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INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare a orașul Sulina definește o imagine clară a obiectivelor
strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală
împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pentru orizontul de timp 2027. Strategia
de dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a orașului
Sulina, un document de sprijin al administraţiei publice pentru a sluji comunitatea locală.
Astfel, ca plan de acțiuni, STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTARE A
ORAȘULUI SULINA imprimă o direcție a cursului acțiunilor membrilor comunității locale și
constituie un ghid pentru soluționarea situațiilor problematice identificate.
Ca mișcare tactică, STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI
SULINA este realizată cu scopul de a obține un avantaj – acela al creșterii calității vieții, dar
și competitivității economice a comunității locale.
Ca tipar de acțiune, STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTAREA ORAȘULUI
SULINA este un model (pattern) de comportament consecvent în timp, o suită de acțiuni,
adaptate în contextul socio-economic existent și previzionat al perioadei 2021 - 2027;
Ca poziție, STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI SULINA
este un mijloc de identificare a comunității/ municipalității în mediul socio-economic regional
– național – european.
Ca perspectivă, STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI
SULINA presupune o anume percepere a viitorului, împărtășită de membrii comunității locale
și care se reflectă în acțiunile acestora.
Strategia de dezvoltare a orașul Sulina, actualizată pentru perioada 2021 –
2027, definește așadar o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de
operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală împreună cu principalii
actori locali și le-au asumat pentru acest orizont de timp.
Așa cum se preciza la momentul inițial al elaborării strategiei de dezvoltare, aceasta
este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce necesită ajustare în
intervalul de timp acoperit. Demersurile de actualizare fac parte din acest proces de
ajustare necesar, pentru ca STRATEGIA să poată permite focalizarea şi ajustarea continuă
a eforturilor administrației publice locale pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor municipiului,
creșterea calității vieții acestora, valorificarea identității locale.
ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI SULINA realizate în anul
2018 și aprobate prin Hotărâre de Consiliu a constat în:
●

actualizarea informațiilor relevante aferente perioadei ulterioare elaborării

●

adaptarea documentului inițial la conținutul şi orientările actualelor documente de
programare corespunzătoare perioadei 2021 -2027, documente care nu erau
disponibile în anul 2018;

●

extinderea definirii liniilor strategice majore pana la nivelul anului 2027, în baza
analizei informațiilor existente, a direcțiilor strategice stabilite de documentele
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programatice naționale și europene precum și a previziunilor bugetare multianuale
cunoscute.
Prin urmare, lucrarea nu a urmărit înlocuirea, ci:
●

completarea strategiei aprobate, cu informații actualizate

●

reorganizarea direcțiilor şi obiectivelor de dezvoltare, precum și a planului de acțiuni
astfel încât acestea să corespundă într-o mai buna măsura contextului programatic
actual, competențelor și atribuțiilor legale ale autorităților publice locale.

STRATEGIA ACTUALIZATĂ DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI SULINA este un
instrument util autorității publice locale prin aceea că:
●

permite identificarea nevoilor actuale de dezvoltare, respectiv a potențialului de
dezvoltare a zonei;

●

permite utilizarea eficientă a resurselor prezente, prin direcționarea acestora către
prioritățile de dezvoltare stabilite;

●

permite identificarea unor
operaționalizarea acestora;

●

permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile;

●

permite transparența decizională, actualizarea strategiei implicând un proces de
consultare publică.

soluții la problemele cu care se confruntă şi

Pentru a avea o perspectivă mai amplă privitoare la tendințele/ nevoile de evoluție
locală, s-a dorit extinderea perioadei programatice până în 2027, cunoscând faptul că există
o acoperire bugetară orientativă – locală/ națională sau internațională pentru perioada 2021
-2027.
Obiectivul acestei Strategii este de a susține eforturile viitoare de dezvoltare ale
ORAȘULUI, prin stabilirea unor direcții strategice care au la bază analiza a 4 factori
importanți: punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările cu care se confruntă
ORAȘUL.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt următoarele:
1. Realizarea analizei preliminare. Planificarea strategică, presupune o analiza preliminara
a caracteristicilor comunitatii vizate. Aceasta analiza cuprinde elemente diverse
●

elemente de istorie a comunității;

●

analiza de mediu;

●

analiza cadrului strategic la nivel național, regional și județean.
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Principala misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se
plasează comunitatea și la identificarea capacităților reale deținute de aceasta.
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității. Pasul al doilea se referă
la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a orașul Sulina. Această viziune trebuie
să țină seama de elementele principale ale analizei preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale. Aceasta analiza se realizează pe
domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost
organizate dezbateri.
Domenii strategice principale identificate pentru ORAȘUL SULINA sunt:
●

dezvoltare și competitivitate economică;

●

dezvoltare rurală și infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);

●

dezvoltarea resurselor umane (educație, pregatire continuă, relația cu unitățile de
învățământ, etc);

●

dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).

Metodologia presupune următoarele elemente principale:
●

analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunități, amenințări);

●

identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;

●

elaborarea de strategii sectoriale care sa raspundă problemelor strategice
identificate;

●

modalități de evaluare a rezultatelor pe termen mediu și lung.

4. Articularea documentului strategic. Acest document strategic principal a fost elaborat
în urma definirii strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru și dezbaterile realizate.
Acesta este necesar să fie analizat de Consiliul Local și de societatea civilă din ORASUL
SULINA, forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică pentru
comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a orașul Sulina:
●

validitate stiințifică (procesul trebuie sa respecte cerințele tehnice ale planificării
strategice);

●

implicarea comunității (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesați din
comunitate);

●

transparență și obiectivitate (procesul trebuie sa fie transparent și să reflecte
interesele comunității ca întreg);

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA 5

●

coerență și continuitate (construcția documentului de planificare nu înseamnă
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și
completărilor viitoare).

Strategia de Dezvoltare Locală a orașul Sulina pentru perioada 2021-2027 este
un document strategic prin care direcțiile de dezvoltare durabilă multidimensională sunt
fundamentate în intervalul programat 2021-2027, fiind un proiect gestionat de Unitatea
Administrativ Teritorială ORAȘUL SULINA, în contextul dezvoltării rurale. Se urmărește
integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării economice, sociale și culturale la nivel local,
dar și integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de activitate.
Politica de dezvoltare abordată are ca țintă sprijinirea creșterii economice și
îmbunătățirea condițiilor de viață, prin valorificarea eficientă a potențialului local, prin
adoptarea de măsuri și strategii și obținerea de finanțare a proiectelor prin diverse programe.
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)
ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului
UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda
2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre
ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui
echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și
prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește
de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se
realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl
motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul.
Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui
echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. Programele de
dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un timp
îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe
termen scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Promovarea strategiei la nivel local, județean și regional
Scopul acestei strategii este de a oferi soluții coerente și în concordanță cu nevoile
și provocările cu care se confruntă comunitatea și agenții economici locali, de a evalua și
valoriza noi oportunități economice și investiționale, care sa contribuie la realizarea
obiectivelor locale ce sunt în competența administrației publice locale, în conformitate cu
direcțiile de dezvoltare strategice europene, naționale, regionale și județene și posibilitatile
reale de acțiune ale Consiliului Local SULINA. Acest document va sta la baza inițiativelor
tuturor persoanelor juridice care desfășoară activități pe teritoriul ORAȘULUI, iar pentru
administrația publică va fi un instrument managerial de maximă importanță.
După aprobarea în Consiliul local, autoritatea locală trebuie sa promoveze o viziune
strategică în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a comunității, care sa țină seama de
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interesele oamenilor, de oportunități și de resursele de care dispun locale trebuie sa
promoveze Strategia de dezvoltare durabilă a ORAȘULUI prin toate mijloacele și cu toate
ocaziile la nivel local, județean și regional.

CAPITOLUL I
ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ÎN ORAȘUL SULINA
1. CADRUL GENERAL
Scurt istoric
Sulina se găsește la extremitatea estică a teritoriului naţional și este singurul
oraș-port fluvial, la Dunăre și maritim, la Marea Neagră, al ţării, situat la gura de vărsare a
fluviului prin braţul cu același nume. Orașul Sulina, al 5-lea oraș al judeţului Tulcea, este
situat în Delta Dunării, pe ambele maluri ale Canalului Sulina (unul din cele trei braţe de
vărsare ale Dunării, la o distanță de aproximativ 1 km de litoralul Marii Negre). Sulina este o
zona relativ izolată, datorită atât obstacolelor naturale, cât și distanţei faţă de reţeaua
naţională de transport și de coridoarele europene terestre.
Orașul Sulina poate este în esenţă un sat transformat de-a lungul timpului într-un
punct de atracţie pentru numeroase popoare, de la împăraţi otomani, la ţari ruși; de la
case acoperite cu stuf pe alocuri la blocuri ca reminiscenţe ale regimului comunist. Sulina a
fost singurul oraș european care a purtat numele de Europolis, fiind un model de convieţuire
multietnică. Este orașul unde au iubit și au fost îngropaţi piraţi și regine, pescari și
comandanţi, salahori și amirali.
Sulina - capitală a piraților
Ca în toate orașele port, în Sulina contrabanda era înfloritoare, de asemenea și
pirateria. Cei prinși făceau temniţă în Tulcea, iar închisorile erau pline de piraţi și
contrabandiști. În jurul anului 1480, după cucerirea Chiliei și a gurilor Dunării, turcii au înălţat
la Sulina o redută pentru apărarea și supravegherea navigatiei la intrarea în Deltă. Apoi, tot
acolo, au ridicat sediul unei garnizoane pentru contracararea incursiunilor de jaf ale
cazacilor. Turcii cercetau de aici vasele cu pânze care se îndreptau spre porturile Tulcea,
Galaţi și Brăila. Conform poveștilor și legendelor locale, se spune că mult timp portul a fost
considerat un loc de refugiu al piraţilor de diferite naţionalităţi, în special greci și maltezi.
La marginea orașului Sulina se află Cimitirul Maritim, un loc de povești și legende.
Acolo sunt îngropaţi oameni de toate religiile, săraci și bogaţi, prinţese și piraţi. Ghiorghis
Kontogouris, un pirate grec, celebru în secolul al XIX-lea, atrăgea navele pe uscat și le
jefuia. Pe mormântul lui este gravat un cap de mort, semnul piratilor. Bineînţeles, orice pirat
are legenda lui. Oamenii locului povestesc cum se citește inscripţia de pe mormântul lui
Kontoguris: "Ca să poți citi inscripția de pe piatra piratului trebuie să vii în cimitir la primele
ore ale dimineții. Apoi umezește cu puțină apă placa și doar atunci, după ce se usucă puțin,
va putea fi citit textul săpat în mozaic, literele sunt scoase clar în relief".
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Sulina a fost transformată, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea, de Comisia Europeană a Dunării (CED), într-un oraș european de primă
importanţă. Organismul internaţional a fost înființat la Sulina în 1856, prin Tratatul de la
Paris.
Comisia Europeană a Dunării (CED) și-a desfășurat activitatea la Sulina în perioada
1856 și 1937. Prin apariţia CED-ului, Sulina a avut parte de o transformare spectaculoasă
dintr-o așezare pescărească într-un important oraș, cu o economie înfloritoare, bazată pe
comerţ și navigaţie. Conform proiectelor inginerului Charles Hartley, numit și "părintele
Dunării", au fost executate toate lucrările legate de corectarea braţului Sulina astfel încât să
devină un braţ ușor navigabil. Amenajările au dus la dezvoltarea portului, care devenise cel
mai important port de pe coasta apuseană a Mării Negre, iar din anul 1870 a fost primul
Porto Franco din România (un port liber, un port aflat într-o zonă economică liberă, cu o
jurisdicţie mai relaxată comparativ cu ţara în care este localizat. Aceasta înseamnă, în mod
normal, să fie scutit de taxe vamale sau să aibă un regim vamal special, cu reglementări
vamale favorabile).
Datorită importanţei comerciale, în Sulina existau opt reprezentanţe consulare, multe
companii de navigaţie, două spitale dotate cu instalaţii moderne de spitalizare, Palatul
Administrativ al CED, poștă, telefon, teatrul cu 300 de locuri și o tipografie. A fost amenajată
inclusiv plajă și s-a construit "Cazinoul", care nu era numai restaurant, ci și un loc de
spectacole, serate și baluri. Pe la începutul secolului XX, Sulina avea 1886 de case, un hotel
și 154 de prăvălii. În oraș funcţionau două școli primare românești, două elene, una
germană, una evreiască și un pension francez. De asemenea, erau două biserici grecești,
trei biserici lipovenesti, două germane (una protestantă și una catolică), una anglicană, două
geamii și o sinagogă.
Din această perspectivă, scriitorul român Jean Bart, învăţăcel al lui Ion Creangă,
moldovean la origine, numește și descrie Sulina în cartea sa, „Europolis”. Din păcate primul
război mondial a dus la stagnarea economică, prin oprirea comerţului, acţiunile militare
spulberând construcţiile cele mai de seamă a orașului, care rămăsese aproape pustiu.
Sulina – Babilonul din Delta Dunarii
La sfârșitul secolului al XIX-lea, populaţia se apropia de 5.000 de locuitori. Conform
recensământului, erau 2.056 greci, 803 româtni, 546 ruși, 444 armeni, 268 turci, 211 austro ungari, 173 evrei, 117 albanezi, 49 germani, 45 italieni, 35 bulgari, 24 englezi, 22 tătari, 22
muntenegreni, 21 sârbi, 17 polonezi, 11 francezi, 7 lipoveni, 6 danezi, 5 gagauzi, 4 indieni, 3
egipteni. Limba vorbită de majoritatea comunităţii era elina, iar principalul instrument oficial
de comunicare - franceza, urmate de limbile română, rusă , italian și turcă.
În orașul Europolis existau peste 100 de prăvălii, trei mori, o uzină de apă, una
electrică, o linie telefonică între Tulcea și Galaţi, un teatru, un cazino și un hotel. La începutul
secolului al XX-lea iluminatul portului era asigurat cu instalaţii electrice. S-au construit cheiuri
pe ambele maluri ale Dunării. În vara anului 1927 au fost inaugurate plaja și cazinoul, unde
se organizau periodic evenimente mondene. Consulii și personalul Comisiei Europene a
Dunării, împreună cu comandanţii de nave, petreceau la Hotelul Camberi sau la cazinoul de
pe plajă. Casele din oraș erau construite din lemn, cu temelie înaltă de piatră, învelite în
olană. La parter se găseau ateliere meșteșugărești, prăvălii și cafenele.
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În Sulina, s-au deschis nouă reprezentanțe consulare: consulatul austriac, vice
consulate englez, german, italian, danez, olandez, grec, rus și turc, iar Belgia avea o agenţie
consulară. Cele mai importante companii de shipping din Europa aveau birouri la Sulina:
Lloyd Austria Society (Austria), Deutsch Levante Linie - D.L.L. (Germania), Egeo (Grecia),
Johnston Line (Anglia), Florio et Rubatino (Italia), Westcott Linea (Belgia), Messagerie
Maritime (Franţa), Serviciul Maritim Român. Cu sprijinul CED, la Sulina s-au construit două
spitale, care asigurau consultaţii și spitalizare pentru personalul CED, dar și pentru populaţia
orașului și marinarii aflaţi în tranzit.
Mai multe școli, dar și azile confesionale mahomedan, mozaic și armean au
funcţionat concomitent în Sulina. Învățământul de stat era organizat pe trei trepte: preșcolar,
primar și secundar. De asemenea, au funcţionat școlile de meserii înființate la Sulina, după
anul 1929. În 1909 existau la Sulina două grădiniţe, școli primare de băieţi și de fete, care se
separă în anul 1890, iniţial acestea funcţionând împreună. Şcoala primară mixtă, de pe
malul stâng al Dunării, s-a înființat în 1928. Aici urmau cursurile copiii muncitorilor de la
atelierele CED. Înfiinţată în septembrie 1921, sub numele de „Gimnaziul Mixt al Casei
Naţionale Sulina“, din inițiativa locuitorilor orașului, prima școală secundară românească s-a
transformat treptat în școală numai pentru băieţi. Din documente reiese faptul că în
permanenţă CED a furnizat, în bani și natură, contribuţii pentru școlile din Sulina.
Etniile și-au creat propriile școli pe lângă lăcașurile de cult. Şcolile elene au fost
înființate în anul 1888 și au funcţionat în curtea bisericii grecești de pe strada Sf. Nicolae.
Şcoala catolică primară de băieţi a funcţionat la Sulina din anul 1898, pe strada Mihail
Kogălniceanu. Înștiințarea din februarie 1937 a Direcţiunii Învățământului Particular și
Confesional București către Legatiunea Italiană București, face cunoscută aprobarea
deschiderii Şcolii Primare Particulare Italiene „Luigi Rizzo“ în orașul Sulina, însă numai
pentru copiii de cetăţenie italiană, spre deosebire de școala catolică anterioară. La Şcoala
Primară Franceză Externă de Fete „Emma Contel“ erau înscrise în anul școlar 1915 – 1916,
29 de eleve de naţionalităţi: rusă, israelită, greacă, franceză, austriacă, bulgară. Şcoala
Primară particulară „Marie Jefrey“ a funcţionat din anul 1911 în localul de pe strada I.C.
Brătanu. Şcoala a funcţionat până în anul 1915.
Sulina – prezentul unei evoluții tumultoase
După primul război mondial, odată cu restructurarea pieţelor și redirecţionarea
marilor fluxuri comerciale internaţionale, traficul naval și maritim se diminuează treptat, iar
portul Sulina se regăsește într-o poziţie geografică marginală.
Dunărea pierde din importanţa istorică de cale de comunicaţie europeană. La
sfârșitul anilor 1930, intrarea României în sfera intereselor strategice ale Germaniei naziste
și despărţirea de aceasta a statelor democratice ale Europei duce la desființarea C.E.D. În
1948, cooperarea în spaţiul dunărean este aservită imperialismului Rusiei sovietice, care
revine la Gurile Dunării prin rapturile teritoriale consfințite de Tratatul de la Paris din 1947.
În urma acordului semnat la București, pe 1 martie 1939, România a preluat
principalele atribuţii ale comisiei. Personalul acestui organism s-a repatriat, iar viaţa
cosmopolită a Sulinei a încetat să mai existe. A rămas doar cimitirul unde sunt înmormântați
evrei și turci, lipoveni și englezi, simpli pescari sau comandanţi, contrabandiști sau amirali.
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Amplasare și accesibilitate
Orașul Sulina este situat la extremitatea estică a României (450 9 ‚ 34’’ N – 290 39’
10’’ E) în imediată vecinătate a gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră și este singurul
oraș port fluvial, la Dunăre și maritim, la Marea Neagră, al ţării, situat la gura de vărsare a
fluviului prin braţul cu același nume.
Teritoriul orașului face parte din una din cele mai întinse zone umede din Europa, arie
de importanţă ecologică naţională și internaţională și se plasează între zona tampon marină,
la est, și alte zone tampon și zone strict protejate, la nord, sud și vest. Teritoriul administrativ
al orașului Sulina se învecinează la nord cu teritoriul administrativ al comunei C.A. Rosetti, la
sud cu teritoriul administrativ al comunei Sfântu Gheorghe, la vest cu teritoriul administrativ al
comunei Crișan, iar la est cu Marea Neagră.
Sulina este o localitate izolată geografic, dar are o situare în teritoriu, atractivă
și favorabilă pentru practicarea turismului. Farmecul peisaj unic al așezării este dat de
îmbinarea între peisajele oferite de fluviu, de mare și Deltă. De la Sulina se poate accede pe
canale la unul din principalele complexurile acvatice interioare ale Deltei Roșu Roșuleț-Puiu
Lumina, incluse parţial în teritoriul administrativ al orașului, iar plaja naturală, cu nisip foarte
fin, de la Marea Neagră, se întinde spre sud, pe o lungime de 36km de cordon litoral,
depășind limitele administrative, până braţul Sf. Gheorghe.
Sulina este orașul din România situat la cea mai mică altitudine medie (mai puţin
de 4 m deasupra nivelului mării) se întinde de-a lungul Dunării, pe ambele maluri, dar cu cea
mai mare parte pe malul drept. Accesul se face doar pe calea apelor, cu vaporul sau salupa
de la Tulcea (distanţa 39 mile marine, aproximativ 72 km).
Orașul face parte din Regiunea Sud-Est, zona costieră a Mării Negre, subzona Delta
Dunării, și este punct al Coridorului VII Pan-european de Transport - Dunărea (cu braţul
Sulina și Canalul Dunăre – Marea Neagră) - Axa 18 din cadrul reţelei TEN-T. (Coridorul
Fluvial European Rin – Main – Dunăre). Legăturile în teritoriu se realizează preponderent pe
calea apei, inclusiv cu reședinţa de judeţ, municipiul Tulcea. Există o legătură rutieră spre
cele două comune apropiate, Sf. Gheorghe și C. A. Roseti, prin intermediul a două drumuri
clasificate ca drumuri judeţene.
Orașul Sulina face parte din zona rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, ce are o
structura administrativă teritorială echilibrată, având în componenţă: 1 municipiu-Tulcea, 4
orașe: Isaccea, Babadag, Măcin, Sulina și 32 de comune.
Gurile Dunării au constituit, de-a lungul istoriei, o zonă vizată de marile puteri pe
fondul intereselor strategice, economice, politice și comerciale. Primele reglementări juridice
privind navigaţia pe fluviul Dunărea sunt consemnate în Tratatul dintre Austria și Turcia din
anul 1616, acesta find primul tratat internaţional care s-a ocupat de problema Dunării.
Dunărea se varsă în Marea Neagră prin 3 braţe secundare, care creează Delta:
●

Chilia, la Nord;

●

Sulina, la mijloc;
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●

Sf. Gheorghe, la Sud.

Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-geografice și geologice, Dunărea se împarte în
trei sectoare:
●

Dunărea de sus, de la izvoare km 2863 până la Gőnyu km 1791 având lungimea
totală de 1072 km;

●

Dunărea de mijloc, de la Gőnyu km 1791 până la Drobeta Turnu Severin km 931
având lungimea totală de 860 km;

●

Dunărea de jos, de la Drobeta Turnu Severin până la Sulina Mm 0, având o lungime
de 931 km.

