd
Justificarea
proiectului

Asigurarea protecției mediului;
Metodă eficientă de reciclare pentru reziduurile din zootehnie;
Obținerea unui îngrăşământ valoros pentru agricultură capabil să
reducă deficitul de materie organică şi microelemente în solurile
agricole, să amelioreze caracteristicile fizice, chimice şi biologice
ale solurilor şi să crească indicii de valorificare a elementelor
nutritive din îngrăşămintele minerale aplicate;
Deschiderea unei pieţe a compostului.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 11

ACHIZIȚIONARE ȘI IMPLEMENTARE
SISTEM DE MODERNIZARE VIDEO
A COMUNEI TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește achiziționarea și montarea unui sistem de
supraveghere video
Justificarea
proiectului

Asigurarea siguranței publice, prevenirea evenimentelor nedorite și
monitorizarea traficului

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare
Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 12

ADUCȚIUNE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește realizarea aducțiunii rețelei de gaze naturale
Justificarea
proiectului
Studii existente

Asigurarea accesului neîngrădit la utilități publice

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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ÎNFIINȚARE PARC EOLIAN

Proiectul nr. 13

Descrierea proiectului Proiectul prevede înființarea unui parc eolian.
Justificarea
proiectului

Comuna Tortoman se află poziționată într-o zonă care posedă
condițiile cerute pentru dezvoltarea unui parc eolian și existența a
două parcuri care deja funcționează.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat Public Privat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 14

MODERNIZAREA SEDIULUI
ADMINISTRAȚIEI LOCALE DIN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește executarea lucrărilor de modernizare a
clădirii administrației locale (finisaje interioare, mobilier)
Justificarea
proiectului
Studii existente

Crearea unui spațiu de lucru adecvat administrației locale

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare
Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA
CLĂDIRII POSTULUI DE POLIȚIE
DIN COMUNA TORTOMAN

Proiectul nr. 15

Descrierea proiectului Proiectul prevede executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare
a clădirii în care funcționează poliția.
Justificarea
proiectului

Împiedicarea degradării clădirii și asigurarea unor condiții optime
de desfășurare a activității lucrătorilor de poliție și, în viitor, a
poliției locale.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 16

AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevedere amenjarea unor locuri de joacă în cele două
localități componente, Tortoman și Dropia
Justificarea
proiectului
Studii existente

Lipsa locurilor de joacă publice

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare
Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 17

ÎNTOCMIREA
CADASTRULUI GENERAL AL COMUNEI TORTOMAN

Descrierea proiectului Executarea măsurătorilor în vederea întocmirii cadastrului general
al comunei Tortoman
Justificarea
proiectului
Studii existente

Inexistența unui cadastru general

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
A.N.C.P.I. (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară) – P.O.R. (Programul Operațional Regional), Axa
Prioritară 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a
proprietăților în cadastru și cartea funciară, PI 11.1 Consolidarea
capacității instituționale pentru o administrație publică eficientă
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 18

EXPERTIZĂ TEHNICĂ A BLOCURILOR TM 1 ȘI TM 1A
DIN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Blocurile existente în localitatea Tortoman și construite în 1989
necesită o evaluare tehnică în vederea finalizării construcțiilor
Justificarea
proiectului

Expertiza va arăta starea tehnică a construcțiilor și va servi la
întocmirea documentației tehnice pentru finalizarea construcțiilor

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 19

REABILITAREA BLOCURILOR TM 1 ȘI TM 1A
DIN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede reabilitarea celor două blocuri în conformitate cu
rezultatul expertiei tehnice
Justificarea
proiectului
Studii existente

Evitarea degradării celor două blocuri și punerea lor în funcțiune

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 20

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 50X51 M
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește construirea unei săli de sport în localitatea
Tortoman
Justificarea
proiectului
Studii existente

Lipsa unei săli de sport și dezvoltarea infrastructurii educaționale
Studiu geotehnic / 2009

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 21

MODERNIZARE MINISTADION TORTOMAN PRIN
ACOPERIREA TERENULUI, ÎNLOCUIREA GAZONULUI
SINTETIC ȘI MONTARE SISTEM DE ILUMINAT

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește acoperirea terenului cu un sistem format din
structură metalică și pânză PVC cu inserție textilă, impermeabilă,
înlocuirea gazonului artificial și achiziționarea și montarea unui
sistem de iluminat
Justificarea
proiectului
Studii existente

Dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 22

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 4 GRUPE
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede realizarea unei construcții cu destinație grădiniță,
care va cuprinde săli de curs pentru 4 grupe de copii, vestiar,
grupuri sanitare, magazie, birou administrativ.
Justificarea
proiectului
Studii existente

Crearea infrastructurii educaționale adecvate

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
http://www.apdrp.ro/
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 23

ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA
LABORATOARELOR ȘCOLARE
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește înființarea și dotarea unor laboratoare școlare
la școala gimnazială din localitatea Tortoman
Justificarea
proiectului
Studii existente

Crearea infrastructurii educaționale adecvate

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.R. (Programul Operațional Regional), Axa
10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, PI 10.1 Investiții în
educarea și formarea, inclusiv formarea profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 24

ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește înființarea unui after school
Justificarea
proiectului

Inexistența unui after school și cererea din ce în ce mai mare din
partea părinților și a cadrelor didactice

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) - Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mica
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 25

ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE ANSAMBLU FOLCLORIC
LA CĂMINUL CULTURAL DIN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul își propune înființarea și dotarea cu costume, instrumente
și echipament de sonorizare a unui ansamblu folcloric
Justificarea
proiectului

Păstrarea tradițiilor culturale și transmiterea lor din generație în
generație
Educație prin cultură

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 26

MODERNIZAREA BIBLIOTECII COMUNALE
TORTOMAN PRIN ACHIZIȚIONARE FOND DE CARTE
NOU, MOBILIER ADECVAT ȘI INFORMATIZARE

Descrierea proiectului Prin acest proiect se dorește achiziționarea unui fond nou de carte
pentru a acoperi domeniile solicitate, mobilier adecvat și softuri
pentru informatizarea bibliotecii.
Justificarea
proiectului

Modernizarea bibliotecii și a capacității de acordare a unor servicii
competente.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 27

ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE
CENTRU DE CONSILIERE PENTRU TINERI
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin acest proiect se dorește înființarea și dotarea unui centru de
consiliere pentru tineri (consilierea tinerilor ai căror părinți sunt
plecați în străinătate la muncă, consiliere în carieră etc.)
Justificarea
proiectului
Studii existente

Dezvoltarea serviciilor de consiliere și asistență socială

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 28

CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNGRIJIRE
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE,
ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede dezvoltarea unui centru de îngrijire a persoanelor
vârstnice, achiziționarea de echipamente și mobilier
Justificarea
proiectului

Dezvoltarea serviciilor de asistență socială
Crearea de noi locuri de muncă

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 29

CONSTRUIRE CLĂDIRE DE UTILITATE PUBLICĂ
ÎN LOCALITATEA DROPIA, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește construirea unei clădiri în localitatea Dropia
cu funcție de utilitate publică în care să funcționeze un cabinet
medical, un birou administrativ al primăriei și un birou al poliției
Justificarea
proiectului

Localitatea Dropia se află la 10 km de centrul de reședință și pe
teritoriul localității nu există nici un punct de lucru al unei instituții.
Prin construirea acestei clădiri administrația, medicul și poliția pot
fi mai aproape de problemele cetățenilor și pot interveni mult mai
prompt.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 30

ELABORARE ȘI EDITARE
MONOGRAFIA COMUNEI TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește realizarea unei monografii a comunei
Tortoman (culegerea datelor, realizarea și editarea de fotografie
veche și nouă, efectuarea unor deplasări în Turcia pentru
documentare, machetare și editare).
Justificarea
proiectului

Lipsa unei monografii a comunei Tortoman (identitatea istorică,
culturală și tradițională a comunei)

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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ÎNFIINȚARE ȘI AMENAJARE
MUZEU COMUNA TORTOMAN

Proiectul nr. 31

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește înființarea și amenajarea unui muzeu al
comunei Tortoman
Justificarea
proiectului

Păstrarea identității meleagurilor tortomane, civilizației anterioare,
tradiționalitatea și culturalitatea, transmiterea informațiilor noii
generații

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 32

CONSTRUIRE CAPELĂ
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede construirea unei capele
Justificarea
proiectului
Studii existente

Depunerea persoanelor decedate într-un spațiu corespunzător

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 33

AMENAJARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește amenajarea unei piețe agroalimentarea
(spații de vânzare – tarabe și/sau chioscuri, spălătoare de legume,
grupuri sanitare, birou administrative și sanitar-veterinar)
Justificarea
proiectului
Studii existente