Sulina este port de intrare și ieșire pentru cargourile comerciale de marfă și
pentru navele maritime de croazieră turistică și port terminal fluvio-maritim pe
coridorul VII pan-european de transport. Coridorul VII, stabilit la Conferinţele
pan-europene în domeniul transporturilor (Creta – 1994 și Helsinki – 1997), este constituit de
artera navigabilă Dunăre – Main – Rin.
Coridorul VII reprezintă o axă centrală a relaţiilor inter teritoriale europene și este
considerat coloana vertebrală a unui sistem zonal dinamic și complex, un factor de
dezvoltare inclus în strategiile europene de dezvoltare economico-socială și spaţială și de
cooperare teritorială.
Pe de altă parte, în contextul coridoarelor europene de transport și al circulaţiei
turistice la nivel european și internaţional, Sulina este plasată, ca port terminal, într-o poziţie
de oraș-portal pentru Delta Dunării ca obiectv major de interes turistc. În această
conjunctură, se impun acţiuni vizând valorificarea memorandumului de dezvoltare a
turismului de croazieră pe Dunăre, semnat în anul 2002, la Hainburg, în Austria, în care
Sulina este inclusă că terminal turistic, find punctul terminus al coridorului VII.
Strategia de Transport Intermodal în România 2020 - 2024 prezintă în urma
analizării fluxurilor de tranzit, Sulina ca parte integrantă a oportunităţii de construire a unor
potenţiale locaţii ale terminalelor intermodale în vederea conexiunii Marea Neagră –
Republica Moldova – Ucraina. Conexiunea este considerată a fi posibilă prin căi navigabile
interioare: port Constanţa prin canalul Sulina Port Galaţi, zonele potenţiale pentru
amplasarea terminalelor intermodale pe această rută find Constanţa și Galaţi.
Sulina face parte dintr-un exemplu de relaţie deficitară între localităţile din sistemele
urbane; încadrându-se în categoria orașelor mici și mijlocii cu caracteristici ale mediului
natural care fac dificile legăturile în teritoriu – Tulcea- Sulina.

Suprafața
Suprafaţa totală a orașului Sulina reprezintă 0,16% din suprafaţa totală a judeţului
Tulcea. În prezent, teritoriul administrativ al orașului Sulina are o suprafaţă de 32 960 ha,
dintre care 32 640 ha se află în extravilan, iar 356 ha în intravilan.
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Din totalul suprafeţei administrative, cea mai mare parte – approx. 95% este
ocupată de ape/bălţi: 31 212 ha, numai 960ha fiind cele ce pot fi construite sau utilizate
în scopuri agricole. Cu toate că datele statistice pot releva aparent o situaţie îngrijorătoare,
mare parte din suprafaţă find acoperită de ape și bălţi, în realitate tocmai acest tip de
folosinţă al terenului constituie competenţa distinctivă a orașului Sulina, descriind întocmai
potenţialul crescut al așezării.
Organizare administrativă
Orașul Sulina, al 5-lea oraș al judeţului Tulcea, este situat în Delta Dunării, pe
ambele maluri ale Canalului Sulina (unul din cele trei braţe de vărsare ale Dunării, la o
distanța de aproximativ 1 km de litoralul Marii Negre). Sulina este o zona relativ izolată,
datorită atât obstacolelor naturale, cât și din distanţei faţă de reţeaua naţională de transport
și de coridoarele europene terestre.
Teritoriul orașului se învecinează la nord cu comuna C.A. Roset, la sud cu comuna
Sfântu Gheorghe, la vest cu comuna Crișan, iar la est cu Marea Neagră. Orașul face parte
din Regiunea Sud-Est, zona costieră a Mării Negre, subzona Delta Dunării, și este punct al
Coridorului VII Pan-european de Transport - Dunărea (cu braţul Sulina și Canalul Dunăre Marea Neagră) - Axa 18 din cadrul reţelei TEN-T. (Coridorul Fluvial European Rhin – Main –
Dunăre).
Legăturile în teritoriu se realizează preponderent pe calea apei, inclusiv cu reședinţa
de judeţ, municipiul Tulcea. Există o legătură rutieră spre cele două comune apropiate, Sf.
Gheorghe și C. A. Roseti, prin intermediul a două drumuri clasificate ca drumuri judeţene.
Orașul Sulina face parte din zona rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii, ce are o structura
administrativă teritorială echilibrată, având în componenţă: municipiul Tulcea, 4 orașe:
Isaccea, Babadag, Măcin, Sulina și 32 de comune.
Rețea de localități- număr, structurală, repartiția în teritoriu:
●

31,25 % din comune au între 2.000 și 3.000 de locuitori, cea mai mică comună
Pardina are 606 locuitori, cea mai mare Sarichio 7.334 locuitori

●

Cele mai mari comune după numărul de locuitori se află localizate în zona lagunară :
Sarichioi 7.334 locuitori, Corbu -5.560 locuitori, Jijila-5.802 locuitori, Jurilovca 5.031
locuitori

●

37,5 % din comune au în componenţă câte 2-3 sate

●

Preponderenţa (24%) d.p.d.v. al numărului de locuitori a satelor medii cu 1.000-2.000
de locuitori. Cel mai mare sat ca număr de locuitori este Mahmudia 4.986 locuitori din
comuna omonimă, iar cel mai mic Uzlina 6 locuitori, din comuna Murighiol.

Relief
Orașul este plasat în apropierea confluenței braţului Sulina cu Marea Neagră, pe un
grind fluvio-maritim nisipos îngust corespunzător gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră,
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o formaţiune geomorfologică relativ nouă. Întinderea grindului de amplasare a localităţii este
de aproximativ 3 km, numai în sensul lungimii, pe direcţia de curgere a Dunarii, iar lăţimea
maximă este de 500m.
Depozitele vechi ale fundamentului sunt reprezentate prin cele paleozoice și
mezozoice, grosimea acestora fiind de circa 85 m faţă de cca 45 m în zona de formare a
Deltei. Granulometric, depozitele de nisip sunt din ce în ce mai fine spre suprafaţă, fapt ce
demonstrează că puterea aluvionară a fluviului s-a diminuat de-a lungul anilor.
Grindul de amplasare al orașului este reinundabil la debitele maxime ale fluviului și la
vânturile estice care blochează vărsarea fluviului și creșterea nivelului mării.
Zona construită a orașului se află pe grindul fluvial consolidat, extins la cca 80% din
suprafaţa acesteia, în direcţia sud, cu cote medii de 0.60 - 0.90m faţă de suprafaţa de
referinţă topografică. Atât în zona de tasare maximă corespunzătoare străzilor I – III, cât și în
zona străzilor III – VI, între straturile de nisip de sedimentare se afă straturi de nisip care
conţin turbă și mal aluvionar, martori ai marilor inundaţii din trecut, purtătoare de suspensii
aluvionare, în combinaţie cu resturi organice putrezite, cu orizonturi din amestecuri prafoase,
saturate, afânate, rezultate din combinaţia geologică cu vechea zonă extinsă a Deltei.
Caracteristicile fizico-chimice și granulometrice ale terenului de fundare a zonei centrale a
orașului îl încadrează în Normativul P7/92 ca teren slab de fundare pentru construcţii grele.
S-au efectuat sondaje în reţea, de detaliu sau pe profiluri semnificative, care traversează
zone de interes în dezvoltarea orașului Sulina.
Geotehnic, investigaţiile pe probe din foraj și puţ au arătat următoarea structură:
Ø Umpluturi din nisip, pietriș și bolovani, uneori cu resturi vegetale și de construcţii
de 1,5-2,0m grosime;
Ø Depozite arenite, constituite predominant din prafuri și nisipuri argiloase cu pietriș
de cca 2,5-3,0m grosime și cu un mirosspecifc de mâtl;
Ø Nisipurile argiloase ating cca 4,00m grosime;
Ø Urmează argile prafoase până la -16,00m.
Din punct de vedere al acviferului de mică adâncime, zona orașului Sulina are nivelul
apei subterane la adâncimea de -1,50m la-2,00m, în nisipuri. Tasarea medie anuală a
lucrărilor slab fundate pe perna de nisip (blocurile de apartamente) a fost de 2,5mm.
Adâncimea maximă de îngheţ este de 0.90m de la suprafaţa solului, în anii cu ierni foarte
grele și prelungite (STAS 6054/74). Zona seismică în care este situat orașul Sulina este „ D” ,
cu un coeficient Ks=0.16 și o perioadă de colţ Tc=1.5 sec, conform P100/92. Grindul
fluvio-maritim se afă în dezvoltare în estul localităţii, extinzându-se spre sud, la adăpostul
digului-jetea al canalului Sulina.
În timp ce plaja se extinde spre estul localităţii pe seama mării – fenomen în principiu
favorabil, în sectorul sudic al coastei, spre localitatea Sfântu Gheorghe, linia de ţărm suferă o
tot mai accentuată retragere, cauzată de proceselor de abraziune, de 200-300 m în ultimii 35
de ani. Cordonul litoral este puţin consolidat și are dune de nisip formate sub influența
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vânturilor. Pe malul stâng al canalului Sulina, zona cartierului Prospect este o arie întinsă
depresionară, supusă riscului de inundare până la ridicarea digului de apărare
Clima
Factorul climatic este un factor natural important care favorizează practicarea
turismului în natură. În condiţii optime vorbim despre o perioadă de timp de cca. 5/6 luni pe
an (mai –octombrie), însă situaţia reală din teritoriul orașului Sulina prezintă perioada
iunie-august ca find cea în care condiţiile meteo pot favoriza fluxul turistic.
Observaţiile meteorologice încep la Sulina încă din anul 1859, aceasta beneficiind de
propria staţie meteorologică și prima din România, înfiinţată în cadrul Comisiei Dunărene și
condusă de inginerul Kuhll.
Climatul orașului Sulina este temperat continental. Ca urmare a specificului
circulaţiei atmosferice, se manifestă predominant influențe marine, dar și influențe ale
circulaţiei continentale ale aerului.
Topoclimatul din zona deltei fluvio-maritime este determinat de calitatea de rezervor
termic al apelor costiere puţin adânci, care stochează căldura în perioada caldă și o cedează
în perioada rece.
La staţia meteorologică Sulina, temperatura maximă absolută anuală a fost de 37.50
C, înregistrată la 20 august 1946, iar minima absolută anuală a fost de - 25.60 C, înregistrat
la 9 februarie 1929.
În zona Sulinei se înregistrează unele recorduri climatice pe ţară:
●

cea mai redusă nebulozitate;

●

cea mai mare cantitate de radiaţie solară;

●

cele mai multe zile cu soare;

●

225 de zile fără îngheţ;

●

cel mai mare interval mediu anual cu temperaturi medii zilnice peste 0⁰C (cca. 325);

●

cele mai mici cantităţi anuale de precipitaţii (330-350 mm);

●

cele mai lungi perioade de uscăciune (6-7 luni consecutive).

La acestea se adaugă un potenţial energetic eolian considerabil: numai 25-30 de zile
fără vânt pe an.
La Sulina, mediile multianuale indică 145 zile de vară și numai 15 zile de iarnă, iar
primăverile sunt mai lungi (122 zile) decât toamnele (83 zile).
Umiditatea relativă a aerului este de 80% - 89%.
Microclimatul plajei orașului este determinat de faptul că marea și nisipul plajei se
încălzesc și se răcesc în mod diferit, deoarece procesul evaporării apei și cel al
evapotranspirației sunt diferite.
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Dimineaţa, condensarea și evaporarea apei se resimt pe plajă la distanţe de
300—500 m de la linia ţărmului în interiorul plajei, iar spre seară efectul brizei face ca
atmosfera să fie deosebit de plăcută, eliminandu-se efectul de căldură excesivă.
Hidrografia
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă - râturi, lacuri,
fluviul Dunărea și ape subterane.
Suprafaţa Deltei Dunării cuprinde cele trei braţe ale Dunării: Chilia, Sulina, Sfântu
Gheorghe și cinci zone hidrografice:
1. zona Chilia Sulina între braţele Chilia, Tulcea și Sulina;
2. zona Sulina-Sf. Gheorghe, între braţele Sulina și Sf. Gheorghe;
3. zona Sf. Gheorghe-Razelm, la sud între braţul Sf. Gheorghe și lacul Razim;
4. zona Complexul lagunar Razim – Zmeica - Goloviţa – Sinoe;
5. zona marină a Deltei Dunării (gurile Dunării, ţărmul mării și fundul submers din faţa
litoralului Deltei), în care sunt incluse conform Directivei Cadru Ape, atât corpuri de apă de
suprafaţă care nu sunt puternic modificate (adică acele ape care sunt reprezentate de ape
naturale sau cvasi-naturale, sau cele modificate numai calitativ) cât și corpuri de apă puternic
modificate. Resursele teoretice de apă din perimetrul RBDD sunt constituite din resursele de
apă de suprafaţă și din cele subterane.
Dintre resursele subterane de apă cele de mică adâncime sunt folosite într-o măsură
foarte redusă și în exclusivitate de către puţine gospodării ale populaţiei locale, calitatea
acestor ape nefiind corespunzătoare. În ceea ce privește resursele subterane de adâncime,
acestea nu sunt corespunzătoare și nu sunt utilizat.

Solurile
În zona Sulina solurile, deosebit de sărace în compoziţie, formate aluvial pe depozite
aluvionare, sunt improprii dezvoltării activităților agricole.
O parte din populaţia locală face eforturi considerabile pentru a cultiva plante
legumicole în grădinile din jurul caselor pentru autoconsum: pânza freatică este relativ
ridicată și menţine solul rece o perioadă lungă; primele legume se obţin în ultima decadă a
lunii iulie și în luna august, după care în prima decadă a lunii septembrie apar ceţuri
spontane sărăturate care usucă culturile.
În categoria solurilor locale se înscriu gleisolurile și solonceacurile, care suportă un
covor vegetal sărac și se regăsesc inclusiv în zona islazului, zonă disecată care are
particularitatea de saratura în anumite perioade, în cazul în care cad precipitatii mai
consistente.
Histosolurile (solurile organice), care ocupă suprafeţe compacte în zona complexului
lacustru Rosu-Puiu, reprezintă suportul vegetaţiei din zonele umede în care se dezvoltă
stufariile, plaurii, vegetaţia acvatică submersă
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Vegetația
Din punct de vedere al indicilor fitocenologici cantitativi, majoritatea speciilor studiate
au o abundenţă și frecvenţă redusă, excepţie fac Eryngium maritimum Convolvulus persicus,
specii la care de altfel au fost găsite site-uri noi de răspândire nesemnalate în literatură.
De asemenea, speciile Polygonum maritimum, Linaria genistfoliasubsp. euxina,
Gypsophila per foliata, Eleocharis parvula, Cyperus hamulosus, Carex secalina, Scirpus
littoralis, Carex extensa, Asparagus brachyphyllus, Petasites spurius, Argusia sibirica,
Elymus farctussubsp. bessarabicus, Ammophila arenariasubsp. arundinacea, Aegilops
triuncialis, Stpa pennata subsp. Sabulosanu au fost până în 2009 incluse în LRD (2000) sau
LRR (2000).
În perioada iulie- septembrie 2014 au fost identificate 317 specii de cormofite.
Au fost identificate aspecte deosebite în perioada de analiză în ceea ce privește prezenţa
ridicată de specii antropofile și invazive.
Principalul factor de periclitare al florei de pe raza orașului Sulina este reprezentat de
pășunatul excesiv cu mult peste limita de suportabilitate a pășunilor din R.B.D.D. Sunt
necesare studii de evaluare a pajiștilor din R.B.D.D. și degajarea/destufizarea unor zone noi,
fără impact asupra faunei și florei, pentru extinderea suprafeţelor de pășunat. Efectul
preconizat va f observat în diversitatea de specii crescută și presiune mai scăzută asupra
habitatelor de interes comunitar.

Biodiversitatea
Prezenţa și dezvoltarea vegetaţiei sunt strâns legate de regimul hidrologic, precum și
de altitudinea scăzută, în medie de 0,31m, pânza de apă freatică aflându-se la adâncimi
mici. Din punct de vedere al resurselor vegetale, Sulina dispune numai de resurse stuficole
(predominant stuf, papură și pipirig), de pășune redusă și plante medicinale. Spre mare,
vegetaţia este de sărătură.
Cercetările de specialitate au atestat, la un moment dat pe teritoriul administrativ al
orașului existenţa volburei-de-nisip (identificată prin aceeași denumire științifică
-Convolvulus persicus-), întâlnită în ultimii ani în preajma satului Cardon. Prezenţa
prezumată a acestei plante protejate în zona plajei este însă în prezent controversată, fără a
putea fi demonstrată recent, îndeosebi în contextul proiectelor de punere în valoare a
potenţialului turistic deosebit al acestei zone.
O altă specie care necesită măsuri speciale de protejare este Centaureea pontică,
specie endemică. Este obligatorie păstrarea în stare sălbatică a tufărișurilor existente din
această specie.
În ceea ce privește ornitofauna, zona Sulina a fost investigată din punct de vedere al
populării cu specii de interes ecologic deosebit (sau specii notabile), înțelegând prin aceasta
în primul rând endemitele și cele periclitate critc, apoi cele vulnerabile și rare și, nu în ultimul
rând, cele cu valoare estetică deosebită.
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Teritoriile cercetate au fost punctate în funcţie de numărul și cantitatea acestor specii,
zona Sulina find atestată cu o valoare ridicată a biodiversităţii, în categoria 30-59 puncte
(categoria superioară este cea a valorilor maxime - 60-400 puncte).

Fauna
Au fost identificate 26 de specii de macronevertebrate acvatice aparținând la 9 grupe
taxonomice: Odonata, Ephemeroptera, Heteroptera, Coleoptera, Amphipoda, Mysidacea,
Gastropoda, Hirudinea și Hydrachnidae. Grupul cu cel mai mare număr de specii este cel al
moluștelor din grupul gasteropodelor – melci – cu 12 specii identificate.
În zonele investigate, au fost observate un număr de 46 de specii de orthoptera
(47,5% din totalul speciilor observate în R.B.D.D. și 24,2% din totalul speciilor observate în
România), 22 aparţinâtnd Subordinului Ensiferași 24 aparţinâtnd Subordinului Caelifer. De
asemenea, în cadrul investigațiile ortopterofaunistce realizate în perioada iulie-septembrie
2014 în R.B.D.D. prezintă următoarele caracteristici au fost observate un număr de 29 de
specii de ortoptere (35,8%) din totalul speciilor observate în R.B.D.D. și 15,2% din totalul
speciilor observate în România), 15 aparţinâtnd Subordinului Ensiferași 14 aparţinâtnd
Subordinului Caelifera.
Din cele 136 specii identificate în tot RBDD aparținând la 3 Clase cu 20 Ordine, 45
Familii (ceea ce reprezintă circa 75-80% din ihtiofauna României) în bălţile dintre braţele
fluviului s-au identificat: - în marte – iunie 2015 un număr de 35 de specii de pești(marea
majoritatea sunt frecvent întâlnite în mediul lacustru al RBDD); - în iulie 2015 un număr de
33 de specii de pești(marea majoritatea sunt frecvent întâlnite în mediul lacustru al RBDD).
În perioada vernală și estivală timpurie a anului 2015 în zona R .B.D.D. au fost
identificați 9 din cei 11 taxoni de amfibieni cunoscuţi până în prezent în perimetrul R.B.D.D.
În perioada estivală și sezonală a anului 2015 în zona R.B.D.D. au fost identificați 8 din cei
11 taxoni de amfibieni cunoscuţi până în prezent în perimetrul R.B.D.D.

Resurse antropice
Resurse antropice denumite și resurse antropogene sunt generate de fenomenele
antropice, respectiv antropogene datorate acțiunii omului cu urmări asupra reliefului,
vegetației și climei. Aceste resurse includ toate categoriile de bunuri care au fost realizate
de-a lungul evoluției istorice a societății umane, fiind reprezentative pentru anumite epoci,
curente si stiluri artistice, create de artiști de marcă reprezentanți ai tuturor artelor.
Bazinul Dunării din ţara noastră deţine un patrimoniu cultural uriaș, cu un potenţial
major de dezvoltare, dar care până în prezent nu a fost introdus pe lista priorităţilor judeţene.
Patrimoniul cultural atât natural, cât și cel construit se află într-o stare avansată de
degradare, proces împotriva căruia nu au fost prevăzute soluţii de remediere sau de stopare.
În cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) viziunea se
focusează pe ameliorarea situaţiei mobilităţii, patrimoniului natural și cooperării teritoriale,
subiecte de asemenea importante, însă lipsa preocupărilor pentru întreţinerea și restaurarea
patrimoniului construit, parte din istoria locurilor, conturează o strategie incompletă.
Patrimoniul cultural construit al orașului Sulina este format din:
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●

Palatul Comisiunii Europene a Dunării

●

Farul Comisiei Europene a Dunării

●

Clădirile din complexul C.E.D. și zona Portului franc

●

Atelierele C.E.D. de pe malul stâng (aparțin patrimoniului cultural industrial)

●

Uzina de apă (aparţine patrimoniului cultural industrial)