Promovarea producătorilor locali

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare
Perioada estimată de
implementare

Buget local
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 34

LUCRĂRI DE REABILITARE A PĂȘUNII COMUNALE

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește executarea lucrărilor de întreținere și
reabilitare a pășunilor comunale
Justificarea
proiectului

Asigurarea unui pășunat continuu, organizat, evitarea degradării
pășunilor

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat cu asociații de crescători de animale
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 35

EXECUȚIE FORAJE DE APĂ ȘI AMENAJAREA
SPAȚIILOR PENTRU ADĂPAREA ANIMALELOR
PE PĂȘUNEA COMUNEI TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect de dorește execuția unor foraje (2-3) de apă și
amenajarea spațiilor de adăpare a animalelor
Justificarea
proiectului

Lipsa sursei de apă pe pășunea comunală și inexistența unei rețele
hidrografice

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat cu asociații de crescători de animale
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 36

ÎMPĂDURIREA SUPRAFEȚELOR DEGRADATE /
NEPRODUCTIVE ȘI REALIZAREA PERDELELOR DE
PROTECȚIE ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește împădurirea unor suprafețe de teren atât în
Tortoman, cât și în Dropia și realizarea unor perdele de protecție
Justificarea
proiectului

Refacerea și conservarea biodiversității
Reducerea eroziunii
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
Îmbunătățirea capacității de retenția a apei
Protecția căilor de acces și a culturilor agricole

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene –P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare
Rurală) – Submăsura 8.1 Împădurirea și crearea de suprafețe
împădurite
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 37

AMENAJARE PARC COMUNAL
ÎN LOCALITATEA TORTOMAN, COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede executarea lucrărilor de amenajare a unui parc
Justificarea
proiectului

Înfrumusețarea comunei și crearea unor spații de promenadă și
agrement pentru locuitori

Studii existente

SF / 2009 - Este necesară actualizarea studiului de fezabilitate

Valoarea estimată

160,66 mii euro

Posibile
surse de finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Credite
Alte surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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Proiectul nr. 38

AMENAJAREA UNOR ZONE DE AGREMENT
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul urmărește dezvoltarea zonelor de agrement în spațiul rural
prin amenajarea de terenuri de sport, zone verzi, zone de grătare,
camping etc.
Justificarea
proiectului
Studii existente
Valoarea estimată

Dezvoltarea turismului rural

Posibile
surse de finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.R. (Programul Operațional regional) – Axa
prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a trusmului, PI 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și
sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice
Parteneriat
Alte surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

2014 - 2020
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Proiectul nr. 39

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC
ÎN COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede construirea unui complex turistic
Justificarea
proiectului

Dezvoltarea turismului rural și promovarea zonei
Crearea de noi locuri de muncă

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.R. (Programul Operațional regional) – Axa
prioritară 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a trusmului, PI 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și
sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 40

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PROFESIONALE
A PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
PRIN CURSURI DE PERFECȚIONARE
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICACITĂȚII PROFESIONALE
PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT

Descrierea proiectului Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea
continuă la cursuri și programe de specializare și perfecționare,
achiziționarea de echipamente IT
Justificarea
proiectului

Îmbunătățirea activității și capacității profesionale a administrației
locale

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.C.U. (Programul Operațional Capital
Uman)
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 41

UTILIZAREA TIC
ÎN VEDEREA OFERIRII UNOR SERVICII PUBLICE
DE CALITATE ȘI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE PLATĂ ON-LINE A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR
LOCALE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI
TORTOMAN

Descrierea proiectului Proiectul prevede achiziționarea și utilizarea tehnologiei
informaționale la nivelul Primăriei Comunei Tortoman
Justificarea
proiectului

Îmbunătățirea activității serviciilor publice
Acces nelimitat, facil – locuitorii nu sunt constrânși de un orar
Colectarea rapidă a taxelor și impozitelor

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.C.A. (Programul Operațional Capacitatea
Administrativă)
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 42

ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL COMUNEI TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește achiziționarea de utilaje și echipamente în
vederea dotării adecvate a S.V.S.U.
Justificarea
proiectului
Studii existente