●

Clădiri comerciale și de locuit din zona str.I și II

●

Complexul cimeterial

●

Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae din Sulina
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2. DEMOGRAFIE
Evoluția populației stabile
Conform P.A.T.N., secţiunea IV, orașul Sulina este considerat a fi de rang III și poate
fi clasificat drept oraș în plină declin demografic, oraș cu caracteristici rurale.
În intervalul 1956-1993 în Sulina s-a înregistrat o creștere a numărului populaţiei cu
aproximativ 50%. Începând cu anul 1994, în cadrul orașului s-a instalat o etapă de declin
demografic, aproximativ 1 400 de locuitori părăsind orașul în acest interval. (dintr-un total de
5 432 locuitori înregistraţi la sfârșitul anului 1993).
Orașul Sulina are o populaţie totală estimată a fi de 4 071 de persoane la sfârșitul
anului 2016 (la recensământul din 2012 s-au numărat 4 360 de locuitori), dintre care
numărul persoanelor de sex masculin este aproximativ egal cu cel al celor de sex feminin –
50.13% bărbaţi, 49.86% femei.
La nivel etnic, componenţa populaţiei este formată din 81.92% români, ucraineni
1.22%, ruși lipoveni 9.88%, greci 1.69%, etnie necunoscută 4.8%, altă etnie 0.46%. Din
punct de vedere al componenţei confesionale a orașului Sulina, vorbim despre ortodocși
91.48%, ortodocși de rit vechi 3.82%, necunoscută 4.06% și altă religie 0.62%.
La nivel naţional, Sulina face parte din categoria orașelor cu scăderi ale populaţiei
de peste 40% în perioada 1989-2012, fiind al doilea oraș cu cea mai mare scădere
demografică comparativ cu restul orașelor Judeţului Tulcea.
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La nivel contextual, referitor la recensămintele din 2002 și 2011, Judeţul Tulcea
înregistrează o scădere a populaţiei cu 16,9%, iar Sulina cu 20,4%. Comparativ cu restul
orașelor judeţului situaţia este îngrijorătoare, fiind al doilea oraș cu cea mai mare scădere
demografică; de trei ori mai mare comparativ cu cea de 6.5% înregistrată în Isaccea.
Nivelul de pregătire al populaţiei este relativ scăzut, 30% au studii elementare, dintre
care numai 40% au urmat și cursurile liceale, iar din totalul populaţiei numai 20% sunt
persoane cu studii universitare. Din totalul de 587 copii/adolescenţi ce ar trebui să fie înscriși
în cadrul unei instituții de învățământ (grădiniţă, primar, gimnazial, liceal), numai 396 sunt
înscriși în evidenţele locale. Mai îngrijorător este însă faptul că din totalul populaţiei orașului
Sulina, strict din punct de vedere statstc, în prezent nu există nici o persoană înscrisă în
învățământul postliceal/ de maiștri sau învățământ superior. Cauza principală poate fi
considerată a fi lipsa legăturilor cu localităţile limitrofe și gradul ridicat de izolare al așezării.
În ceea ce privește evoluţia demografică a orașului Sulina, în contextul actual se
previzualizează o scădere a numărului locuitorilor. Analiza evoluţiei populaţiei în funcţie de
intervalele de vârstă relevă faptul că populaţia va suferi un proces accentuat de îmbătrânire
în următorii ani, întrucât numărul locuitorilor cu vârstele cuprinse între 0-24ani nu va reuși să
substituie forţa de muncă actuală. Un alt factor ce va contribui la acest declin demografic îl
reprezintă sporul natural negativ, alături de plecările cu domiciliul din orașul Sulina, tot mai
accentuate în ultima perioadă.
Structura și îmbătrânirea populației
Îmbătrânirea populației este o tendința pe termen lung care a început cu câteva
decenii în urma în Europa. Aceasta tendință este vizibilă la nivelul transformărilor structurii
de vârstă a populației și se reflectă într-o pondere în creștere a persoanelor în vârstă,
cuplată cu o pondere în scadere a persoanelor în vârstă de muncă, raportată la populația
totală.
Din totalul populaţiei, 19% reprezintă copii/adolescenţi ce au nevoie de infrastructură
pentru a efectua deplasări către grădiniţă/școală/liceu, fiindu-le necesar un sistem sigur de
deplasare (monitorizare video traffic, treceri de pietoni sigure, trotuare, reţea de transport în
comun special destinată acestora, etc.).
Totodată cei cu vârstele cuprinse între 20-24 ani, și anume 5.2% din totalul
locuitorilor reprezintă populaţie ce are nevoie de acces facil, rute directe și timpi de
deplasare cât mai reduși în vederea accesării instituțiilor de învăţămâtnt superioare din Jud.
Tulcea (oraș Tulcea), dar și de la nivel regional/ naţional.
În cadrul structurii populaţiei pe grupe de vârstă constatăm o repartizare echilibrată:
un procent de 74% populaţie activă și unul de 65% populaţie ce poate f încadrată pe piaţa
forţei de muncă. Regăsim în categoria de vârstă 0 – 14 ani -10% din totalul populaţiei, 15-24
ani-9%, 25-64 ani-65%, iar în categoria peste 65 ani-16%. Structura populaţiei ce are în
componenţă 74% populaţie activă constituie un potenţial crescut în vederea unei dezvoltări
economice viitoare în condiţiile în care populaţiei i se vor oferi locuri de muncă (la momentul
studiului sunt înregistrate 5 persoane care beneficiază de ajutor social). Stadiul actual al
populaţiei reflectă o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei.
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Evoluţia populaţiei este în strânsă legătură cu factorii demografici, sporul natural şi
soldul migraţiei. Sporul natural al populaţiei este un indicator care măsoară diferenţa
algebrică între numărul născuţilor vii şi numărul morţilor din rândul populaţiei, într-o anumită
perioadă de timp.
Procesul de îmbătrânire al orașului ar putea fi cauzat, de asemenea, și de migraţia
(de-a lungul procesului de dezvoltare al orașului) în scop de studiu sau de lucru către zone
urbane mai bine definite din acest punct de vedere, întrucât Sulina nu oferă locuitorilor săi
servicii de educaţie de calitate, iar oferta de locuri de muncă a orașului pentru persoane cu
studii superioare este aproape nulă.
Piramida vâtrstelor, în formă de „treflă”, reflectă o populaţie care, după un proces de
îmbătrânire va cunoaște un proces de reîntinerire demografică. Cu o distribuţie relativ
uniformă pe sexe, se remarcă totuși un număr mai mare al persoanelor de sex masculin
până la 40 ani, după care numărul acestora este depășit de populaţia de sex feminin,
mortalitatea bărbaţilor fiind mai mare decât cea a femeilor.
Ca și evoluţie, observăm că din 2011 până în prezent populaţia îmbătrânită a scăzut,
proporţional însă cu scăderea numărului total al locuitorilor. Prin raportare la situaţia din
2011, în 2016 regăsim același raport al populaţiei, însă într-un număr redus; de menţionat
find că forţa de muncă înregistrează cel mai mare raport numeric. În același timp nivelul
scăzut al populaţiei vârstnice În urma analizei principalilor indicatori demografici ai orașului
Sulina, observăm prin comparaţie cu nivelul naţional un grad de îmbătrânire relativ egal cu
cel naţional, dar un nivel mai scăzut de populaţie îmbătrânită, indicele local find cu 5.77 mai
mic decât cel naţional. La nivel de forţă de muncă remarcăm o situaţie favorabilă în orașul
Sulina, raportul de dependenţă demografică find sub nivelul naţional. Rata mai mică de
dependenţă a tinerilor sugerează o problemă la nivel local în ceea ce privește înlocuirea
persoanelor vârstnice pe piaţa muncii, populaţia 0-15 ani nu se dovedește a f suficientă
pentru această substituție socială.e reflectă o speranţă de viaţă relativ scăzută la nivelul
orașului.
Locuințe
Orașul Sulina integrează în componenţa sa o zonă de locuinţe unitară, dezvoltată
liniar, de-a lungul braţului Dunării, find defnită de trama stradală ce are o structură relativ
simplă, find alcătuită pe direcţia Est-Vest din cinci străzi:II, III, IV, V, VI, alături de faleza:
strada I, iar pe direcţia Nord-sud din străpungeri verticale ce cresc permeabilitate ţesutului și
facilitează deplasarea în teritoriu, ridicând gradul de accesibilitate comparativ cu alte tipuri
de reţele stradale. Țesutul urban este așadar în esență un grad relativ geometric ce dă
naștere unor insule cu dimensiuni și forme comparabile.
Locuinţele individuale sunt cele care predomina peisajul urban, mixate cu locuinţe
colective de tip blocuri regăsite de-a lungul falezei: Strada I și a străzilor II și III. Din punct de
vedere al stării fondului construit, acesta se găsește în proporţie mai mare de 80% în stare
avansată de degradare. Construcţiile de locuinţe care au avut de suferit de-a lungul timpului
sunt cele de dinaintea perioadei regimului socialist, dar și cele din timpul acestui regim.
Locuinţele noi ocupă un procent insignificant, find în mare parte caracterizate de mici
pensiuni ce funcţionează cu rol turistic pe perioada sezonului turistic, iar în restul anului că
locuinţe individuale. O tendinţa de completare a fondului construit s-a observat în zona
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Sud-Estică o orașului, unde au fost realizate parcelări, înstrăinate ulterior în mare parte unor
proprietari ce nu au rezidenţa în oraș, și care până în prezent nu și-au manifestat interesul
pentru aceste terenuri, lăsându-le în stare avansată de degradare. Orașul Sulina este
predominant de un puternic caracter rural, iar faptul că din totalul suprafeţei mai puţin de
50% este construită și utilizată în diverse scopuri, restul de 50% fiind definită de terenuri
virane, libere de construcţii și pentru care nu se preconizează intervenţii imediate de
valorificare a potenţialului; caracterizează o situaţie îngrijorătoare, specifică orașelor și
localităţilor din Delta Dunarii; pentru care timpul pare a f rămas în loc. Zona de locuit a
orașului s-a dezvoltat atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Braţului Sulina.
Locuinţele sunt realizate în mare parte în cadrul unor gospodării cvasi rural, în
locuinţe de tip urban P+1, dar și în blocuri de locuinţe cu regim de înălţime de la P+2 la P+4.
Blocurile de locuit cu mai multe nivele sunt amplasate pe strada I, a II-a și a III-a,
marcând zona centrală a localităţii. Calitatea și confortul acestora este diferenţiată, în funcţie
de perioada în care au fost realizate și de materialele de execuţie a acestora. În Prospect,
zona de locuit este constituită din locuinţe de tip rural, dezvoltate înșiruit chiar la malul
Braţului Sulina, iar altă porţiune pe două străzi paralele cu aceasta. În Sulina se remarcă 3
tipologii de curţi: Curte de tip rural. Curte lungă, acoperită cu boltă, orientarea casei cu
latura scurtă spre stradă, de-a lungul limitei de nord a parcelei. Utilizarea curţilor este în
mare parte dedicată muncilor gospodaresti, cea mai mare parte din spaţiul curţii ocupat
ndu-l grădina de legume și zarzavat iar un spaţiu foarte mic este dedicat grădinilor de flori.
Curte tip “case de vacanță“este spaţiul în care, vara, locuitorii satului își desfășoară cea mai
mare parte a activităților casnice și sociale. Acestea sunt adesea reorganizate pentru
primirea turiștilor introducandu-se elemente pentru atragerea acestora. Spaţiul curţii este
pietruit, din pământ bătut sau în cel mai rău caz betonat iar spaţiile adiacente ale curţii
introduc grădina de flori. Se remarcă lipsa grădinii de legume și zarzavat. Curte tip
pensiune. Spaţiul curţii este mult mai redus acesta find organizat pentru a cuprinde casa
introdusă cu intrarea principală la strada și o mică parcelă destinată gradinilor de flori.
Situaţia fondului locativ la sfârșitul anului 2016 arată astfel:
Referitor la proprietatea publică a locuinţelor din Sulina, evoluţia numărului acestora
stagnează încă din anul 2011 și până în prezent, ceea ce descrie o lipsă de implicare a
administraţiei publice locale în ceea ce privește în primul rând persoanele cu nevoi sociale.
Alături de aceasta remarcă se adaugă și scăderea numărului locuinţelor ce aparţin primăriei
cu 51 comparativ cu anul 2002. Privatizarea acestui sector (sectorul public deţine numai
3.53% din totalul locuinţelor) descrie starea economică fragilă a orașului și incapacitatea
acestuia de a susţine în prezent eventuale investiții în fondul locativ fără ajutorul fondurilor
europene.
Evoluţia pozitivă a numărului de locuinţe evidenţiază o tendință de expansiune
urbană, care este însă prea puţin sesizabilă în realitatea urbană actuală – în 2016 fondul
locativ privat înregistrează o creștere de numai 13% în ultimii 15 ani - la sfârșitul anului 2016
nu se înregistrează însă nici o locuinţă finalizată pe teritoriul orașului, tot în timpul acestui an
fiind eliberată nici măcar o autorizaţie de construire.
Faţă de media pe ţară (18,8 clădiri/km), densitatea clădirilor în teritoriu variază de la
7,2 clădiri/kmp în județul Tulcea, la 39,7 clădiri/kmp în judeţul Prahova. În municipiul
București densitatea este de 98,6 clădiri/kmp. Referitor la suprafaţa locuibilă, la nivel
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naţional unei persoane îi revin mai puţin de 8mp, la aproape 1.4milioane de locuitori ai
României revenindu-le mai puţin de 4mp/ persoană- din această categorie făcând parte
muncitori, pensionari și în general persoane cu venituri mici. Suprafaţa locuibilă/ persoană în
România fiind cu mult sub cifra altor ţări vecine: (Polonia-18,2mp, Slovacia-21,0 mp;
Cehia-25 mp; Bulgaria- 16,7mp).
În orașul Sulina media densităţii clădirilor de 6.04 clădiri/kmp este mai mică decât
cea la nivel naţional și mai mică chiar și comparativ cu cea judeţeană. În ceea ce privește
suprafaţa locuibilă/ persoană, locuitorilor orașului Sulina le revin individual aprox. 20 mp/
persoană – cifră promiţătoare la o primă analiză; însă dacă realizăm o paralelă cu suprafaţa
medie a unei locuinţe, de 40 mp/clădire deducem de fapt că cifrele descriu o situaţie
îngrijorătoare de micșorare a populaţiei

Minorități, confesiuni
La nivel etnic, componenţa populaţiei este formată din 81.92%româtni, ucraineni
1.22%, ruși lipoveni 9.88%, greci 1.69%, etnie necunoscută 4.8%, altă etnie 0.46%. Din
punct de vedere al componenţei confesionale a orașului Sulina, vorbim despre ortodocși
91.48%, ortodocși de rit vechi 3.82%, necunoscută 4.06% și altă religie 0.62%.
Se dorește înființarea unui centru cultural religios în orașul Sulina, dotat cu sală
de conferințe și bibliotecă. Acest centru se adresează tuturor persoanelor care doresc să
studieze literatura și religia, celor care doresc să țină seminarii și conferințe pe aceste teme,
dar și tinerilor care doresc să participe la tabere de instruire în diferite domenii, în principal
culturale, literare, religioase

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

23

3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Economia judeţului a trecut după 1990 printr-o etapă de recesiune care a generat
creșterea ratei șomajului cu 12%. Tulcea este în prezent clasat printre cele mai sărace
judeţe din ţară, domeniile cu pondere semnificativă în PIB-ul judeţean find: producţia de
alumină, industria textlă, fero aliajele. În ciuda potenţialului turistic determinat de prezenţa
Deltei Dunării, a complexului lagunar Razim-Sinoe și a altor atracţii locale, sectorul turistic
nu apare în statistici ca element important pe piaţa economică. Din totalul salariaţilor, cei mai
mulţi se găsesc în agricultură, vânătoare, pescuit și piscicultură, industrie și construcţii.
Agricultura
Agricultura cunoaște o progresie a procentului de privatizare. La finalul anului 2009
fondul funciar al judeţului cuprindea o suprafaţă totală de 849 875 ha ( din totalul terenurilor
agricole 89.5% se afă în sectorul privat).
Dispune de condiţii climatice favorabile și de suprafeţe agricole relativ mari – natura
solurilor, condiţiile climatice și expoziţia însorită a unor terenuri deluroase favorizează
dezvoltarea viticulturii. Prezenţa unor pășuni naturale, dar și existenţa unor producţii
cerealiere semnificative favorizează dezvoltarea sectorului zootehnic. Existenţa unor
plantaţii de tei și salcâm, precum și a unei forme bogate de baltă determină practicarea pe
scară largă a apiculturii. Importanţă deosebită pentru economia judeţului o reprezintă
pescuitul fluvial, lacustru și maritim, precum și vânatul și pescuitul sportiv, practcate cu
precădere în Delta Dunării.
Industrie, servicii şi comerţ
Întreprinderile sunt situate în centrele urbane (Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin și
Sulina) și în unele așezări rurale (Niculiţel, Topolog, Mihail Kogălniceanu, etc.) și au ca
principal obiect de activitate producţia de: accesorii de pescuit, vase-dormitor, materiale
metalice, mobilă, materie lemnoasa, confecţii, produse alimentare, etc. ; În judeţul Tulcea au
fost autorizate 10 cariere pentru exploatarea pietrei pentru construcţii: exploatările miniere de
la Măcin, Greci, Turcoaia, Cerna, Bididia, Somova, Isaccea, Luncavița, Denistepe și
Baschioi, în cadrul economiei individualizat ndu-se pescuitul și piscicultura; Cel mai mare
număr de salariaţi din industrie se înregistrează în 2009.
Turism
Dobrogea deţine ca resurse turistice: Munţii Măcin ce fac parte din lanţul Munţilor
Hercinici (unii dintre cei mai bătrâni munţi ai Terrei, vechime de peste 400 de milioane de ani)
și Delta Dunării (cel mai tânăr teritoriu al Europei).
Judeţul Tulcea se află localizat în nordul provinciei și prezintă la rândul său o serie de
particularități: existenţa tuturor formelor de relief- munţi (resturi ale lantului Hercinic), lunci,
Delta Dunarii, întinse suprafeţe acvatice (inclusiv litoralul Mării Negre); vestigii arheologice și
istorice cu valoare de patrimoniu mondial; Graţie potenţialului natural și cultural existent,
turismul oferă posibilitatea practicării formelor tradiţionale de sejur (pentru odihnă, itinerant)
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cât și a formelor sale specializate (pescuitul sportiv, vânătoarea sportivă, turismul cultural,
religious, turismul rural, foto-safari, birdwatching, etc.);
Infrastructură turistică din judeţ însuma în 2010, 127 de unităţi de cazare și un total
de 4 288 locuri de cazare disponibile. În ceea ce privește practicarea efectivă a turismului, în
unităţile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în anul 2010 au fost 68 414 turiști, dintre
care 54 206 români, iar restul de 14 208 străini, în timp ce în 2015 vorbim de 69 076 turiști –
53 384 români și 15 693 străini.
Delta Dunarii este descrisă în mod curent ca fiind unică, mirifică și fascinantă. Delta
oferă din belșug spaţii largi și peisaje diverse care însumează într-un echilibru pitoresc
entitatea organică aflată în interrelaţie cu celelalte elemente, atrăgând prin inedit și
originalitate.
Biodiversitatea excepţională specifică Deltei reunește pe suprafaţa de 5.212kmp
peste 25 de tipuri de ecosisteme naturale, 1.100 de specii vegetale, 1.530de specii de
insecte, 75 de specii de pești de apă dulce, 34 de specii de mamifere, 70 de specii de scoici
și moluște, 16 specii de reptile, 300 de specii de păsări, 60 % din populaţia mondială de
Cormoran mic, jumătate din populaţia mondială de Raţă cu gât roșu, majoritatea populaţiilor
de Pelican comun și Pelican creţ. Sulina este singurul oraș aflat pe teritoriul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunarii și exercită o atracţie proprie, specifcă, fiind din ce în ce mai cunoscută
ca destinație turistică, inclusiv datorită popularizării prin internet și alte medii de către
vizitatorii care rămân vrăjiţi de farmecul său.
Nu există încă o politică locală de informare turistică a publicului asupra Sulinei
ca destinație cu o mare varietate de atracţii turistice oferite de tradiţiile culturale, de
cadrul natural deltaic, de fuviu, și de plajă litorală de la Marea Neagră.
Delta Dunarii constituie partea cea mai joasă de pe teritoriul ţării noastre, o câmpie în
formare prin aluvionare. Porţiunile de uscat, la cotele obișnuite ale fluviului, reprezintă circa
13%, cea mai mare parte a Deltei find acoperită de mlaștini, lacuri, gârle și ape permanente.
O atracţie deosebită pentru turism o consttuie peisajul exotc, unic în felul lui pe întreg
teritoriul european, adevărat sanctuar pe care 280 de specii de păsări și l-au ales ca locaș.
Delta Dunarii este o rezervaţie naturală de interes mondial, prin frumuseţea peisajelor sale,
ea constituind o importantă zonă turistică. Delta Dunării s-a format într-un golf marin umplut
cu aluviunile fluviului, fiind cea mai tânără formaţie geomorfologică din ţară. Au mai contribuit
și acţiunile mării, a vântului și a vegetaţiei.
Turismul practicat în Sulina nu se încadrează în categoria agroturismului, aceasta
rămânând o formă de turism care poate fi dezvoltată în viitor în anumite condiţii. În schimb,
Sulina oferă oportunităţi de practicare a unor variate forme de turism, fără să existe o politică
specifică de încurajare a diversităţii, dar rămâne în principal cantonată în sezonalitatea
turismului estival pentru care există condiţii optime doar 5 luni pe an - din luna mai până în
luna octombrie, perioadă caracterizată printr-o temperatură medie de 19°C, cantități reduse
de precipitaţii (sub 200mm), număr mic de zile ploioase, nebulozitate redusă, durată mare de
strălucire a soarelui, regim eolian activ.
Turismul de cunoaștere - este forma principală de turism în zonă, este practicat
individual și deţine ponderea principală în fluxul turistic, vizitatorii căutând să cunoască
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într-un timp relativ scurt orașul, monumentele istorice și, în parte, tradiţia acestuia, să
frecventeze plajă și să beneficieze de numărul relativ mare de ambarcatiuni cu care localnicii
îi pot transporta la complexul lacustru Rosu Rosulet Puiu, la pădurea Letea și gura de
vărsare a Dunării în Marea Neagră.
Turismul de cura heliomarină și de sejur (odihnă)i - este preferată de familii în
vacanţă și de un număr tot mai mare de persoane de vârsta a doua, atrase de preţurile
întrucâtva mai mici în comparaţie cu alte locaţii de pe litoral în condiţii corespunzătoare de
cazare și restauraţie și de transport la plajă, unde se găsesc facilităţi oferite de cinci locaţii
comerciale.
Turismul sportiv - este practicat de două categorii de turiști : o familii care se deplasează cu
ambarcaţiuni cu motor, cu care se vine de la Brăila, Galaţi, Tulcea și, periodic, de la
Constanţa, București și alte orașe mari. Este un turism necontrolat, cu efecte rele asupra
mediului,îndeosebi în cazul skijeturilor și motoarelor de putere mare; o pescarii amatori, care
sosesc în grupuri, practic pe parcursul întregului an, la care se adăugă, în perioadele
permise de lege, vânătorii sportiv. Ecoturismul- cunoaște o creștere accentuată de
popularitate în rândurile tineretului, din ţară și, recent, din străinătate, atât sub forma
tradiţională a sejurului de practică de studiu, cât și a sejururilor și excursiilor dedicate
observării și cunoașterii patrimoniului natural și mediului special al RBDD. În Sulina operează
o structură de cazare dedicată turiștilor tineri: Youth Hostelul deţinut de Autoritatea Națională
pentru Tineret, cu 250 de locuri, echipat corespunzător standardelor specifice și dotat
inclusiv pentru campare.
Turismul internațional de croazieră - este o formă de turism reluată după decenii de
întrerupere, în principal de touroperatorii din Europa Centrală. Este o consecinţă a poziţiei
speciale a Sulinei în spaţiul dunărean și european, în general. Navele fluviale de croazieră
ajung în portul Sulina și staţionează câteva ore, tmp în care turiști vizitează faleza,muzeul și
clădirea Farului C.E.D., cimitirul marin internaţional și plaja de la Marea Neagră.
Turismul de survol - este o formă recent apărută de vizitare a spaţiului deltaic. Se practică
cu aparate mici de zbor, în general sosite din orașele mari: Tulcea, Constanţa,București,
dintre care unele aterizează într-o zonă destinată. Solicitări pentru autorizaţii de survol există
și din partea baloanelor cu aer cald sau heliu, cu capacităţi de aprox. 10-15 persoane.

Evenimente culturale
Principalele evenimente organizate în Sulina au fost:
●

Zilele orașului Sulina – 13 august

●

Întâlniri teatrale la Sulina: 31 august – 4 septembrie

●

Ediția aniversară a Festivalului de Interpretare Muzicală „Sulina”- 6 august

●

„Serbările Deltei” - Sulina o Sărbătoarea scrumbiei – 23 aprilie

●

Festivalul Minorităților Naționale
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●

Festivalul de Creație și Interpretare Sulina

Cu toate acestea, Sulina nu este suficient dezvoltată la nivelul unui produs turistic
menit să ofere pachete atractive pentru diversele categorii de turiști.

4. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
Alimentarea cu apă
Lucrările de gospodărire a apelor de pe teritoriul orașului vizează: asigurarea
navigaţiei, necesarului de apă al folosinţelor, apărarea împotriva inundaţiilor și îmbunătăţirilor
funciare. Sursa de alimentare cu apă este Braţul Sulina din care se captează apa spre a fi
decantată, filtrată și tratată cu clor în vederea încadrării în limitele de calitate pentru a fi
furnizate către populaţie.
Uzina de apă asigură un debit de 64 l/s ceea ce acoperă necesarul actual al orașului.
Reţeaua de distribuţie cu apă potabilă are o lungime de cca. 32 Km și deservește toţi
consumatorii de pe malul drept al Braţului Sulina și o parte din cei de pe malul stâng.
Construcţia uzinei de apă potabilă a orașului Sulina a început în anul 1886 și s-a finalizat în
1905, după extinderi ale reţelei de distribuţie și modernizări succesive. Iniţierea construcţiei
este dată de contextul prezenţei în oraș a Comisiunii Europene a Dunării, cu fonduri donate
de casa regală a Olandei.
În sistemul de alimentare cu apă al orașului Sulina exista un singur complex de
înmagazinare, amplasat în incinta staţiei de tratare. Conducta de plecare către consumatori
nu era prevăzută cu elemente de înregistrare a cantităților de apă distribuite. Sistemul de
distribuţie avea lungimea totală de 40 km. Starea generală a reţelei de distribuţie era o
permanentă stare de avarie, lucru evidenţiat și de pierderile de apă din reţea = 50,42% din
volumul total de apă injectat în sistem. Conductele cu vârsta peste 40 de ani reprezentau
85% iar restul, vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. De aici, avarii dese și pierderi mari
datorită stadiului avansat de coroziune alimentarea cu apă potabilă.
La sistemul de alimentare cu apă a orașului Sulina era racordată 74 % din populaţie.
Din totalul locuitorilor branșaţi la reţeaua de distribuţie numai 41% beneficiază de
servicii de canalizare.
În sistemul de alimentare cu apă al orașului Sulina nu exista aducţiune de apă
tratată, apa potabilă produsă în staţia de tratare fiind distribuită direct din staţie, prin
intermediul unui castel de apă.
Reţeaua include:
●

1156 branșamente la case;

●

37 branșamente la apartamente de bloc;

●

90 de branșamente la agenţi economici minori;

●

20 de branșamente la instituții publice.
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●

970 este numărul de locuinţe care beneficiază de apă potabilă în interior.

●

Există 830 de locuinţe contorizate.

La situaţia din prezent se adaugă investiția sprijinită prin Programul
Operațional Infrastructură Mare ce finanțează proiectului de reabilitare și extindere a
sistemelor de apă și apă uzată în 4 localităţi din judeţul Tulcea: Tulcea, Sulina, Isaccea
și Măcin. Este vorba despre continuarea și finalizarea lucrărilor privind reabilitarea sistemului
de alimentare cu apă și a sistemului de colectare a apei uzate începute prin POS Mediu
2007-2013.

În cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007-2013, în orașul Sulina s-au
realizat următoarele investiții pentru modernizarea reţelei de alimentare cu apă:
●

s-a reabilitat staţia de tratare a apei; o s-au modernizat 10 km de reţele de
apă;

●

s-a extns cu 7,3 kilometri reţeaua de apă;

●

s-a reabilitat rezervorul de apă;

●

s-au construit patru staţii noi de pompare a apei uzate;

●

reţeaua de canalizare s-a extins cu 20 de kilometri.

Canalizare și epurare de ape uzate
În ceea ce privește sistemul de canalizare, înaintea implementării programului
POS, în Sulina exista deja o reţea destinată evacuării apelor uzate menajere și de asemenea
o reţea de ape meteorice pentru evacuarea apelor căzute pe suprafaţa cheiului, aceasta find
folosită și la evacuarea apelor uzate menajere în Dunăre.
Lungimea totală a reţelei de ape meteorice folosită ca reţea de ape uzate menajere
era de 4,1 km și asigură evacuarea apelor uzate neepurate pentru un număr de 1394 de
locuitori, dintre care 1197 locuitori la blocurile de locuinţe și 197 locuitori la case.
În prezent, reţeaua de canalizare are o lungime totală de 20,3 km și include o
staţie de epurare. Infrastructură de gospodărire a apelor cuprinde și digurile de protecţie
împotriva inundaţiilor.
În ciuda intervenţiilor de extindere și modernizare a reţelei de canalizare, pe teritoriul
orașului există încă locuinţe care nu beneficiază de acest serviciu public – zona Prospect
este deficitară din acest punct de vedere, evacuarea apelor uzate efectuându-se în haznale
de tip rural ce polueaza apa freatică aflată la o adâncime foarte mică (0.5 – 0.0 m).
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La începutul anilor 1980 s-a prevăzut o staţie de epurare și s-a întocmit proiectul pe o
capacitate de 95 l/s, dar amplasamentul a fost ales lângă cimitir – monument istoric, pe un
traseu de maxim interes turistic. Lucrările începute au fost sistate, iar în tmp s-au degradat.

Infrastructura
Delta Dunării poate fi vizitată plecâtnd din locurile special amenajate în localităţile
judeţului Tulcea, așezările istorice putând fi accesate pe cale navală sau cu avionul
(aeroportul Kogălniceanu).

Circulația în Sulina
Circulaţia către orașul Sulina se asigură prin căi navale exclusiv, aceasta fiind
posibilă atât pentru nave fluviale, cât și pentru cele maritime prin nave de pasageri, nave
rapide pe aripi portante, nave de tip catamaran Express sau chiar bărci clasice. În acest
sens, sunt amenajate construcţii portuare de-a lungul falezei orașului ce asigură condiţii
pentru acostarea navelor maritime care intră și ies de pe Canalul Sulina, precum și a navelor
care deservesc traficul local de mărfuri și pasageri.
Sistemul constructiv al acestora și amplasarea lor pe faleza orașului exclude
posibilitatea amenajării lor în vederea derulării traficului de tranzit. Şantierul Naval Sulina,
este situat pe malul stâng al Canalului Sulina, este o unitate industrială specializată și dotată
cu ateliere, utilaje, scule și dispozitive pentru reparaţii sau construcţii de nave. La malul
Dunării, șantierul are o cală de lansare ridicare nave de pana la 2000 t și cheiuri estacada
pentru armarea dezarmarea unor nave de pana la 15.000 tdw, iar în bazinul nou o cală de
ridicare lansare nave de până la 4.500 tdw și cală orizontală de reparații construcții.
De pe braţul Sulina se accede pe Marea Neagră, pe canalele Busurca sau Cardon și
în zona orașului, pentru legătura navală către punctele de lucru din teritoriu și comunele din
vecinătate.
Accesibilitatea în orașul Sulina este dependentă de condiţiile atmosferice și climatice.
Condiţiile de ceaţă măresc riscurile și lungesc durata de parcurs a celor 71 Km până la
reședinţa de judeţ. Navele clasice parcurg distanţa Tulcea Sulina în 3-5 ore, pe când navele
rapide în aproximativ 80- 90minute.
Perioadele foarte reci din iarnă în care se produce blocarea Braţelor Dunării cu sloiuri
au determinat, nu de puţine ori, izolarea completă a orașului pe perioade semnificative.
Accesibilitatea la trupurile ce compun localitatea se realizează pe cale rutieră, pe un
drum proflat dar fără îmbrăcăminte definitivă către unităţile ce compun zona specială a
orașului. Înainte se parcurgea drumul existent pe digul de protecţie la malul mării către fosta
platformă de depozitare a deșeurilor. Trupurile cele mai izolate către est sunt staţia
meteorologică și farul nou Sulina (accesibile numai cu mijloacele de transport naval).
Limita de sud a teritoriului administrativ, constituită din cherhanaua de la Caraorman,
punctul de colectare a peștelui 'La cruce' și Baza Turistică pentru Tineret Staţiunea Roșu,
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situată pe canalul dintre lacul Roșu și Puiu se accede exclusiv pe canale cu mijloace de
transport naval.
Toate aceste obiective la care se accede pe apă au funcţionarea dependentă de
condiţii de climă favorabile. Traversările cu barca de pe malul stâng pe cel drept constituie
singura legătura între cele două maluri. Cele mai supuse riscului sunt urgenţele de ordin
sanitar, pentru care deplasarea chiar în condiţii favorabile presupune perioade de ore, iar în
condiţii de climă nefavorabile se pot chema elicoptere (tp SMURD).
Menţinerea zonei în stare de funcţionare din punct de vedere economic este însă din
ce în ce mai dependentă de realizarea unei artere de circulaţie rutieră, drum judeţean, care
să asigure atât pentru orașul Sulina, cât și pentru comunele Crișan și Maliuc perspectiva
menţinerii și dezvoltării potenţialului economic și turistic cât și în folosul locuitorilor din Deltă.
În interiorul orașului Sulina străzile sunt formate dintr-o reţea rectangulară, aproape
perfectă, care delimitează parcele mici ca dimensiune și gospodării accesibile din străzi
principale, nu fundături. Lungimea totală a străzilor este de 38 km.
Străzile au amenajate în parte trotuarele pentru pietoni din dale de beton,
monolitzare cu mortar, dar carosabilul nu beneficiază de îmbrăcăminte definitivă și străzile
nu au profilele corespunzător realizate pentru asigurarea evacuării apelor pluviale. Străzile
aflate într-o stare bună de folosinţă sunt: strada I, II și III ( pavelate), cu precizarea că
Str. I se adresează în special deplasărilor pietonale sau cu mijloace motorizate, prietenoase
cu mediul înconjurător.
Faptul că în prezent în orașul Sulina prezenţa mijloacelor de deplasare de mare tonaj
aproape lipsește (singurele autovehicule care circulă fiind cele de transport local de produse,
de la zonele speciale și care deservesc serviciul de salubritate) constituie un plus întrucât nu
pot influența major valorile gradului de poluare în Sulina - vehiculele de mare tonaj
reprezintă o mică parte din totalul vehiculelor, însă sunt responsabile pentru o treime din
emisiile de CO2 generate de transportul rutier din UE.
Maxi-taxi ce face legătura zonei centrale cu plajă în perioada estivală, în restul
anului se oprește la cimitir. Taxiurile înregistrează cote record în sezonul cald.
Câteva gospodării mai deţin utilaje, dar și acestea efectuează transporturi doar pe
distanţe foarte scurte, în limitele intravilanului.
La nivel orășenesc există o școală de șoferi. Cel mai eficient mijloc de transport
rămâne bicicleta, aproape fiecare localnic, indiferent de vârstă, posedă o bicicletă.
Mai nou, în ultimii 20 de ani au apărut ca mijloc de transport, scutere și motociclete.
Drumul spre plajă a fost refăcut, iar plaja Sulina, zonă de importanţă ecologică, a devenit o
afacere înfloritoare pentru deţinătorii de ATV-uri și skijet-uri.
Dezvoltarea urbană a zonei de studiu este concentrată în imediată vecinătate a
gurii de vărsare Dunăre-Marea Neagră și reprezintă aprox. 2.15 % din totalul teritoriului
administrativ.
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Trama stradală în Sulina este determinată în principal de localizarea și limitările
geografce ale orașului. Dezvoltarea liniară, de o parte și de cealaltă a braţului Sulina a
generat o serie de străzi principale, dispuse paralel cu malurile Dunării.
Trama rutieră a orașului poate fi încadrată într-o formă rectangulară cu dimensiunile
de 2.6km x 0.3km, putând fi parcursă cu un autovehicul în aproximativ 4minute.
Centrul dezvoltat al orașului este localizat în sudul braţului Sulina, a cărui tramă este
definită de șase străzi principale dezvoltate pe direcţia Est-Vest numerotate de la I la VI –
strada I (cea care urmărește malul braţului de apă find pietonală), completată de străpungeri
pe direcţia Nord-Sud cu rol în creșterea accesibilităţii și permeabilităţii ţesutului.
În orașul Sulina se regăsesc numai străzi de categoriile III și IV, cele de categoria I și
II (magistrale și de legătură) nefind prezente.
●

Străzile I, II, III, IV, V, VI, Europolis, Republicii, Ştefan Alexandru, Nicolae
Bălcescu, Duiliu Zamfirescu sunt singurele străzi de categoria a III-a.

●

Străzile din categoria a IV-a – colectoare sunt: Str. Rahovei, Plevnei, Ion
Creangă, Ion Ghica, Independenţei, 1 Mai, 2Mai etc., acestea având o
lungime totală de 14,45 km

Cota de piaţă și atractivitatea transportului urban public sunt afectate de starea
de viabilitate deficitară a străzilor utilizate de către microbuze. De asemenea, starea
tehnică nefavorabilă are un impact negativ asupra accesibilităţii.
Îmbunătăţirea parametrilor de viabilitate tehnică a străzilor constituie un obiect
major pentru îmbunătăţirea mobilităţii urbane a pasagerilor, mărfurilor, dar și a
traficului nemotorizat de pietoni și bicicliști. Strategia de dezvoltare a transportului urban
în orașul Sulina va include recomandări de investiții în acest sens.
Zonele de interes sunt reprezentate de:
●

Artera pietonală al cărui front sudic este format din unităţi de interes public: Palatul
Comisiei Europene al Dunării, primăria orașului, Muzeul Farului, Centrul de vizitare
Sulina, vechea fabrică de conserve, Uzina de apă, unităţi de educaţie, cult și culte,
unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie publică și comerţ și spaţii verzi amenajate;
având concomitent rolul de arteră de promenadă și port întrucât pe mare parte din
lungimea străzii sunt amenajate dane de acostare;

●

Plaja Sulina: localizată în Sud-Estul orașului este conectată la restul teritoriului prin
strada II, III și IV; traseu pe care este dispus și cimitirul orașului – zonă de interes
turistic datorită istoricului;

●

Complexul Spital Sulina- Centru de Agrement Tabăra Sulina- Farul Vechi al Comisiei
Europene – localizat în Estul teritoriului, conectat prin intermediul străzii II. Zona de
nord a braţului Sulina este definită de o tramă stradală relativ incompletă/ nedefinită.
Singura stradă clar definită este cea care urmărește malul braţului de apă, teritoriul
fiind dominat vizual de prezenţa șantierului naval.
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Imaginea asupra tramei ce definește teritoriul studiat nu este uniformă. Concentrarea
ţesutului din Sud a condus la crearea unui grid rectangular în partea centrală a orașului, ușor
de parcurs datorită ritmicităţii și organizării traficului (inclusiv pe străzi cu sens unic),
generâtnd insule regulate, de dimensiuni comparabile și ușor de conformat.
Restul teritoriului este conectat la nucleul orașului prin completări ale străzilor pe
direcţia Est-Vest cu scop unic de conectare a zonelor de importanţă crescută cu restul
orașului, fără ca acestea să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare, urmând trasee ce nu
au capacitatea funcţională de a capta preferinţele de deplasare ale utilizatorilor, devenind
simple zone de transfer a căror calitate este de a face legătura între două puncte de interes.

Infrastructura de transport naval
Sectorul Dunarii Maritime, destinat transportului naval fluvial și maritim, se întinde de
la Brăila la portul Sulina (185 km, din care canalul Sulina are o lungime 70,6 km) și include
Canalul Sulina și rada acestuia la Marea Neagră.
Canalul Sulina este destinat transportului naval greu. Navele maritime pătrund pe
Dunăre prin bara Sulina. Adâncimea la bară variază între 7m și 9m (23 picioare).
Capacitatea de acces a navelor maritime este de până la 35 - 40 mii tdw. Navigaţia pe
canalul maritim Sulina permite accesul cargourilor cu gabaritul maxim admis de 200 m
lungime, 28 m lăţime și pescajul de 7,32 m.
Navele comerciale maritime care intră din Marea Neagră și tranzitează portul Sulina
spre porturile maritime fluviale românești și ucrainene – Tulcea, Galaţi, Brăila, Reni, Ismail,
Vîlcov, opresc obligatoriu la danele cheiului din Sulina pentru formalităţile de acces pe
teritoriul naţional și pentru măsurătorile de tonaj în vederea achitării taxelor de canal.
Existenţa Zonei Libere Sulina a constituit o perioadă un factor de atracţie pentru
traficul naval maritim și fluvial. Prăbușirea sistemului economic de comandă, războiul din
fosta Iugoslavie, modelarea fluxurilor comerciale globale au afectat în mare măsură
operaţiunile de transport naval și comerţ pe Dunăre, afectând implicit în mod grav
operaţiunile portuare efectuate în Sulina.
Tendinţa traficului naval este oscilantă: dacă în anul 2012 totalul intrărilor și ieșirilor
din port era de 1 467, în următorii ani: 2013/2014/2015 acesta a crescut: 1 739/1 900/1 989.
În 2016 însă se observă o tendinţă de diminuare a traficului: de la 1 989 în anul precedent la
1 771 - diferenţa procentuală este de aproximativ 11%, în timp ce comparând 2016 cu anul
2012 observăm o creștere de 17%.
Infrastructură portuară are o structură liniară paralelă cu axa de curgere a fluviului.
Este compusă din cheu vertical consolidat cu piloni de beton și structură de beton armat.
Lungimea celui este de 3340ml. Cheul este prevăzut cu estacade de acostare din beton
armat:
●

patru estacade cu adâncimea de acostare pescaj de 7,5m;

●

două estacade din beton armat cu front de acostare de 100/ 200 ml cu adâncimi
pescaj de 3,5m;
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●

două estacade de beton armat cu front de acostare de 30 ml și adancime pescaj de
2,5m.

Infrastructură existentă asigură datele necesare de acostare pentru navele maritime
comerciale care intră sau staţionează la ieșire pe timp de furtună și pentru navele care
asigură traficul local de marfă și pasageri.
Canalul Sulina se află în gestiunea Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) cu
sediul la Galaţi.
AFDJ îndeplinește funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al
Dunării în Sulina funcționând o secţie a acestei organizaţii publice. Sarcinile tehnice ale
secţiei Sulina sunt de a menţine deschisă navigaţia în tot timpul anului, de a asigura
semnalizarea și asistență în conformitate cu normele de navigaţie interne și internaţionale.
În domeniul transportului și, collateral acestei activități, în activitatea portuară, în orașul
Sulina funcţionează :
●

Firme de agenturare nave;

●

Vama Sulina;

●

Poliţia de frontieră – punct de trecere;

●

Căpitănia Portului Sulina.

Administraţia Serviciilor Publice Locale (SC ASPL Sulina S.R.L), subordonată
Consiliului Local, este administratorul infrastructurii portuare și efectuează operaţiuni de
prestare de servicii: recuperarea reziduurilor de la bord, aprovizionarea cu apă etc.
Singura legătură a orașului Sulina cu restul teritoriului României se realizează prin
intermediul canalului Sulina și a canalelor Deltei.
Legăturile orașului cu localităţile din amonte de Braţul Sulina (Crișan, Gorgova,
Maliuc, Partizani, Tulcea) se face cu nave de transport pasageri clasice, pe tot parcursul
anului, și cu nave rapide în anotimpurile în care nu se manifestă fenomenul de îngheţ. În
timpul iernii, circulaţia navelor rapide este suspendată din cauza fenomenelor de îngheţ și a
blocării canalului cu sloiuri. Pe timpul curgerii gheţurilor Sulina rămâne izolată, iar traficul de
marfă și pasageri se asigură parţial și fără un orar bine stabilit, de către navele ce participă
la activitatea de spargere a gheţii/fluidizării curgerii gheţurilor. Dirijorul acestor activități Comandamentul gheţii - urmărește doar în plan secundar asigurarea acestor servicii de
aprovizionare și transport de pasageri.
În ceea ce privește aprovizionarea cu mărfuri generale destinate consumului
locuitorilor, aceasta se face prin transport pe calea apei, principala zonă de acostare se află
în vecinătatea străzii 1 și Administraţia Fluvială a Dunării de Jos. Transbordarea mărfurilor
de la nava de transport la mijloacele auto se realizează manual, neexistând facilităţi
specializate.
Portul Sulina
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Orașul Sulina este situat la capătul canalului navigabil internaţional Sulina, la Marea
Neagră. Sulina este singurul oraș amplasat în Inima Deltei, care este situat pe axa prioritară
a reţelei de transport trans-european Rin – Main – Dunăre, și este parte a reţelei
multimodale.
Braţul Sulina, cu o lungime de 71 km, traversează mijlocul Deltei, avâtnd un curs
rectiliniu, foarte bun pentru navigaţia vaselor maritime. Acesta este dragat în permanenţă și
transportă doar 18% din volumul de apă al Dunării.
Sulina este port de intrare și ieșire pentru cargourile comerciale de marfă și pentru
navele maritime de croazieră turistică și port terminal fluvio-maritim pe coridorul VII
pan-european de transport.
Coridorul VII, stabilit la conferinţele pan-europene în domeniul transporturilor (Creta –
1994 și Helsinki – 1997), este constituit de artera navigabilă Dunăre – Main – Rin. Coridorul
VII reprezintă o axă centrală a relaţiilor inter teritoriale europene și este considerat coloana
vertebrală a unui sistem teritorial dinamic și complex, un factor de dezvoltare inclus în
strategiile europene de dezvoltare economico-socială și spaţială și de cooperare teritorială.
Asigurarea fluenței traficului fluvial pe toată lungimea coridorului Rin-Main-Dunare,
de la Marea Nordului – portul Rotterdam – până la Marea Neagră – porturile Constanţa și
Sulina, situate într-o poziție cheie la frontieră estică a Uniunii Europene, este de natură să
intereseze direct statele riverane membre ale UE, având un potenţial semnificativ de impact
economico-social, prin creșterea competitivității transportului fluvial ca mod durabil de
transport, implicând redresarea activităților portuare din Sulina, situată la Km 0/ Mm 0 ale
fluviului Dunărea.
Pe de altă parte, în contextul coridoarelor europene de transport și al circulaţiei
turistice la nivel european și internaţional, Sulina este plasată, ca port terminal, într-o poziţie
de oraș-portal pentru Delta Dunării ca obiectv major de interes turistc. În această
conjunctură, se impun acţiuni vizând valorificarea memorandumului de dezvoltare a
turismului de croazieră pe Dunăre, semnat în anul 2002, la Hainburg, în Austria, în care
Salina este inclusă că terminal turistic, fnd punctul terminus al coridorului VII.
Portul Sulina este amplasat pe malul drept al Canalului Sulina, în zona orașului și dispune
de următoarele construcţii portuare:
●

cheu vertical din beton armat în lungime de 3.340 ml;

●

trei estacade din beton armat, având fiecare un front de acostare de 80 ml și o
adâncime de acostare de-7,50 m;

●

două estacade din beton armat cu un front de acostare de 100 ml și respectv 200 ml,
cu o adâtncime de-3,50 ml;

●

două estacade din beton armat, cu un front de acostare de 30 ml fiecare, care
asigură o adâncime de acostare de-2,50 ml;

●

cheu pereat în lungime de 2.600 ml pentru apărarea malului, cu prelungirea cheului
vertcal și spre amonte de uzina de apă.
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Aceste construcţii portuare amenajate de-a lungul falezei orașului asigură condiţii
pentru acostarea navelor maritime care intră și ies de pe Canalul Sulina, precum și a navelor
care deservesc traficul local de mărfuri și pasageri.
Sistemul constructiv al acestora și amplasarea lor pe faleza orașului exclude
posibilitatea amenajării lor în vederea derulării traficului de tranzit.
Şanterul Naval Sulina, este situat pe malul stâng al Canalului Sulina, este o unitate
industrială specializată și dotată cu ateliere, utilaje, scule și dispozitive pentru reparaţii sau
construcţii de nave.
La malul Dunării, șantierul are o cală de lansare ridicare nave de până la 2000 t și
cheiuri tp estacada pentru armarea dezarmarea unor nave de până la 15.000 tdw, iar în
bazinul nou o cală de ridicare lansare nave de până la 4.500 tdw și cala orizontală de
reparații construcții.
Portul Sulina:
●

Face parte din Reţeaua Extinsă Trans-europeană de Transport (TEN-T
Extended)

●

Este port fluvio- maritim, în care pot f operate atat nave fluviale cât și maritime
de până la 12.500 tdw.