Lipsa dotărilor necesare de intervenție în caz de situații de urgență

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 43

DEMOLARE CLĂDIRE VECHE, IGIENIZARE TEREN,
ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ ÎN LOCALITATEA TORTOMAN,
COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Terenul de 1875 m2 se află în proprietatea primăriei și este
poziționat în intravilanul localității Tortoman. Prin proiect se
dorește efectuarea lucrărilor de demolare a clădirii vechi,
igienizarea terenului, împrejmuire și construire clădire nouă cu
funcție administrativă.
Justificarea
proiectului

Construcția existență este în pericol să se prăbușească datorită
vechimii și a lipsei structurii de fundație. Construcția nouă va avea
o utilitate administrativă, stabilită prin consiliul local.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Fonduri europene
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 44

SCHIMBARE ACOPERIȘ, ANVELOPARE CLĂDIRE
ȘI REABILITARE INTERIOARE (ZUGRĂVELI,
ÎNLOCUIRE PARCHET, APLICARE TAVAN FALS ETC.)
LA ȘCOALA VECHE DIN LOCALITATEA TORTOMAN,
COMUNA TORTOMAN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește înlocuirea acoperișului la școala veche și
realizarea lucrărilor de finisaje interioare
Justificarea
proiectului
Studii existente

Modernizarea infrastructurii educaționale

Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene – P.O.R. (Programul Operațional Regional), Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, PI 10.1
Investiții în educație și formare, inclusiv formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020
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Proiectul nr. 45

CONSTRUIRE ADĂPOST PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN

Descrierea proiectului Prin proiect se dorește construirea și amenajarea unui adăpost
pentru câinii comunitari în extravilanul comunei Tortoman.
Adăpostul va cuprinde: cuști, spațiu pentru cabinet veterianar, hrană
și îngrijire, spații verzi, perdea de arbori, utilități, cale de acces.
Justificarea
proiectului

Proiectul este necesar pentru a elimina pericolul pe care îl
reprezintă prezența pe străzi a câinilor fără stăpân, riscul înmulțirii
necontrolate și creșterea agresivității. Totodată, se dorește
protejarea animalelor fără stăpân și asigurarea siguranței cetățenilor
comunei Tortoman.

Studii existente
Valoarea estimată
Posibile
surse de finanțare

Perioada estimată de
implementare

Buget local
Buget de stat
Parteneriat
Alte surse de finanțare
2014 - 2020

Notă: Sursele de finanțare au fost indicate informativ, conform datelor existente la
momentul elaborării strategiei. Pentru o informație actualizată vă rugăm să consultați siteurile instituțiilor abilitate (www.afir.ro, www.madr.ro, http://www.pndr.ro etc.)
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Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a
informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora asupra
dezvoltării comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
actorilor locali la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.
În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare
urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al
proiectelor planificate.
În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria);
► agenţii economici;
► societatea civilă;
► locuitorii comunității;
► structuri externe (instituţii judeţene).
Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape:
Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma
dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în
vederea aprobării.
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Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile
şi proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul
activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii
implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare.
Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi,
rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale
(organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial.
Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea
informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana
care a cules informaţia.
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor
stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua
măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei;
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
◘ secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt:
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării
problemelor identificate;
→ monitorizarea implementării;
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→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.
Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii de implementare.
Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea
unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare.
Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor
formulate, modul cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a
localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la
o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.
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CAPITOLUL XII
CONCLUZII
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Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Tortoman va
folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea planului de dezvoltare
care vizează creşterea calităţii vieţii în comunitate, un element indispensabil pentru existenţa
viitoare a comunei.
Dezvoltarea comunei Tortoman nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea
obiectivelor strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou.
Comuna Tortoman se confruntă cu problemele specifice unei comunități mici, dar cu
intenția clară de dezvoltare în ciuda populației îmbătrânite și a migrării tinerilor în spațiul
U.E. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de
transformare, fructificând oportunităţile de care poate beneficia.
Realizarea proiectelor viitoare este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare
nerambursabilă care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea
Europeană.
Obiectivele principale se referă la dezvoltarea utilităților publice la nivelul comunei
Tortoman, atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, dezvoltarea sectoarelor
educațional-culturale, activităților sportive, serviciilor de asistență socială și, nu în ultimul
rând, dezvoltarea agroturistică.
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile
precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât
aceasta să fie realistă şi aplicabilă.
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Strategia de dezvoltare locală este o radiografie a prezentului şi
viitorului, care stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza
deciziilor viitoare, ale celor care vor hotărâ măsurile necesare atingerii
ţintelor propuse.
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