Conectări în Hinterland:
●

Calea fluvială a Dunării pe sectorul comun România – Bulgaria (Baziaș –
Cernavodă);

●

Calea fluvială a Canalului Dunăre-Marea Neagră (CDMN), către Marea Neagră

●

Calea fluvială a Coridorului Rin - Main – Dunăre, către regiunile centrale Strasbourg
și Frankfurt prin Budapesta, Bratislava, Viena, Sudul Germaniei, cu ramură
importantă de la Munchen la Praga, Zilina, Kosice și frontieră cu Ucraina

●

Calea maritimă a Dunarii, comună România – Moldova – Ucraina (Galaţi – Tulcea –
Sulina), către Marea Neagră prin Canalul Sulina.

Așa cum reiese din documentul strategic privind Strategia de Dezvoltare a Portului
Sulina, starea tehnică actuală a cheiurilor și falezei este precară și orice încărcare verticală
sau solicitare orizontală poate genera efecte distructive mari; aceste structuri necesitând
pentru siguranţa în exploatare la capacităţile sporite ale navelor, lucrări ample de consolidare
sau înlocuire completă cu alte structuri noi.
În acest sens, de la limita vecinătăţii din aval cu incinta actualei Administraţii a Zonei
Libere Sulina (din zona Palat CED-fost Palat de Navigaţie, apoi Palat AFDJ) și pe o lungime
de 1600m, spre amonte mal drept Dunăre Frontul actual de faleză, respectv frontul de mal
existent, prezintă deteriorări și zone dificile de exploatare navală normală.
În Sulina este amplasată Administraţia Zonei Libere Sulina (AZL), o zonă autonomă,
subordonată Consiliului Judeţean Tulcea, care ocupă o suprafaţă de 100,89 ha, compusă
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dintr-un număr de 7 perimetre, între clădirea AFDJ și Hotelul Sulina și în jurul unui bazin
maritim de tranzit (perimetrul 6, 330 850 mp și adâncime de 7m).
În aria AZL Sulina, există un bazin fluvial (perimetrul 7) pentru nave și pescuit,
acoperind 50,150 mp. În perimetrele 1 și 3, aflate în Sulina lângă clădirea AFDJ și molul
portului de tranzit Sulina, sunt executate lucrări de infrastructură (docuri, platformă, drum de
acces), clădiri cu destinație administrativă, spaţii comerciale sau productive industriale, reţele
electrice și termice, alimentare cu apă, canalizare și telefonie, pe câtnd perimetrale 2, 4 și 5
sunt terenuri dezvoltate.
Conform documentelor strategice, dezvoltarea portului Sulina are ca obiective
specifice privind o viitoare dezvoltare următoarele:
●

Îmbunătățirea pe termen mediu și lung a Capabilităţii Financiare ;

●

Îndeplinirea reperelor de timp (jaloanelor) Planului de Acţiune (Orizont de Timp 2030)

●

Atragerea, păstrarea și dezvoltarea unei forţe de muncă diverse și performanțe

●

Dezvoltarea viitoare ca Port Verde (Green Port) ;

●

Realizarea unei cote de piaţă sustenabile;

●

Reducerea consumului de energie prin utilizarea de energie alternativă.

●

Reducerea sedimentelor În port;

●

Încurajarea unui sistem energetic sustenabil;
Hinterlandul;

●

Îmbunătăţirea conectărilor la reţelele TEN-T (Core și Comprehensive);

●

Modernizare infrastructură portuară (în vederea adaptării la tipurile noi de nave) și
dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitario,
servicii de buncheraj, conectare apă și energie);

●

Creșterea calităţii serviciilor, prin digitizarea fluxului de informaţii, simplificarea
procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de
monitorizare a navelor.

Îmbunătăţirea conexiunilor cu

Cea mai mare parte a teritoriului administrativ al orașului Sulina este amplasată pe
malul drept al Canalului Sulina. Orașul include și zona Prospect localizată pe malul stâng al
canalului navigabil. Portul are ca propuneri de construcţie:
●

Chei vertical din beton cu o lungime de 3.340 ml;

●

Trei estacade din beton, fiecare având un front de 80 ml pentru acostare și
adâncimea danei de - 7,50m;

●

Două estacade cu un front din beton acoperind 100 ml și 200 ml, cu o adâtncime de
-3, 50 ml;
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●

Două estacade din beton cu un front al danei de 30 ml fecare, asigurând o adâncime
a danei de - 2.50 ml;

●

Chei înclinat cu o lungime de 2.000 ml pentru apărare la mal, cu o extensie a cheiului
vertical în amonte de Staţia de Tratare a Apei.

Este necesară reabilitarea infrastructurii portuare existente pentru a asigura condiţii
corespunzătoare pentru transportul de bunuri și pasageri, reparaţii generale la pilonii și
estacadele existente, construirea unor estacade pentru navele fluviale de croazieră,
construcţia unor bazine pentru cantarirea navelor și vaselor de pescuit, facilitate pentru
îmbarcare/ debarcare tp cargo general, dar, de asemenea și selfocated pe ambele maluri ale
canalului Sulina, construcţia unui port pentru pescari și a unui port marină de agrement.
De asemenea, se propune punerea în funcţiune a navei achiziţionare pentru
transportul pasagerilor (rezidenţi) peste Dunăre, dată fiind poziţionarea orașului pe ambele
maluri ale fluviului, și construirea unui pod peste Canalul Busurca, care să permită accesul
către și dinspre malul stâng (zona numită Prospect).
Canalul Sulina
Lucrări pentru protecţia malurilor pe Canalul Sulina – Etapa II Canalul Sulina, care
este menţinut pentru navigaţia maritimă, preia aproximativ 19% din volumul de apă al
Dunării. Are o lungime de 64 km, o lăţime maximă de 250m, o adâncime maximă de 18 m și
o adâncime minimă de 7,32 m.
Reabilitarea malurilor este necesară pentru a asigura condiţii de navigaţie și protecţia
malurilor canalului Sulina împotriva eroziunii prin:
●

Lucrări tehnice care să conducă la stabilizarea albiei fluviului, restaurarea canalului
navigabil și protecţia malurilor canalului Sulina, reducerea riscului scăderii apelor și a
cantității de aluviuni ce intră pe canal la joncţiunea cu canalul Sfântu Gheorghe;

●

Optimizarea lucrărilor de dragare pentru a asigura adâncimile minime pentru navigare
la deschiderea canalului în mare; redirecţionarea depozitelor de aluviuni în amonte de
bara Sulina și direcţionarea curenţilor în mare;

●

Lucrările necesare vor completa lucrările anterioare și în curs, astfel; - „Protecţia
malurilor pe Canalul Sulina - Etapa I”, început în anul 1986, - „Protecţia malurilor pe
Canalul Sulina, măsurători topografice și sistem de semnalizare pe Fluviul Dunărea” „Lucrări hidrotehnice pentru restaurarea, întărirea și apărarea malului drept al
Canalului Sulina în localităţile Maliuc - Gorgova - Vulturul distruse de inundaţii în
perioada martie – aprilie 2000, judeţul Tulcea”.

Protecţia malurilor este considerată a fi de o importanţă majoră dacă se are în vedere
problema schimbărilor climatice în România ultimilor ani. Ploile torenţiale au condus la
niveluri istorice ale Fluviului Dunărea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii. Inundaţiile au
afectat populaţia locală, fauna și vegetaţia din zona principală a Deltei și au avut un impact
semnificativ asupra navigaţiei pe Canalul Sulina.
Totodată, activitatea portuară atrage și efecte negative în special în ceea ce privește
poluarea, participând activ la fenomenul încălzirii globale. Este necesară deci protecţia
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împotriva atingerilor aduse mediului ce include diverse tipuri de acţiuni care merg de la
simple măsuri juridice până la programe de investiții importante.

Infrastructura de transport public
Orașul Sulina este un oraș de rang III, care datorită dimensiunii mici deţine o reţea de
transport persoane a localităţii ce se rezumă la un număr mic de taxiuri și o singură linie de
transport public (maxi taxi).
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a efectuat, cu
autobuze, prin asigurarea transportului utilizatorilor de-a lungul unui singur traseu.
Traseul de parcurs tur are o lungime de 3,97 km și un număr de 13 staţii, iar la
parcursul de retur , 4,17 km și cu un număr de 12 staţii, cu o traiectorie de la vest la est.
Traseul reprezintă o variantă a traseului din perioada estivală, suprapunându-se parţial
acestuia. Noul traseu include la capătul de plecare a unui tronson de circulaţie de pe strada a
III-a, stradă a cărei pavare a fost finalizată în 2016.
Activitatea de transport public local în perioada octombrie-decembrie 2016 a fost
asigurată prin utilizarea unei singure unităţi de transport (un autobuz) cu o capacitate de 16
locuri pe scaune (nu dispune de locuri în picioare) și care a efectuat, în baza programului de
circulaţie, un număr de 10 curse/zi luni-vineri, iar sâmbătă și duminică un număr de 7
curse/zi.

Infrastructura mediilor de deplasare blânde
Graţie unei serii de factori prielnici, printre care: dimensiuni reduse, funcţiuni de
interes public localizate una în proximitatea celeilalte și ușor accesibile, dar și accesul auto în
oraș îngreunat din punct de vedere fizic și al costurilor; deplasările blânde constituie
principalul mod de deplasare în Sulina.
Forţaţi de împrejurimi, comportamentul de deplasare al locuitorilor orașului Sulina
este orientat către deplasările blânde. Atpicul situaţiei constă tocmai în faptul că pe teritoriul
studiat nu este necesară schimbarea comportamentului de deplasare, ci crearea
infrastructurii rutiere care să satisfacă nevoile celor 52.8% locuitori care preferă mersul pe jos
sau cu bicicleta.
În prezent, infrastructură pentru deplasările nemotorizate constă într-o arteră
pietonală, de promenadă și trotuare, dispuse în lungul arterelor de circulaţie și cu lăţimi
cuprinse între 0.8m – 1.5m. Cu toate acestea, dată fiind lipsa pistelor pentru biciclete, a
infrastructurii pentru persoane cu probleme fizice de deplasare, a stării avansate de
degradare în care se află mare parte din trotuarele pietonale, dar și datorită frecvenţei reduse
a circulaţiei auto;circulaţia se realizează în regim de „shared space” de străzile orașului. O
situaţie complet diferită regăsim însă pe străzile din planul îndepărtat al falezei, străzi
neasfaltate ce nu constituie un mediu propice deplasărilor pietonale/cu bicicleta sau alte
mijloace nepoluante; în contradicţie cu un peisaj urban conventional.
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Alimentarea cu gaze naturale
Orașul Sulina nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale.
Pentru consumul casnic, în special pentru prepararea hranei locuitorii sunt dependenţi de
buteliile cu gaz lichefiat. Aprovizionarea cu combustibili lichizi și gazoși se face cu ajutorul
unei nave cisterne care se încarcă de la Tulcea.

Rețeaua de alimentare cu energie termică
În prezent nu există sistem centralizat de alimentare cu energie termică în funcţiune.
În aceste condiţii locuinţele și clădirile de locuinţe se încălzesc individual prin sobe
improvizate cu combustibil solid, lichid sau cu aparate electrice.
Încălzirea clădirilor pe timpul sezonului rece a fost și este una dintre cele mai
complicate probleme cu care se confruntă comunitatea. În prezent, cu unele excepţii,
clădirile sunt încălzite prin arderea în sobe a combustibilului solid, inclusiv în blocurile de
apartamente, după abandonarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică
(SACET); care sunt deficitare în lipsa sistemului de încălzire centrală. Excepţie fac cele care
au fost proiectate cu încălzire locală (sobe, boilere).
Problemele care apar în legătură cu încălzirea locuinţelor cu combustibil solid sunt legate
de mai mulţi factori :
●

costurile mari ale combustibilului, generate de transportul de la mare distanţă;

●

numeroasele relee de încărcare-descărcare și manipulările dificile (transbordare
auto/naval/ manual etc.);

●

umiditatea aerului marin, care face ca greutatea unui kg de cărbune să crească cu
10 grame în primele 24 de ore;

●

umezirea lemnului de foc de esenţă moale – plop, salcie.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a orașului Sulina se face prin intermediul unei linii
LEA 110 kV montată pe stâlpi metalici, paralelă cu Dunărea, pe malul sudic al canalului
Sulina.
Linia este racordată la staţia de distribuţie aflată la Mm 12, în comuna Crișan, în
amonte de Sulina. Linia de aducţiune pentru Sulina este una radială; Sulina nu dispune de
dublă alimentare/ buclă. De la staţia Crișan spre Sulina, distribuţia se face la 35 kV, pe
conductor cu secţiunea de 190 mp.
Creșterea din ultimii ani a consumului de energie electrică la nivelul localităţi impune
ca linia de aducţiune să fe redimensionată cu conductori cu secţiunea de 240 mp și
schimbarea izolatorilor de stalp cu izolatori capabili să suporte linia de 110 kV. Reformarea
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liniei în condiţiile lipsei de buclă permite racordarea centralelor eoliene la linia existentă,
pentru preluarea potenţialului electric ce va fi generat.
Actualmente, consumatorii casnici, publici și economici sunt alimentaţi cu energie
electrică relativ corespunzător necesităţilor lor de tensiune și putere electrică, dar în curând,
ca urmare a creșterii consumului, este posibilă apariţia unor probleme de ordin tehnic.
Reţeaua existentă include :
●

14 posturi de transformare;

●

915 abonaţi casnici;

●

64 abonaţi economici;

●

780 abonaţi casnici în blocurile de locuinţe.

Concluzionâtnd, în ciuda intervenţiilor recente de modernizare, mai bine de un sfert
din reţeaua locală de energie electrică se află în continuare în stare de degradare, ca urmare
a vechimii de peste patruzeci de ani a reţelei.
Dezvoltarea pe termen scurt a orașului în direcţia sud-est este îngreunată de
insuficiența alimentării cu energie electrică, actuala reţea nepermiţâtnd o creștere a
consumului.
Iluminat public
Reţeaua de iluminat public din orașul Sulina este compusă din 536 de stâlpi de
iluminat și 550 de aparate de iluminat, reţea ce a fost modernizată de curând după cum
poate fi observat și în evoluţia descrescătoare a consumului de energie electrică pentru
perioada 2014-2016. Modernizarea reţelei de iluminat public funcţionează conform
standardului românesc SR 13433 și celor internaţionale CIE 30-2, respectv SR EN 13201.
Cu toate acestea, extinderea naturală a zonelor locative și turistice impune și
extinderea reţelei de iluminat pentru a putea fi asigurate astfel condiţiile minime de utilități
pentru locuitorii și turiștii orașului Sulina.
Managementul deșeurilor
Deșeurile de orice fel, rezultate din activități umane, constituie o problemă de
actualitate datorită creșterii continue a cantităților și a tipurilor acestora. Datele prezentate în
acest capitol sunt furnizate de: operatorii economici ce desfășoară activități în perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii, date ce au fost raportate periodic conform HG nr.
856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile,
inclusiv deșeurile periculoase, de operatorul de salubritate al orașului Sulina și serviciile de
salubrizare ce își desfășoară activitatea în cadrul administraţiilor publice locale.
DEȘEURI MUNICIPALE
În perimetrul RBDD deșeurile menajere colectate nu sunt supuse nici unui proces de
tratare prealabilă eliminării finale prin depozitare. Într-o mică măsură se realizează o sortare
manuală a deșeurilor depozitate pentru recuperarea deșeurilor reciclabile de tip PET la
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Sulina, Chilia Veche și Sf. Gheorghe cât și a deșeurilor metalice. Depozitul de deșeuri
menajere și asimilabile amplasat în oraș Sulina deservește 3122 locuitori și un număr de 73
agenţi economici și 23 instituții publice.
Conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, depozitul de deșeuri menajere
din oraș Sulina urma să fie închis în anul 2017. Analiza situaţiei existente relevă faptul că
depozitul a fost închis conform dispoziţiilor Hotărârii de Guvern.
Deșeurile municipale și asimilabile reprezintă totalitatea deșeurilor generate, în
mediul urban și în mediul rural, din: gospodării, instituții, unităţi comerciale și unităţi
prestatoare de servicii, la care se mai adaugă deșeurile stradale colectate din spaţii publice,
străzi, grădini și parcuri (pentru oraș Sulina), deșeurile din construcţii și demolări precum și
nămolurile de la epurarea apelor uzate orășenești. Deșeurile municipale generate cuprind
atât deșeurile generate și colectate (în amestec sau separat) cât și deșeurile generate și
colectate. Deșeurile municipale generate cuprind atât deșeurile generate și colectate (în
amestec sau selectv) cât și deșeurile generate și colectate. Deșeurile generate și colectate
sunt reprezentate în cea mai mare parte de deșeurile menajere din zonele în care populaţia
nu este deservită de servicii de salubrizare. Indicatorii de generare deșeuri menajere în
mediul urban și rural sunt cei utilizați pentru perioada în care nu au existat măsurători: 0,9
kg/loc/an în mediul urban și 0,4 kg/loc/an în mediul rural.
DEȘEURI INDUSTRIALE
Deșeurile periculoase, prin natura lor, au cel mai mare impact asupra mediului
înconjurător și sănătăţii populaţiei. Ținând cont de proprietăţile lor specifice (de exemplu:
inflamabilitate, corozivitate, toxicitate), este necesar ca activitățile de gestionare a deșeurilor
periculoase să fie abordate într-un mod riguros.
În mare parte deșeurile periculoase provin din activitatea de transport (uleiuri de
santină, uleiuri de motor și șlamuri din rezervoare, deșeuri cu conţinut de ţiţei, baterii cu
plumb).
Cantitatea de deșeuri periculoase generată și raportată de Agenţii economicipersoane juridice , în anul 2015, a fost 86.50 tone, din care: uleiuri de santnă -12.23 tone,
uleiuri de motor- 20.882 tone, ape uleioase de la separatoarele de ulei -0.455 tone și șlamuri
din rezervoare 52.90 tone.
DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE Gestionarea
deșeurilor de echipamente electrice și electronice intră sub incidenţa Directivei 2002/96
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Cantitățile de deșeuri de
echipamente electrice și electronice colectate de la populaţia locală și insttuţii publice în
localităţile din Delta Dunării (Sulina, Sf. Gheorghe,Chilia Veche) a fost de 800 kg/an.
Obiectivul anual de colectarea DEEE pentru anul 2015 a fost de 4 kg/locuitor pentru
DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa nr. 1A a HG 1037/2010 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice. În orașul Sulina au fost colectate DEEE în anul 2015
doar 2.31 kg/ locuitor cu 1,69kg/locuitor mai puţin decît obiectivul anual.
Conform datelor S.C. A.S.P.L. S.R.L. în anul 2016 nu au fost colectate deșeuri
echipamente electrice și electronice.
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S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. deţine un spaţiu special amenajat pentru stocarea
deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate (spaţiu dotat cu platformă
betonată în S=13,08 mp și cămin pentru colectarea eventualelor scurgeri), acestea urmând a
f transportate pentru reciclare la agenţii economici autorizaţi pentru această activitate.
DEȘEURI DE ACTIVITĂȚI MEDICALE Ordinul Ministerului Sănătăţii și Familiei nr.219/2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile
medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deșeurile rezultate din activitățile medicale, modificat și completat prin Ordinul MSF
nr.997/2004 și Ordinul MSF nr.1029/2004, reglementează modul în care se colectează, se
ambalează, se depozitează temporar, se transportă și se elimină deșeurile generate de
activitățile medicale.
Deșeurile spitalicești cu potenţial infecţios, încadrate conform anexei la hotărârea nr.
856/2002 în cod 18 01 01 „obiecte ascuţite” și 18 01 03 „deșeuri a căror colectare și
eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor” sunt colectate de
către SC ASPL Sulina SRL în baza contractului de prestări servicii de la cabinetele medicale
din zonele arondate – Sulina, Maliuc, Chilia Veche, C.A.Rosetti.
Cantitatea de deșeuri generate de activități medicale colectată, în anul 2016 a fost de
0,34 tone, în creștere cu 0,12 tone faţă de anul 2015, când s-au înregistrat 0,22 tone deșeuri
din activități medicale. Eliminarea finală se face către serviciul de gospodărire comunală S.C.
A.S.P.L. Sulina S.R.L.
COLECTAREA SELECTIVĂ ȘI RECICLAREA
Începând cu anul 2016 colectarea separată a deșeurilor reciclabile a crescut
considerabil prin operatorul de salubrizare din orașul Sulina. Faţă de anul 2015 când s-au
înregistrat doar 43 tone de deșeuri separate dintr-un total de 893 tone deșeuri menajere
colectate, în anul 2016 a fost separată întreaga cantitate de 609,8 tone deșeuri menajere
colectată rezultând 36,59 tone stclă, 32,03 tone hâtrte, 9,13 tone metal, 36,6 tone plastic și
495,45 tone compost biodegradabil.
Precolectarea deșeurilor rezultate de la populaţie și agenţii economici se realizează
în recipiente de capacităţi diferite (europubele și eurocontainere de diferite capacităţi)
amplasaţi în spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor.
La nivelul orașului Sulina nu există încă sisteme integrate pentru colectarea separată
a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale, a deșeurilor
biodegradabile și a celor voluminoase. În prezent, pentru colectarea deșeurilor de pe raza
orașului Sulina S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. utilizează autovehiculele din dotare, respectiv 2
autogunoiere cu o capacitate de 7m3 , 1 autoutilitară și 1 tractor cu remorcă cu o capacitate
de 10 tone. Având în vedere creșterea de 17 ori mai mare a cantităților de deșeuri menajere
colectate separat faţă de perioada 2009-2016, este necesară creșterea capacităţii de
colectare și o acoperire zonala cât mai extinsă.
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5. SERVICII PUBLICE
Educație
Unități de învățământ
La nivel judeţean există un total de 29 unităţi de învățământ, dintre care - preșcolar 6,
primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 8, liceal 13, profesional și postliceal 1.
Din arhiva istorică a orașului descoperim că învățământul era foarte important,
educaţia fiind asigurată de doua școli grecești, două românești, o școală germană, o școală
italiană, un gimnaziu, o școală de artă pentru fete cu predare în limba franceză, una
evreiască și un institut englez de marină.
În prezent, unităţile de învățământ din orașul Sulina sunt reprezentate de o școală
mică (clasele I-IV)- Şcoala generală/ gimnaziu, o școală mare (V-VIII)- Şcoala de arte și
meserii, un liceu- Liceul „Jean Bart”( cu profilul filologie, matematică informatică și
matematică fizică) și o grădiniţă alături de o tabără de vară, Tabăra Sulina, ce activează pe
timpul sezonului călduros, o sală de sport( în incinta școlilor) și o sală de educaţie fizică și
sport (str. VI) . Toate unităţile de învățământ sunt localizate în apropiere, generând o zonă cu
specific educaţional, localizată în Estul orașului, în apropierea străzii de promenada – str. I.
Direcţia către care tinde să se îndrepte învățământul în Sulina constă într-un proiect
de realizare a unui Campus Şcolar ce va include, în completarea infrastructurii existente:
●

baza de practcă;

●

cămin cu locuri pentru 100 de elevi;

●

garsoniere pentru corpul didactic;

●

cantină și club pentru 100 de elevI

De asemenea se propune dezvoltarea profilului de turism și servicii al Şcolii de Arte și
Meserii în vederea susţinerii pieţei locale și zonale a muncii; alături de înființarea unei școli
de cinematografe, având în vedere recunoașterea la nivel internaţional a implicării orașului
Sulina în producţii de film.
Toate aceste propuneri de intervenţii are avea rolul de a consolida poziţia orașului
Sulina ca centru urban de polarizare și influență în teritoriu.
Sănătatea
Furnizarea serviciilor de sănătate constituie una din funcțiile care caracterizează cel
mai pregnant o așezare urbană. Se poate afirma că, în perspectivă istorică, orașul Sulina a
excelat în această privinţă, exercitând inclusiv un rol semnificativ de influență și polarizare în
teritoriu. Recuperarea acestei funcţiuni la un nivel superior trebuie să constituie un obiectiv
prioritar al strategiei de dezvoltare a orașului.
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Bazele serviciilor de ocrotire a sănătăţii în Sulina au fost puse de către Comisiunea
Europeană a Dunării încă de la înființarea ei în anul 1856. C.E.D. a adoptat măsuri sanitare
imediate de protecţie a muncitorilor și personalului propriu, dar și pentru navigatorii navelor
străine, în conformitate cu acordurile internaţionale.
În ședinţa din 27 martie 1857, Comisiunea a decis să înființeze două spitale de 15-20
paturi, unul la Tulcea și altul la Sulina, și două farmacii încadrând cele două servicii cu un
medic șef, ajutat de doi medici chirurgi.
S-a construit un spital nou care a fost inaugurat la 15 iunie 1894. Distrusă în timpul
confruntărilor militare din primul război mondial, clădirea a fost reconstruită după anul 1920 și
echipată cu dotări și aparatură de ultimă generaţie tehnică a timpului.
Serviciul sanitar din Sulina al C.E.D. a fost deosebit de actv, a constituit o prezenţă
vie în viaţa urbană a acestei așezări și s-a remarcat prin abordarea discriminatorie.
Numărul mediu de bolnavi îngrijiţi în sălile spitalelor Comisiunii a fost aproximativ de
600 pe an, care au solicitat 5.500 – 6.000 zile de tratament, cu o cheltuială medie anuală de
80.000 - 90.000 franci aur. Din anul 1861 până la 31 decembrie 1930, au trecut prin sălile
spitalului central din Sulina 27.311 bolnavi, din care 8.893 marinari, 8.123 agenţi, piloţi și
muncitori ai Comisiunii și 10.295 de cetăţeni ai Sulinei.
În timpul aceleași perioade, 229.226 persoane aparținând tuturor categoriilor sociale
și tuturor naţionalităţilor s-au prezentat pentru consultaţii gratuite, cu un minimum de 3427 în
1915 și un maximum de 8497 în 1927, iar în spitalul pentru maladii epidemice, de la crearea
sa în 1894 și până la 31 decembrie 1930, s-au îngrijit 627 bolnavi contagioși, din care 50
marinari, 57 muncitori ai Comisiunii și 521 sulineni. În 1937, la serviciul de radiologie au fost
înregistrate circa 200 de examene radiologice, în timp ce la serviciul de farmacie, au fost
eliberate în 13.832 rânduri medicamente prescrise în consultaţii exterioare.
Lipsa existenţei unui spital funcţional în cadrul așezării afectează major sistemul de
sănătate local, deschiderea acestuia reprezentând condiţia necesară pentru creșterea
calităţii vieţii locuitorilor din Sulina.
Sulina anului 2021 este o locaţie vitregă din punctul de vedere al infrastructurii de
sănătate, transportul pacienţilor la spitalul din Tulcea durează în medie 3 ore. Pentru cazuri
nu foarte grave, în cadrul orașului există în prezent:
●

Domeniul public: Centrul de Sănătate Sulina (deschis ca o etapă premergătoare
redeschiderii spitalului), cabinetul medical port frontieră – ÎN PREZENT ÎN STARE
DE NEFUNCȚIONARE;

●

Domeniul public: Unitate de primire a Urgenţelor -ÎN PREZENT ÎN STARE DE
FUNCȚIONARE;

*de menţionat că spitalul din Sulina a fost transformat într-o primă fază în Centru de
Sănătate, pentru ca ulterior acesta să capete funcţiunea de Unitate de primire a Urgenţelor
Mijloace de intervenție navală - Șalupe de ambulanță
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Cultură
Evenimente culturale
Principalele evenimente organizate în Sulina au fost:
●

Zilele orașului Sulina – 13 august

●

Întâlniri teatrale la Sulina: 31 august – 4 septembrie

●

Ediția aniversară a Festivalului de Interpretare Muzicală „Sulina”- 6 august

●

„Serbările Deltei” - Sulina

●

Sărbătoarea scrumbiei – ediția 1 – 23 aprilie

●

Festivalul Minorităților Naționale

●

Festivalul de Creație și Interpretare Sulina

Cu toate acestea, Sulina nu este suficient dezvoltată la nivelul unui produs turistic
menit să ofere pachete atractive pentru diversele categorii de turiști.
O componentă importantă a vieţii urbane este cea culturală, domeniu care poate
contribui în mod specific la creșterea gradului de atractivitate a orașului Sulina, în special
pentru populaţia tânără și pentru turiști Mijloacele prin care se induce cultura în mediul urban
sunt diverse, însă infrastructură culturală în cazul orașului Sulina este foarte slab definită,
chiar comparativ cu trecutul istoric al așezării; dintre cele mai importante elemente de cultură
dispărute acum numărându-se: fostul cinema, clădiri ale vechilor biserici – lipovenească,
armenească, biserica anglicană și moscheea, etc.
Pe teritoriul orașului se află 2 biblioteci, aparținând sectorului public, însumând un
total 50 820 volume de cărţi. Personalul angajat este în număr de 2.
În ultimi 6 ani, situaţia cititorilor activi înregistrează o pantă descrescătoare. Dacă în
2016 vorbim despre 875 de cititori actvi și 7 185 volume eliberate; și în 2015 de 867 cititori
pentru care s-au eliberat 8 536 volume; în anii precedenţi datele statistice indică diferenţe de
până la 50% mai mari.
Alături de scăderea dramatică a numărului cititorilor activi, scade și numărul
volumelor pe care acesta le citesc; dacă în 2011 o persoană împrumuta aprox. 18 volume, în
prezent cititorii activi mai împrumută numai aprox. 8; adică doar 44% din totalul anului 2011.
De asemenea, proiecţia referitoare la volumele împrumutate de locuitorii orașului din
bibliotecile din Sulina relevă faptul că dacă în anii 2011/2012 sau 2013 unui locuitor al
orașului îi revenea un număr mediu de 7 volume împrumutate, în 2016 unui locuitor îi revin
mai puţin de 2 volume.
MUZEE
Farul Vechi din Sulina, construit la începutul secolului XIX de autorităţile otomane,
administrat în perioada 1897-1939 de Comisiunea Europeană a Dunării, a devenit muzeu în
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anul 2003. Expoziţia prezintă, prin documente și fotografi, istoria Sulinei în perioada
Comisiunii Europene a Dunării și viaţa a două personalităţi marcante legate de oraș: dirijorul
George Georgescu și scriitorul Jean Bart.
Muzeul are un singur angajat și un număr total de 10 700 vizitatori în 2016. O analiză
a ultimilor 6 ani denotă o creștere a numărului de vizitatori, exceptâtnd anul 2012, când farul
a fost vizitat de 15 850 de persoane, atngâtnd un maxim. În 2011 farul a fost vizitat de 6400
persoane, în 2013 de 6850, în 2014 de8 100, iar în 2015 a fost vizitat de 9 025 persoane.
Alături de Muzeul Farului, în Sulina mai poate fI vizitat cimitirul maritim și farul vechi (muzeul
situat pe malul drept al Dunării). Alte elemente de interes turistic, cu valoare istorică și
culturală sunt: turnul de apă, farul vechi, farul de avertizare de la vărsarea brațului Sulina în
Marea Neagră (obiectiv militar), Casa memorială „George Georgescu”(clădire degradată),
clădirea „Jean Bart” (pensiune turistică), clădirea Comisiei Europene a Dunării(birourile
A.F.D.J.) – în prezent nu pot fI vizitate, unele dintre ele adăpost and acum diferite funcțiuni.
Patrimoniul religios
Biserica Grecească
Începută la 14 octombrie 1866 de comunitatea greacă din oraș, cu frman de la
sultanul Abdul Aziz, biserica a fost terminată un an mai târziu, cum o mărturisește placa de
marmură de pe frontispiciul intrării. Dar după al Doilea Război Mondial, mulţi membri ai
comunităţii grecești au emigrat în Elada, din cauza regimului comunist, care tocmai se
instaura în România. Din acest motiv, sfântul locaș a fost donat prin anii `70 românilor.
Hramul bisericii a fost ales în amintirea mutării la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae, zi
de mare cinste în Eptanez, de unde proveneau majoritatea cititorilor, deoarece, conform unei
tradiţii locale, în drumul spre Bari, moaștele sfântului ar fI trecut și prin această localitate.
Ridicată iniţial din cauza ordinului autorităţii turcești, fără turlă și fără clopotniţă, după 1878,
când Dobrogea a fost alipită patriei mamă, i s-au adăugat cele două elemente și pictura în
ulei realizată de Ioannis Kyriakos. Deși Sulina a fost bombardată de ruși și de nemţi în cel
de-al Doilea Război Mondial, biserica a scăpat ca prin minune.
Biserica de rit vechii Sf. Nicolae
Biserica a fost construită în perioada august 1991 – 12 iulie 1995. Ascultând o slujbă
ţinută în biserica enoriașilor ruși-lipoveni, constatăm cu uimire că singura deosebire faţă de
slujba enoriașilor ortodocși, este limba. Biserica este deschisă vizitatorilor numai în timpul
slujbei, deoarece nu există personal salariat.
Catedrala ortodoxă Sf. Nicolae și Alexandru
Catedrala este construită în stil neoromânesc, după un proiect întocmit de arhitectul
Nicolae C. Mihăescu. Pictură exterioară este realizată de profesorul Gheorghe Răducanu, în
timp ce medalioanele cu sfinți de pe faţada exterioară sunt realizate din mozaic veneţian din
sticlă de Murano de pictorul Dumitru Norocea. Construcţia a fost realizată în 3
etape,începând cu anul 1882, construcţia propriu-zisă începând de abia în 1910 .
Biserica Catolică Sf. Nicolae
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Biserica catolică ”Sfântul Nicolae” din orașul Sulina, clădire de patrimoniu în care se
află o pictură de Michelangelo Merisi da Caravaggio, a trecut prin reparaţii capitale, lucrările
fiind finanțate de Ministerul Culturii. Biserica catolică a fost restaurată pentru prima dată în
1931, potrivit datelor Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Naţional Cultural.
Atunci, probabil, a fost adăugată și campanila care nu făcea parte din construcţia iniţială.
Alături de pictură semnată de Michelangelo Merisi da Caravaggio, în lăcașul de cult se mai
află picturi vechi ai căror autori nu sunt cunoscuţi. Biserica romano catolică este cea mai
veche biserică din orașul Sulina. Ea a fost sfințită în anul 1863.
Alte servicii
Orașul are centrala telefonică automată și reţea de telefonie fixă și mobilă, numărul
abonaţilor la serviciul telefonic crescând de la an la an; numărul abonaţilor fiind de peste
1000.
Serviciul public de telecomunicații este oferit de :
●

S.C. TELECOM S.A - cu sediul în Tulcea

●

DIRECȚIA REGIONALĂ DE POŞTĂ - cu sediul în Constanţa

6. MEDIU
Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii,
corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele multianuale de acțiune pentru
mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Acestea
sunt integrate în strategiile orizontale și sunt luate în considerare în cadrul negocierilor
internaționale în materie de mediu. Nu în ultimul rând, punerea în aplicare este
fundamentală. Politica de mediu europeană a fost adoptată în cadrul Consiliului European de
la Paris din 1972, unde (în urma primei conferințe ONU privind mediul) șefii de stat sau de
guvern europeni au declarat ca este nevoie de o politică comunitară de mediu de insotire a
expansiunii economice și au solicitat un program de acțiune.
Actul Unic European din 1987 a introdus un nou titlu „Mediul”, care furniza primul
temei juridic pentru o politică de mediu ORAȘUL care are drept obiective conservarea
calității mediului, protejarea sanatatii umane si asigurarea unei utilizării raționale a resurselor
naturale. Revizuirile ulterioare ale tratatului au consolidat angajamentul Uniunii fata de
protectia mediului si rolul Parlamentului European in dezvoltarea acesteia.
Prin intermediul Tratatului de la Maastricht (1993), mediul a devenit un domeniu
oficial de politică a UE, s-a introdus procedura de codecizie, iar votul cu majoritate calificată
în Consiliu a devenit regula generala. Tratatul de la Amsterdam (1999) a stabilit obligația de
integrare a protectiei mediului în cadrul tuturor politicilor sectoriale ale UE, în vederea
promovării dezvoltării durabile.
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Prin intermediul Tratatului de la Lisabona (2009), „combaterea schimbărilor climatice”
și dezvoltarea durabilă în relațiile cu țările terțe au devenit obiective specifice. Personalitatea
juridică i-a permis astfel UE să încheie acorduri internaționale.
Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării
poluării la sursă și „poluatorul plătește”.
Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor care poate fi
invocat în cazul în care exista o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa
sanatatii umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau politică. De exemplu, în
cazul în care apar incertitudini cu privire la posibilele efecte periculoase ale unui produs și în
cazul în care ele persista în urma unei evaluări științifice obiective, pot fi furnizate instrucțiuni
de interzicere a distribuției produsului sau de eliminare a sa de pe piața. Astfel de măsuri
trebuie sa fie nediscriminatorii și proporționale și trebuie revizuite imediat ce exista informații
științifice suplimentare.
Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul Directivei
privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care vizează prevenirea sau remedierea
daunelor aduse mediului (si anume, speciilor sau habitatelor naturale protejate, apei și
solului). Operatorii care desfășoară anumite activități profesionale, precum transportul de
substanțe periculoase sau activități care presupun evacuari in apa, trebuie sa ia măsuri
preventive în cazul unei amenințări iminente la adresa mediului. Daca s-au produs deja
pagube, operatorii sunt obligați sa adopte măsurile adecvate pentru remedierea acestora și
să suporte cheltuielile aferente.
Domeniul de aplicare al Directivei a fost extins de trei ori pentru a include gestionarea
deșeurilor extractive, funcționarea siturilor geologice de stocare și, respectiv, siguranța
activităților petroliere și gaziere offshore. In plus, de cand a apărut pentru prima data în urma
unei inițiative a Consiliului European de la Cardiff din 1998, integrarea preocupărilor legate
de mediu în cadrul altor domenii de politică ale UE a devenit un concept important la nivelul
politicilor europene.
In ultimii ani, integrarea politicii de mediu a înregistrat progrese semnificative, de
exemplu, în domeniul politicii energetice, astfel cum s-au reflectat în dezvoltarea în paralel a
pachetului energie/clima al UE sau în Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie
competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon pana in 2050. In 2001, UE a introdus
Strategia sa de dezvoltare durabilă (SDD), venind astfel în completarea Strategiei de la
Lisabona adoptate anterior pentru promovarea creșterii și a locurilor de munca cu o
dimensiune de mediu. Reinoita în 2006 pentru a combina dimensiunea internă a dezvoltării
durabile cu cea internațională, SDD revizuită a UE încearcă sa imbunatateasca în mod
constant calitatea vieții prin promovarea prosperității, a protecției mediului și a coeziunii
sociale.
În conformitate cu aceste obiective, Strategia Europa 2020 pentru cresterea
economica vizează „o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Sub egida
acestei strategii, inițiativa emblematică „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizării
resurselor” pregateste terenul pentru o crestere durabila si sprijina trecerea la o economie
eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si cu emisii scăzute de carbon. In plus,
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in 2011, UE s-a angajat ca, pana in 2020, sa combata declinul biodiversitatii si degradarea
serviciilor ecosistemice (Strategia UE în domeniul biodiversitatii). In prezent, se evaluează
rezultatele.
În cadrul RBDD au fost delimitate 20 zone naturale, a căror suprafaţă totală este de
circa 50.904 hectare. În aceste zone se pot desfășura cercetări științifice privind biologia,
menţinerea și conservarea calităţii mediului precum și monitorizarea principalilor parametri ce
definesc starea de evoluţie a acestora.

Figura: Zonarea RBDD
Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în anul 2015

Parcuri naturale și arii protejate
Zonele strict protejate adăpostesc multe din speciile de interes comunitar: plante,
nevertebrate, peșt, amfibieni, reptile, păsări și mamifere.
Se observă o reprezentatvitate deosebită a zonei strict protejate Sacalin Zătoane,
unde sunt prezente 12 din cele 15 specii de pești comunitari 67 din cele 80 specii de păsări.
Strict protejate sunt înconjurate de zone tampon, care însumează 222996 ha și cuprind
suprafeţe de teren sau ape care prezintă caracteristici biologice apropiate cu cele ale ariei pe
care o protejează și au funcţia de a limita impactul și presiunea antropică.

Calitatea aerului
În perimetrul RBDD, cea mai importantă sursă perturbatoare care contribuie la
producerea efectului de seră este dioxidul de carbon produs de circulaţia navelor fluviale în
trafic și a navelor maritime în tranzit. În ceea ce privește problema emisiilor de particule fine
pe teritoriul RBDD menţionăm faptul că pe teritoriul rezervaţiei nu sunt unităţi industriale cu
potenţial de poluare cu astfel de particule.
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Calitatea apelor
În condiţiile poluării mediului, calitatea apei folosită de populaţie poate constitui un
important factor de îmbolnăvire:boli infecţioase produse prin apa poluată (boli bacteriene, boli
virotce, boli parazitare), boli infecțioase produse prin apa poluată (intoxicaţia cu nitraţi, cu
plumb sau cu mercur).
Poluarea mediului poate conduce la poluarea apei prin ploaia acidă care schimbă phul solului și al apelor. Aciditatea are influențe negative asupra plantelor și animale, astfel
dacă aciditatea apelor crește multe animale subacvatice mor; multe specii de amfibieni
depind de apă iar scăderea calităţii apei are corespondenţă directă în creșterea mortalităţii
ouălelor și larvelor sau indirect determinând apariţia unor boli la care organismele nu mai
răspund imunitar. Toate acestea au repercusiuni asupra sănătăţii populaţiei care trăiește în
aceste areale. Este important de subliniat că pericolul mare îl reprezintă în continuare lipsa
unităţilor de preparare a apei potabile în multe localităţi ceea ce face ca, în continuare, un
număr însemnat de locuitori, circa 25%, să nu beneficieze de condiţii optime de alimentare
cu apă potabilă. Monitorizarea calităţii apei este importantă pentru diminuarea efectelor unor
fenomene de poluare accidentală sau pentru stabilirea măsurilor de prevenire a evoluţiei
necorespunzătoare a unor parametri de calitate.
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă - râturi, lacuri,
fluviul Dunărea și ape subterane.
Suprafaţa Deltei Dunării cuprinde cele trei braţe ale Dunării: Chilia, Sulina, Sfântu
Gheorghe și cinci zone hidrografice:
1. zona Chilia Sulina între braţele Chilia, Tulcea și Sulina;
2. zona Sulina-Sf. Gheorghe, între braţele Sulina și Sf. Gheorghe;
3. zona Sf. Gheorghe-Razelm, la sud între braţul Sf. Gheorghe și lacul Razim;
4. zona Complexul lagunar Razim – Zmeica - Golovita – Sinoe;
5. zona marină a Deltei Dunării (gurile Dunării, ţărmul mării și fundul submers din faţa
litoralului Deltei), în care sunt incluse conform Directivei Cadru Ape, atât corpuri de apă de
suprafaţă care nu sunt puternic modificate (adică acele ape care sunt reprezentate de ape
naturale sau cvasi-naturale, sauce modificate numai calitativ) cât și corpuri de apă puternic
modificate.
Resursele teoretice de apă din perimetrul RBDD sunt constituite din resursele de apă
de suprafaţă și din cele subterane. Dintre resursele subterane de apă cele de mică adâncime
sunt folosite într-o măsură foarte redusă și în exclusivitate de către puţine gospodării ale
populaţiei locale, calitatea acestor ape nefiind corespunzătoare.
În ceea ce privește resursele subterane de adâncime, acestea nu sunt
corespunzătoare și nu sunt utilizat.
Calitatea solului
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În perimetrul RBDD, pe teritoriile administrative ale comunelor Pardina, C.A. Rosetti,
Chilia – Veche,Crișan, Maliuc, Sf. Gheorghe, Ceatalchioi și orașul Sulina, conform datelor
Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecţia
Mediului Bucureșt situaţia terenurilor pe clase de calitate se prezintă astfel

Tabel:Situația terenurilor pe clase de calitate
Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în anul 2020

Principalele restricţii ale calităţii solului în anul 2020 au fost:
●

Excesul periodic de umiditate în sol, perioada de inundabilitate identificându-se în
acest an aproape în totalitate cu perioada de vegetaţie a culturilor;

●

Eroziunea solului prin mișcarea apei în timpul viiturii și la retragerea acesteia dar și
prin stagnarea temporară sau definitivă;

●

Eroziunea solului prin vant , în special pe psamosoluri sau soluri nisipoase;

●

Sărăturarea solului.

Riscuri naturale Teritoriul orașului Sulina poate fi afectat de următoarele tipuri de
riscuri naturale:
●

Incendii, în mod deosebit cele produse în gospodăriile individuale ale
populației din mediul rural;

●

Inundații datorate caderilor pluviometrice abundente;

●

Alunecari sau prabusiri de teren;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

51

●

Fragmentarea habitatelor.

Printre activitățile susținerii unui mediu sănătos se numără:
●

Promovarea dezvoltării de produse care nu afectează mediul;

●

Reducerea consumului de energie în cadrul activităților comerciale in mod
special diminuare consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de
sera;

●

Promovarea reciclarii corespunzătoare a deșeurilor;

●

Măsuri pentru prevenirea poluării;

●

Introducerea sistemului de canalizare a apelor menajere;

●

Ghidarea și sustinerea agenților economici de pe raza ORAȘULUI pentru a
implementa măsuri de protectie a mediului;

●

Activitati educative, de formare, de conștientizare și de promovare cu privire la
protectia mediului.

7. APRECIERI GENERALE PRIVIND ORASUL SULINA
Aflată la extremitatea estică a teritoriului naţional, Sulina este singurul oraș port
fluvial, la Dunăre și maritim, la Marea Neagră, al ţării, situat la gura de vărsare a fluviului prin
braţul cu același nume.
Sulina a fost singurul oraș european care a purtat numele de Europolis, fiind un
model de convieţuire multietnică. Este orașul unde au iubit și au fost îngropaţi piraţi și regine,
pescari și comandanţi, salahori și amirali
Sulina este port de intrare și ieșire pentru cargourile comerciale de marfă și pentru
navele maritime de croazieră turistică și port terminal fluvio-maritim pe coridorul VII
pan-european de transport. Coridorul VII, stabilit la Conferinţele pan-europene în domeniul
transporturilor (Creta – 1994 și Helsinki – 1997), este constituit de artera navigabilă Dunăre –
Main – Rin.
Sulina este o localitate izolată geografic, dar are o situare în teritoriu atractivă și
favorabilă pentru practicarea turismului. Farmecul peisaj unic al așezării este dat de
îmbinarea între peisajele oferite de fluviu, de mare și Deltă. De la Sulina se poate accede pe
canale la unul din principalele complexe acvatice interioare ale Deltei Roșu Roșculeț Puiu
Lumina, inclus parţial în teritoriul administrativ al orașului, iar plajă naturală, cu nisip foarte
fin, de la Marea Neagră, se întinde spre sud pe o lungime de 36km de cordon litoral,
depășind limitele administrative, până braţul Sf. Gheorghe.
Comunitatea este conștientă de valorile de patrimoniu natural pe care le cuprinde
acest teritoriu și de regimul special de protecţie impus în cadrul unui proces de dezvoltare
durabilă, dezvoltare care este indispensabilă bunăstării orașului și care include punerea în
valoare a acestui patrimoniu.
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8. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI SULINA
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui obiectiv. Prin analiza SWOT,
indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional trebuie să includă următoarele elemente:
●

Punctele Tari, pe care se construiește;

●

Punctele Slabe în vederea eliminării lor;

●

Oportunitățile, în scopul exploatării;

●

Amenințările care trebuiesc îndepărtate.

Primăria orașului Sulina trebuie să-și insuseasca si sa promoveze o viziune
strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce
la o activitate administrativă dezorganizată în cadrul careia se pot rata oportunități și se pot
consuma irațional resurse prețioase.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunității pe o perioada de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au
fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării
strategice a comunității, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și articularea
documentului strategic. Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității
științifice, implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerența si continuitatea
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demersului. Pentru a da roade, insa, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea,
la nivelul administrației publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,
capabil sa identifice si sa speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. Pentru a
avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesităților de dezvoltare a
orașului Sulina, in cadrul limitarilor impuse de resursele locale disponibile și pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte și cele slabe sunt legate de ORAȘUL SULINA și de strategiile
acesteia, de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenințările vin dinspre
mediul de piața si din direcția concurenței; de regula sunt factori asupra carora zona, in
general, nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării,
performantele acesteia, produsele cheie și piețele strategice. Analiza SWOT permite
concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de prezumtii (presupuneri) in zonele
asupra cărora exista cunoștințe mai puțin detaliate. În urma acestei analize se poate decide
dacă zona își poate îndeplini planul și în ce condiții. Amenintarile pot fi concrete sau
potentiale.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa stea la baza
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile:
1. Viața economică a ORAȘULUI trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile sale:
agricultura, zootehnie, industrie, comert si turism. Consilul Local va investi pentru
revitalizarea vieții economice a ORAȘULUI.
2. Infrastructura necesită îmbunătățiri continue, de aceea investițiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel incat sa producă cele mai mari efecte benefice:
●

siguranța locuitorilor ORAȘULUI împotriva calamităților;

●

raportul valoarea investiției/ efecte economico-financiare produse;

●

raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.

3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creșterea atractivității ORAȘULUI
îl constituie facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea sa le
ofere ORAȘUL, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie îmbunătățit. Complementar
acest lucru va crește și atractivitatea turistică a ORAȘULUI prin:
●

Dezvoltare economica;

●

Dezvoltarea infrastructurii;

●

Creșterea atractivității;

●

Creare locuri de munca;

●

Programe de formare profesionala;

●

Competitivitate;

●

Confort social;
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●

Cadrul cultural;

●

Agrement.

Analiza SWOT a orașului Sulina, cu accent pe cele mai semnificative domenii care
furnizează date importante pentru fixarea direcțiilor de dezvoltare locală.

8.1.

Cadrul natural, localizare, agricultură și dezvoltare urbană

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●

Pitorescul peisajului (arii protejate ●
binecunoscute și căutate de turiști: Delta
Dunării);

●

Potenţial ridicat datorat capacităţii
teritoriului de a susţine dezvoltarea ●
turistică;

●

Număr ridicat al forţei de muncă active

●

Plaja Sulina cu potențial crescut de
turism;

Agricultura și piscicultura se practică
doar la nivel de subzistenţă, terenurile
cultivate fiind în special cele aflate în
apropierea locuinţelor
Sectorul economic nu este foarte
dezvoltat, domeniul productiv fiind
aproape absent

●

●

Apropierea de municipiul reședință de
județ

Nu există grupuri de producători sau
asociații – putere scăzută de producție și
desfacere, posibilitate scăzută de
negociere
a
prețului
produselor,
posibilitate scăzută de concurare cu
marii producători și procesatori

●

Potenţial ridicat de dezvoltare, dat find ●
istoric locului

●

Zonă
optimă
pentru
practicarea
turismului într-o zonă nepoluată
●

Meșteșugarii
și
artiștii
populari,
recunoscuți în zonă nu sunt autorizați
sau certificați;

●

Infrastructură
turistică
pensiuni, hoteluri, vile

●

Căi facile de acces către
obiectivele turistice din zonă

●

Perpetuarea meșteșugurilor tradiționale

●

Efectul multiplicator al turismului duce la
crearea de locuri de muncă, dezvoltarea ●
industriei meșteșugărești

●

diversificată: ●
toate ●
●

Floră și faună bogată

Lipsa brandurilor locale
Artizanat și
valorificate

meșteșuguri

insuficient

Lipsa programelor de formare
Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea și cofinanțarea proiectelor
finanțate prin fonduri europene;
Cunoștințe
insuficiente
legate de
elaborarea și administrarea proiectelor
finanțate din fonduri europene;

●

Absența
diversificării
economice în zona rurală;

activităților

●

Lipsa
activităților
și
serviciilor
generatoare de venituri specifice zonei.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

55

OPORTUNITĂȚI
●

AMENINȚĂRI

Creșterea numărului de turiști și a ●
structurilor de cazare
●
Promovarea produselor tradiționale prin
participarea la diferite târguri de
●
specialitat

●

Insuficiența investițiilor
Forţa de muncă nu este calificată în
majoritatea cazurilor
Impactul negativ al turismului asupra
mediului și locuitorilor

●

Existenţa fondurilor nerambursabile prin
Programul Naţional de Redresare și ●
Reziliență (PNRR)

Legislație
fluctuantă,
instabilă
•
creșterea fiscalității • corupție • birocrație

●

Creșterea nivelului de pregătire al forței ●
de muncă – specializare

Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea și cofinanțarea proiectelor
finanțate prin fonduri europene;

●

Diversificarea gamei de servicii turistice
oferite – îmbunătățirea ofertei de ●
agrement

●

Dezvoltarea unor trasee pentru ciclism
●
de agrement

●

Crearea unor trasee turistice tematice

●

Sprijin pentru servicii de formare și
consultanță în scopul îmbunătățirii
competențelor în zona agro-alimentară; ;

●

Dezvoltarea unui sistem de susținere a
producătorilor locali;

●

Încurajarea tinerilor și promovarea
produselor locale la nivel regional și
național

●

Facilitățile oferite investitorilor de către
Primărie: posibilități cumpărare terenuri
pentru construirea caselor de vacanță,
forță de muncă calificată în domeniul
construcțiilor de case, posibilități de
parteneriate în realizarea unor proiecte
de investiții în infrastructură ( drumuri,
alimentări cu apă, canalizare, gaz
metan,
amenajări spații verzi și parcuri de
distracții și crearea de utilități pentru
turiști

●

8.2.

●

Cunoștințe
insuficiente
legate de
elaborarea și administrarea proiectelor
finanțate din fonduri europene;
Cadru legislativ instabil;
Depopularea orașului

Resurse umane, educație, cultură și culte

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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●

Distribuţie echilibrată
grupele de vârstă

în funcție de ●

Starea precară a unora din unităților de
învățământ

●

Pondere mare a populației apte de ●
muncă în totalul populației

Scăderea numărului de elevi în ultimii
ani

●

Existența unităților de învățământ, în
stare buna de funcționare

●

Parteneriatul public-privat slab dezvoltat;

●

●

Majoritatea cadrelor
titulare pe post

Lipsa unor programe de formare a forței
de muncă;

●

●

Cadrele
orașului

Lipsa proiectelor în domeniul educației și
al formării profesionale

●

●

Existența evenimentelor culturale locale
pe toată perioada anului

Lipsa corelării ofertei educaţionale cu
nevoile de pe piaţa muncii;

●

Structură
omogenă

●

Lipsa activităților diversificate în cadrul
Bibliotecii

●

Ponderea mai ridicată a populației
active decât a celei inactive;

●

Existența școlilor și grădinițelor

●

Rezultate
bune
la
participări la concursuri;

●

Existența unui patrimoniu cultural,
istoric, religios pe teritoriul orașului;

●

Conservarea tradițiilor și obiceiurilor
locale

●

Existența pe plan local a unui unui
specific de gastronomie

didactice

etnică

OPORTUNITĂȚI

didactice

sunt

și

sunt

locuitori

ai

confesională

învățământ,

AMENINȚĂRI

●

Tendința de migrare a populației din ●
mediul urbanul mare către mediul rural
și urbanul mic

Dezinteresul
pentru
educaţie
şi
scăderea calitativă a procesului de
învăţământ românesc;

●

Posibilitatea
accesării
fondurilor ●
nerambursabile pentru modernizarea
școlilor
●
Mărirea gamei de servicii turistice către
sectorul de turism medical și ecumenic
prin construirea sanatoriului și a ●
centrului de sănătate și recuperare cât și
a centrului cultural-religios

Scăderea natalității
populației;

●

și

îmbătrânirea

Schimbări legislative frecvente privind
sistemul românesc de învăţământ;
Tendința de reducere a exigenței în
procesul de evaluare didactică;
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●

Dezvoltarea capacităților de comunicare, ●
relationare înființarea unui HUB de
învățare și dezvoltare a aptitudinilor
digitale
pentru
elevi
resurse și ●
tehnologie pentru dotarea laboratoarelor
de informatică și pentru derularea ●
învățării în modernizarea școlilor, dotare
cu mobilier

●

Reabilitarea monumentelor istorice și a
clădirilor cu potențial

●

Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat
cu organizaţiile nonguvernamentale

8.3.

Tendința de reducere a exigenței în
procesul de evaluare didactică;
Îmbătrânirea populației
Prelungirea crizei sanitare

Infrastructură și mediu

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●

Poziționarea geografică

●

●

Existența unui sistem de distribuţie a
energiei electrice

Starea tehnică precară a drumurilor de
pe raza orașului, rețeaua de drumuri
necesită lucrări de modernizare;

●

Rețeaua de distribuție a gazelor

●

●

Existența unei rețele de alimentare cu
apă care deservește doar o parte din
suprafața orașului;

Sistemele de alimentare cu apă și
canalizare nu sunt finalizate și nu toți
locuitorii vor fi racordati la ele, limitând
accesul la un nivel de viaţă de calitate și
generând probleme de mediu;

●

Existența rețelei de telefonie fixă și
mobile,cablu Tv și internet;

●

Nu toate unitățile de cazare turistică
doresc să se racordeze la rețelele
publice de utilități;

●

Existența fondului piscicol

●

Lipsa unor proiecte ecologice la nivelul
comunităţii locale;

●

Producția/utilizarea foarte
energiei regenerabilă

●

Cunoștințe
insuficiente
legate de
elaborarea și administrarea proiectelor
finanțate din Fondurile Structurale, lipsă
personal;

●

Resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea și cofinanțarea proiectelor
finanțate prin Fonduri Structurale;

●

Lipsa promovării voluntariatului referitor
la protecţia mediului;

slabă

a
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OPORTUNITĂȚI

●

Lipsa unui sistem de management al
deșeurilor

●

Lipsa unui centru local de colectare a
deșeurilor

●

Utilizarea insuficientă a sistemelor de
avertizare și protecție împotriva efectelor
climatice adverse;

●

Lipsa unei rețele extinse de canalizare și
a stației de epurare și tratare a apelor
reziduale

●

Poluarea apelor de suprafață și
subterane ca urmare a deversării
necontrolate

●

Lipsa locurilor de joacă / insuficiența
echipamentului;

●

Existența unei infrastructuri sociale
destinate persoanelor în vârstă, ținând
cont de ponderea ridicată a acestora;

●

Infrastructura de sănătate insuficientă;

●

Lipsa infrastructurii destinate activităților
sportive,
corespunzătoare
cererilor
semnificative pe plan local;

AMENINȚĂRI

●

Se pot finanţa proiecte de infrastructură ●
din fonduri nerambursabile, precum şi
din fonduri de la bugetul Consiliului
Judeţean TULCEA

Starea precară infrastructurii rutiere
poate duce la scăderea numărului de
turiști, afectând astfel turismul și
economia locală

●

Se pot realiza proiecte din fonduri ●
nerambursabile privind protecţia naturii
în situri Natura 2000

Lipsa sistemului de canalizare în tot
orașul
poate
duce
la poluarea
accentuată a apelor curgătoare

●

Se pot accesa fonduri nerambursabile ●
pentru pentru a realiza campanii de
informare și conștientizare a populației și
agenților economici cu privire la
●
protecția mediului

Construcțiile haotice de unități turistice
pot avea consecințe puternic negative
asupra mediului.

●

Dezvoltarea de parteneriate în vederea
protecţiei mediului;

●

Implicarea populaţiei în activităţile de
educaţie ecologică;

●

Degradarea infrastructurii rutiere prin
neefectuarea lucrărilor de întreținere de
către factori decidenți
Depozitarea necontrolată a deșeurilor
provenite din activități gospodărești,
care pot conduce la infiltrații în pânza
freatică, deci poluarea apei și a solului;
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●

Extinderea
rețelei
de
menajeră pe raza orasului

canalizare ●

Adaptare dificilă la restricțiile ecologice a
structurilor tradiționale de gospodării;

●

Introducerea surselor regenerabile de ●
energie;

●

Ecologizarea cursurilor de apă;

Creșterea
temperaturii
datorită
schimbărilor climatice, factor ce poate
favoriza declanșarea incendiilor naturale
și distrugerea ecosistemelor protejate

●

Înființarea unui centru centru local de
colectare a deșeurilor

●

Înființarea unui serviciu
pentru situații de urgență;

8.4.

Cadrul economic

profesionist

PUNCTE TARI
●

●

PUNCTE SLABE

Existența resurselor naturale, ceea ce ●
reprezintă
un
potențial
pentru
dezvoltarea sectorului privat;
●
Demararea unor proiecte de dezvoltare
a
infrastructurii
rutiere
şi
●
tehnico-edilitare;

●

Potențial pentru agroturism;

●

Existența potențialului pentru obținerea
de produse ecologice;

●

Existența terenurilor disponibile pentru
dezvoltarea economică.

Spirit antreprenorial subdezvoltat, la
nivelul orașului;
Infrastructură
insuficiente

și

facilități

turistice

Lipsa persoanelor calificate în anumite
domenii;

●

Coordonare insuficientă între cererea și
oferta de servicii prestate;

●

Pondere scăzută a populației active în
domeniul exploatarilor față de resursele
existente;

●

Posibilitatea accesării programelor de ●
finanțare;

●

Potențial pentru turismul cultural și
religios, ținând cont de cultivarea unor
obiceiuri,
tradiții
și
meșteșuguri
străvechi, care pot face obiectul unor
activități economice la nivel local.

Slabă preocupare pentru introducerea
noilor tehnologii și pentru activitatea de
cercetare – dezvoltare;

●

Interes crescut al investitorilor pentru
demararea
de
afaceri,
datorită
infrastructurii fizice și sociale inadecvate,
față de potențialul orașului;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI
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●

Programe
guvernamentale
pentru ●
încurajarea inițiativelor locale, în special
●
în domeniul dezvoltării turismului

●

Posibilitatea
accesării
de
fonduri
nerambursabile prin noua politică de ●
dezvoltare regională

●

Aprofundarea
procesului
de
descentralizare în toate sectoarele de
activitate,
în special în privința ●
procesului decizional în administrația
publică locală.

●

Dezvoltarea unor platforme logistice;

●

Posibilitatea creării unor noi locuri de
muncă

8.5.

Reducerea ponderii populației active;
Lipsă educație în ceea ce priveşte
creşterea competitivităţii întreprinderilor;
Creșterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieței muncii,
economiei locale și asistenței sociale în
perspectivă;
Lipsa întreprinderilor în domeniul
dezvoltării cercetării şi a transferului de
tehnologie;

Administrație publică şi comunitate

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●

Inițiativa locală

●

●

Existența unui cadru legal coerent și
stabil, privind liberul acces la informația
de interes public și transparența actului ●
administrativ;
●

OPORTUNITĂȚI

Cunoașterea
oportunităților
nerambursabila;

insuficientă
a
de
finanțare

Insuficientă pregătire a resurselor
umane în domeniul dezvoltării locale
durabile;
Lipsa / insuficiența resurselor financiare
pentru
informatizarea
administrației
publice locale;

AMENINȚĂRI

●

Posibilități de accesare a unor fonduri ●
externe destinate în mod special
modernizării administrației publice;

●

Modificarea legislației fiscale care
permite
susținerea
cheltuielilor
neeligibile cu TVA aferent proiectelor cu
finanțare nerambursabilă de către
bugetul de stat

Insuficiența fondurilor de la bugetul local
al autorității locale pentru investiții proprii
și pentru a asigura fondurile necesare
contribuției locale, cheltuielilor neeligibile
și cheltuielilor finanțate din instrumente
structurale sau de tip structural care vor
fi decontate ulterior;
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●

Digitalizarea administrației din cele 2 ●
miliarde
euro
alocate
cloudului
guvernamental, structurilor sprijinite în
domeniul
securității
cibernetice,
●
formării/instrucției digitale,

●

Modificarea prevederilor legale în sensul
posibilității autorităților locale de a
contracta credite pe termen lung;

●
Procentul scăzut al contribuției locale a
beneficiarilor pentru proiectele finanțate
în cadrul politicii de dezvoltare regională ●
pentru România a scăzut de la 25% la
15%, din care bugetul de stat suporta
●
13%;

●

●

Stabilirea unui cadru strategic la nivel
national pentru actuala perspectiva
financiară prin care s-au stabilit priorități
de dezvoltare pe baze parteneriale și
consultative, tinandu-se cont de priorități

8.6.

Rezistența la risc în cadrul functionarilor
publici și lipsa unei educații în
managementul riscului;
Procedurile
de
implementare
a
proiectelor
finanțate
din
fonduri
comunitare sunt complicate și necesita
un volum documentar de anvergură
Concurența exercitată de alte autorități
locale;
Proceduri greoaie în domeniul achizițiilor
publice
Percepția incorectă a cetățenilor față de
administrația publică și neîncrederea în
acestea, în vederea încheierii actul
administrativ;

Turism

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●

Cadru natural deosebit - Fauna, Flora

●

●

Plaja din Sulina

Lipsa unui plan de dezvoltare și
promovare turistică pentru atragerea și
creșterea numărului de turiști în zonă;

●

Biserica Grecească

●

●

Catedrala ortodoxă
Alexandru

Nevoia de modernizarea infrastructurii
turistice;

●

lipsa de implicare a autorităților în
activitățile turistice

●

pregătire
profesională
necorespunzătoare în domeniul turistic

Sf.

Nicolae

și

●

Biserica Catolică Sf. Nicolae

●

Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii

●

Palatul Comisiunii Europene a Dunării

●

Farul Comisiei Europene a Dunării

●

Clădirile din complexul C.E.D. și zona
Portului franc

●

Atelierele C.E.D. de pe malul stâng
(aparțin patrimoniului cultural industrial)
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●

Uzina de apă (aparţine patrimoniului
cultural industrial)

●

Clădiri comerciale și de locuit din zona
str.I și II

●

Complexul cimeterial

●

Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul
Nicolae din Sulina

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

●

Dezvoltarea zonelor de agrement prin
valorificarea cadrului natural existent;

●

lipsa inițiativelor în domeniul turistic;

●

●

Reabilitarea
și
introducerea
monumentelor istorice din zonă în
circuitul turistic al monumentelor istorice
de pe raza orașului;

scăderea competitivității în interiorul
ORAȘULUI, datorită lipsei de viziune a
autorităților, sau din cauza neadaptării
acestora la noi provocări pozitive;

●
Sporirea potențialului turistic prin
reînvierea tradițiilor și obiceiurilor,
revitalizarea unor meșteșuguri și
●
ocupații tradiționale;

lipsa de interes datorată neaccesării
programelor de formare profesională în
domeniul turismului;

●

●

Posibilitatea accesării de fonduri
suplimentare prin programele de
finanțare ale UE;

●

Încurajarea turismului, cu promovarea
produselor și meșteșugurilor tradiționale

●

Crearea de noi locuri de muncă pentru
localnici;

●

înființarea traseelor cicloturistice

8.7.

Sănătate

PUNCTE TARI
●

●

degradarea cadrului natural din cauza
lipsei locurilor de agrement;

PUNCTE SLABE

Acordarea
alocațiilor
de
stat, ●
indemnizațiilor creștere copil și diverse
stimulente,
conform
legislației în ●
vigoare;
●
Acordarea unor ajutoare financiare

Personal insuficient
Număr redus al personalului medical
Infrastructura socială slab dezvoltată lipsa centrelor de zi / noapte pentru
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●

pentru familiile defavorizate, în limita
fondurilor disponibile.

derularea activităților
medico-sociale.

Existența unei infrastructuri sanitare de ●
bază

Servicii
specializate
insuficient
dezvoltate pentru acoperirea tuturor
nevoilor sociale din orașului (copii
delincventi, mame minore, gravide
aflate în situații de risc, adulții/copii
marginalizați social, victime ale violenţei
în familie, etc.)

●

Lipsa unor programe de promovare a
sănătăţii

●

Lipsa cadrelor medicale specializate
care să asigure servicii de permanență

●

Lipsa serviciilor de ambulanță

●

Buget redus, necesar domeniului de
asistență socială;

OPORTUNITĂȚI
●

●

●
●

●

sociale

sau

AMENINȚĂRI

Posibilitatea accesării de fonduri ●
structurale
destinate
dezvoltării
sectorului social prin Fondul Social ●
European;
●

Îmbătrânirea populației

Implementarea unui cadru legislativ ●
care să stimuleze implicarea sectorului
privat în furnizarea de servicii medicale
și sociale;
●

Costurile ridicate pot
renunțarea la dotări;

Construirea și modernizarea cabinetelor ●
medicale existente
●
Construirea unui centru de permanență
pe lângă cabinetele medicilor de familie,
cu program de funcţionare extins.

Politici inadecvate nevoilor reale;

Depopularea orașului prin migrație
Creșterea numărului bolnavilor cronici
conduce

la

Scăderea natalității

Prelungirea crizei sanitare

Posibilitatea
accesării
fondurilor
nerambursabile pentru îmbunătățirea
infrastructurii sanitare
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CAPITOLUL II STRATEGIA DE DEZVOLTARE
1. PRINCIPII STRATEGICE
Strategia de dezvoltare locală a orașului Sulina s-a realizat la inițiativa autorităților
locale, în contextul în care procesul de dezvoltare are caracter unitar, tinandu-se cont de
direcțiile de dezvoltare regionale, nationale, europene. Abordarea prin intermediul Strategiei
permite administrației publice și celorlalți factori interesați să iși planifice actiunile,
dezvoltarea și afacerile, astfel incat sa raspunda nevoilor locale și să valorifice oportunitatile
de dezvoltare identificate.
Pentru a asigura eficienta eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o
metodologie precisă, care a inclus elemente importante de implicare directa a comunitatii
locale, plecand de la ideea ca reprezentanții și liderii locali sa aiba interesul, bazele și
cunoștințele necesare pentru a reprezenta interese locale. Astfel, elaborarea Strategiei de
dezvoltare locală a presupus un implicarea autoritatea executiva de la nivel local.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape:
1. Colectarea datelor si analiza acestora
În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieței forței de munca, baza
economica a localitatii, analiza capacitatii institution ale locale, premisele dezvoltării
economice locale. Aceste informații au fost obținute fie direct de la beneficiarii strategiei, fie
din surse statistice oficiale. Pentru aceasta etapa principalul tip de activitate este culegerea
datelor care sa permita o diagnoza cat mai clară a spațiului pentru care s-a elaborat planul
de dezvoltare locală. Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief,
plasare geografica, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populatie (marimea
populatiei, densitatea, evolutia si factori de crestere ai populatiei), locuintele (dotarea
locuintelor cu apă și canalizare, vechimea și siguranta locuintelor, materialele de construcție
folosite etc), echiparea localității în sistem centralizat (apa, iluminat public, racordarea la
rețele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale (invatamant,
comunicatii, mortalitate infantila etc), mediu si ecologie (apa, aer, sol, paduri). S-a urmarit,
de asemenea, și identificarea atractivității localității din punct de vedere al turismului, a
posibilităților de petrecere a timpului liber, s-au identificat spațiile verzi și evenimentele
culturale anuale specifice zonei.
Tot în aceasta etapa se urmărește și analiza și monitorizarea agenților de dezvoltare
locală (institutii publice, organizatii nonguvernamentale, intreprinzatori privati, biserica,
scoala etc). La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localitatii, piatra de
temelie pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a localității.
2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Analiza SWOT evidentiaza punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses),
oportunitatile (Opportunities) si amenintarile (Threats) existente la nivelul orașului Sulina. Au
fost, de asemenea, identificate forțele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie
negativ în dezvoltarea ulterioară a localitatii. Se obtin, asadar, direcțiile de dezvoltare locală.
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a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor
pentru care a fost elaborata strategia; menționarea metodologiei de elaborare și a agenților
de dezvoltare locală implicate în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum și
identificarea catorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu
prioritate și în identificarea obiectivelor operaționale.
b) Obiective operaționale dezvoltate în teritoriul supus investigației. Programul
operativ de dezvoltare locală trebuie gandit de către grupul de lucru ca un sistem coerent
privind dezvoltarea localității/microregiunii/regiunii. In alegerea subprogramelor, cel mai
important considerent trebuie sa fie inițierea unor proiecte de dezvoltare convergente în
vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiția de baza pentru dezvoltare locală este
păstrarea tradițiilor economice și sociale comunitare. Astfel se ajunge la situația în care, pe
baza realității existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunității.
3. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În aceasta etapă se analizează posibilele programe sau proiecte de dezvoltare ce
vor fi prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în
funcție de gradul de implicare a agenților de dezvoltare, de perioada necesara pentru
implementare si de locul acestora pe agenda persoanelor sau a organizațiilor însărcinate cu
implementarea lor. Selectarea proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul sa
conduca la o imbunatatire reala a vietii comunitatii, urmările lui să fie suficient de consistente
incat sa afecteze o parte importantă a comunității, sa existe sau să poată fi găsite resurse
necesare pentru rezolvarea lui. Aceasta etapa face și o analiza privitoare la viabilitatea
proiectelor propuse, atât din punct de vedere al comunității, cât și al economiei și al nevoilor
populatiei.
4. Construcția planurilor de acțiune
Aceasta etapa centralizează informațiile obținute în primele trei etape, etape ce țin
mai mult de partea strategică. Construcția planurilor de acțiune pregateste planurile de
acțiune, precizeaza toate resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru
finalizarea fiecărui proiect) fie ca este vorba de resurse din bugetul local, bugetul judetean,
national sau European, fie de surse financiare externe ale agenților economici). Deși în faza
inițială pot fi identificate mai multe posibile scenarii de dezvoltare, în aceasta etapa sunt
alese acelea care asigura comunității cele mai mari posibilități de progres și de creștere a
nivelului de trai la nivelul populatiei.
În vederea atragerii de finantari nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor
locale se va analiza modul în care obiectivele propuse se coreleaza cu obiectivele existente
la nivelul programelor europene. Primul lucru la care ar trebui sa se gandeasca cei care
concep un proiect este cel legat de rezultatele obținute, ca urmare a implementării cu succes
a proiectului.
Proiectul reprezinta un instrument care ofera mijloacele necesare pentru atingerea
unor obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect
încheiat ar putea sa nu aibă niciun efect asupra dezvoltării zonei. Se finalizează, de
asemenea, și specificatiile tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare pentru fiecare
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proiect de fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul pentru implementarea proiectelor,
derularea programului financiar).
Asadar, putem considera ca etapa de construcție a planurilor de acțiune este o etapa
de implementare, de verificare și monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost
identificate. Reprezentanții departamentelor, Unității Administrativ Teritoriale (UAT) SULINA,
vor face toate demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a
orașului Sulina pentru perioada 2021 – 2027.

2. VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVE SPECIFICE
Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul
acesteia este de a clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să
se intervină pentru o dezvoltare durabilă. În acest proces, comunitatea identifică
răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce dorim să fim în viitor?”.
Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent determină valorificarea
în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice,
cultural-istorice, dar și economice și sociale. Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă)
s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice
aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul
globalizării. Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui
echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și
prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește
de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se
realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl
motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul.
Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui
echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. În cadrul
următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai
tangibile expresii ale solidarității.
Viziunea aferentă strategiei stabilește alternativele de dezvoltare ale orașului
Sulina si reprezinta liniile directoare pentru viitoarea dezvoltare pentru perioada 2021 –
2027, dar și corelarea acesteia cu dezvoltarea propusă la nivel judetean, national si
european. ORAȘUL SULINA consideră ca la baza dezvoltării orașului sta dezvoltarea
economica si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, care trebuie sa se realizeze sustenabil,
tinand cont de principiile dezvoltării durabile.
Strategia pleaca de la premisa ca, dezvoltarea durabila prezinta un cadru de gandire
care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile,
definită prin echilibru și solidaritate și care sa poată face fata schimbarilor aduse de
probleme actuale globale, regionale si nationale, inclusiv scaderea demografica.
Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung
de care sa beneficieze cetățenii orașului Sulina. Astfel în vederea îmbunătățirii vieții
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populației, ORAȘUL SULINA trebuie să își consolideze poziția economico, sociala si
culturala.
Atragerea de investitori care sa creeze locuri de munca bine remunerate are un rol central în
îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor strategice și specifice. Aceștia nu doar ca
vor oferi locuri de munca populației din ORAȘUL, dar vor contribui semnificativ și la
creșterea bugetului local, sustinand astfel finanțarea investițiilor din alte sectoare precum
infrastructura rutieră, tehnico edilitara, educationala, culturala, de sanatate.
Obiectivul general al strategiei este de a contura un cadru adecvat pentru
dezvoltarea durabilă a orașului Sulina. Până în anul 2027 se dorește îmbunătățirea calității
serviciilor publice, precum servicii sociale, salubrizare, siguranta si ordine publica. Până în
anul 2027 se vor aduce îmbunătățiri și în ceea ce privește poluarea de la nivel local, fie prin
acțiuni de ecologizare, fie prin împăduriri sau implementarea unui sistem viabil de
managementul deseurilor. Un instrument principal al dezvoltării durabile și coerente a
ORAȘULUI este Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât
dezvoltarea dorită să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să
afecteze arhitectura tradițională a ORAȘULUI.

Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază:
●

Promovarea imaginii orașului în general şi a standardului calitativ al serviciilor;

●

Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii orașului prin înfiinţarea de
noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe;

●

Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor din mediul privat
care doresc să investească fie în proiecte singulare sau în proiecte de parteneriat, fie
consultări permanente;

●

Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în oraș;

●

Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe suportul şi participarea
comunităţii.

În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu posibilitatea de
dezvoltare a orașului, noţiunea strategică trebuie exprimată astfel încât transcrierea sa
într-un plan strategic să garanteze prin pachetul de acţiuni pe care îl promovează la
creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi
îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa a comunităţii.
Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare economică
datorată poziţiei geostrategice a orașului, determinată de atragerea de investitori, de
activităţi economice şi organizaţii în zona. În acest scop, trebuie urmate două direcţii
prioritare: îmbunătăţirea gradului de atractivitate a orașului (prin îmbunătăţirea imaginii, a
calităţii vieţii, prin revitalizare) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în
infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc).
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Viziunea de dezvoltare a orașului Sulina prevede pentru 2035 o evoluţie în spiritul
dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a
resurselor locale, atragerea investiţiilor și investitorilor, revigorarea tradiţiilor,
crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziţionării
geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Sulina anului 2027 este o comunitate puternică, cu identitate proprie, de importanță
regională, națională și internațională ce a reușit să-și pună în valoare competențele
distinctive și să-și canalizeze dezvoltarea economică în direcția turismului, susținută de
activității complementare de tipul: agriculturii și pisciculturii; aeate pe specificul local.
În 2027, Sulina este considerată a fi un pol turistic la nivel regional, axat pe
dezvoltarea urbană, dezvoltarea resurselor umane, protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului natural și construit.
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Sulina propune pentru perioada de
dezvoltare 2021-2027, următorul SET DE OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
URBANĂ pe termen scurt, mediu și lung.
OBIECTIV GENERAL: Creșterea calității vieții și transformarea orașului într-un
nucleu dezvoltare – pol turistic și de agrement la nivel teritorial, capabil să genereze un
exemplu de bună practică pentru localitățile învecinate și/ sau cele ce au caracteristici
similare.
Obiectiv 1: SULINA ORAȘ TURISTIC – MOTOR ECONOMIC REGIONAL, CU
VOCAȚIE INTERNAȚIONALĂ
Consolidarea, dezvoltarea și susţinerea activității turistice locale și afirmarea orașului
Sulina la nivel regional, în contextul scăderii demografice și conexiunilor la nivel naţional în
vederea încurajării mobilităţii presupune suport la nivel regional, viziunea necesitând un
mediu propice de dezvoltare.
Realizarea propunerii se conturează pe necesitatea încrederii asupra mediului local
de afaceri, asigurarea unui climat favorabil dezvoltării și specializarea forţei de muncă pentru
a asigura necesarul. Consolidarea orașului la nivel judeţean se va realiza prin promovarea
locaţiei studiate ca destinație de investiții și pentru turism, mizând pe caracteristicilespecifice
Sulinei: localizarea, cadrul natural deosebit și diversitatea culturală (mult-etnică).

OBIECTIVE SPECIFICE
O.S. 1.1 Crearea de locuri de muncă și de surse de venit permanente și sigure prin
punerea în valoare a resurselor materiale și imateriale locale în cadrul unor activități
economice adecvate potențialului local – turismul
O.S. 1.2 Destinație atractivă pentru dezvoltarea unei cariere – mizând în special pe
retenția forței de muncă
O.S. 1.3 Sistem de învățământ performant, corelat cu oferta locurilor de muncă
O.S. 1.4 Centru regional cu identitate proprie, ce promovează produsele locale și sprijină
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accesul producătorilor locali la piața de desfacere
O.S. 1.5 Destinație turistică competitivă, ce poate susține atât fluxurile naționale, cât și pe
cele internaționale

Obiectiv 2: SULINA ORAȘ ATRACTIV ȘI PRIMITOR CE OFERĂ LOCUITORILOR
SĂI CONDIȚII OPTIME DE TRAI, ACCES FACIL LA SERVICII PUBLICE, PATRIMONIU
CULTURAL ȘI NATURAL ȘI SPAȚII PUBLICE DE CALITATE
Obiectivul vizează creșterea calităţii vieţii în Sulina și eliminarea dificultăților
întâmpinate de localnici în accesarea serviciilor de interes public – în prezent oferta este
redusă, lipsind parte din serviciile vitale unui minim de confort.
Totodată obiectivul își stabilește ca prioritate remedierea imaginii urbane prin
intervenţii asupra clădirilor aparținând instituțiilor publice (intervenţii de reabilitare/
reconstrucţie/ întreţinere), dar și clădiri private de interes public (destinate în special
interacţiunii sociale – exemplu elocvent; fostul cinematograf din Sulina), spaţiilor publice și
obiectivelor de patrimoniu cultural și natural.
Despre Sulina putem afirma în prezent că se află în plin declin, în mod paradoxal
trecutul orașului este definit de o gamă mult mai amplă de dotări publice.

OBIECTIVE SPECIFICE
O.S. 2.1 Infrastructură orășenească de educație și sănătate reabilitată
O.S. 2.2 Calitate a locuirii ridicată în cadrul locuințelor colective, dar și pe lot individual
O.S. 2.3 Elemente unice de patrimoniu construit reabilitate, incluse într-un program
regional de protejare
O.S. 2.4 Viață urbană activă grație completării infrastructurii spațiilor cu rol de a susține în
primul rând interacțiunea socială

Obiectiv 3: SULINA ORAȘ CONECTAT ȘI ACCESIBIL, CE ÎȘI PĂSTREAZĂ
TOTUȘI CARACTERUL SPECIFIC DAT DE LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ SPECIALĂ
Mobilitatea reprezintă însăși motorul dezvoltării, motiv pentru care este necesar ca
Sulina să beneficieze de accesul facil atât al persoanelor, cât și al mărfurilor și informaţiilor.
Accesibilitatea orașului este în prezent condiţionată de condiţiile meteo, singura cale de
acces fiind pe apă.
În perspectvă, conectarea orașului la nivel judeţean/ regional vizează conturarea
interesului asupra deplasării în comun a persoanelor, fără a încuraja accesul cu autovehicule
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personale, fapt ce presupune conturarea unei noi rute de acces pe cale terestră, prin
intermediul tehnologiilor prietenoase cu mediul înconjurător, care să ofere în primul rând
localnicilor o alternativă de deplasare mai economică și mai rapidă, dar care sa faciliteze de
asemenea accesul mijloacelor speciale de intervenţie.
La nivel local, îmbunătăţirea mobilităţii necesită remedierea infrastructurii auto și
completarea acesteia cu rute care să conecteze elemente importante ale orașului.

OBIECTIVE SPECIFICE
O.S. 3.1 Sistem local de transport ce ofertă posibilități facile de deplasare tuturor
categoriilor de participanți la trafic
O.S. 3.2 Transport naval modernizat, prietenos cu mediul înconjurător
O.S. 3.3 Oraș conectat pe cale terestră la rețeaua județeană de localități prin intermediul
unei căi speciale de acces, ce poate reprezenta un exemplu de bună practică la nivel
regional
O.S. 3.4 Sistem de transport în comun eficient, atractiv și accesibil
O.S. 3.5 Infrastructură de transport ce încurajează folosirea mijloacelor de transport
nemotorizate, în defavoarea deplasării cu taxiurile (caracteristică a orașului)
O.S. 3.6 Mobilitate îmbunătățită a fluxurilor de mărfuri
O.S. 3.7 Orașul Sulina înscris în rețeaua de căi navigabile de interes internațional

Obiectiv 4: SULINA ORAȘ VERDE, PRIETENOS CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,
CARE SE DEZVOLTĂ ÎN ARMONIE CU NATURA – MODEL DE DEZVOLTARE
DURABILĂ
Caracterul specific al orașului este dat în primul rând de localizarea în cadrul
Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, motiv pentru care Sulina trebuie să dezvolte eforturi
pentru a reduce emisiile de CO2 – în ciuda legislaţiei actuale ( HG nr. 1516/2008 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării,
Ordinul nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 , Hotărârea Guvernului nr. 445 din 8 aprilie
2009 , Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 , Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993, Ordinul
nr. 337 din 20 aprilie 2007, Hotărârii Guvernului nr. 445 din 8 aprilie 2009 ) care aparent
prezintă un cadru strict în ceea ce privesc eventuale intervenţii în zonă, pentru obţinerea
dezideratului de oraș verde este nevoie de modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare,
creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidenţiale și creșterea suprafeţei de spații verzi,
inclusiv crearea perdelelor de vegetaţie.
Obiectivul vine în completarea obiectivelor ce vizează revitalizarea spaţiului public.
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OBIECTIVE SPECIFICE
O.S. 4.1 Fond construit eficient din punct de vedere al consumului energetic
O.S. 4.2 Infrastructură tehnico- edilitară modernă și efcientă
O.S. 4.3 Mediu de viață sănătos cu o calitate crescută a vieții

TEME TRANSVERSALE:
În completarea setului de obiective propus, există o serie de teme transversale, care
presupun: retenţia și atragerea forţei de muncă, revitalizarea urbană a falezei orașului,
remodelarea centrului orașului și dezvoltarea orașului ca unul inteligent, competitiv ce ofertă
locuitorilor și vizitatorilor săi o gamă completă de servicii publice și posibilităţi diverse de
petrecere a tmpului liber.
Temele ce vizează retenţia și atragerea forţei de muncă și dezvoltarea orașului ca
unul inteligent și competitiv sunt incluse în strategie prin intermediul principalelor direcţii de
acţiune și proiecte, însa în cazul revitalizării urbane a falezei și remodelarea centrului este
necesară parcurgerea reperelor legislative în vederea stabilirii măsurilor de intervenţie
posibile.
POLITICA INTEGRATĂ DE REVITALIZARE URBANĂ A FALEZEI ȘI ZONEI
CENTRALE A ORAȘULUI presupune readucerea la viață a orașului cu ajutorul actorilor
publici, privați sau nonguvernamentali.
SCOP: prezervarea patrimoniului construit viu prin păstrarea locuirii în zonele
istorice, potențarea patrimoniului natural prin noi amenajări percepute ca extensie a zonei
centrale.
Alte obiective specifice pe termen mediu și lung
I. Populatia
a) Demografie:
●
●

conditii de viata atractive pentru tineri, atat pentru cei din orasul Sulina, cat si pentru
cei din exterior;
conditii si facilitati pentru familiile tinere cu copii.

b) Servicii medicale si sociale:
●
●
●

acces facil la servicii sociale si medicale de calitate, prompte si suficiente;
populatie educata privind starea generala de sanatate si modalitatile de a duce o
viata sanatoasa;
eliminarea factorilor de risc privind calitatea vietii.

c) Forta de munca activa:
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●
●

locuri de munca suficiente si in domenii variate de activitate, cu venituri adecvate
pentru satisfacerea nevoilor de trai;
posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesionala in domenii cautate pe
piata muncii.

d) Educatia:
●
●
●
●
●

posibilitatea neingradita de implinire individuala prin educatie;
acces la un sistem educational perfomant, flexibil;
infrastructura si baza materiala suficienta si capabila sa satisfaca nevoile legate de
actul educational;
posibilitatea de formare continua pentru adulti;
practicarea de sporturi individuale si de masa, cu baze materiale corespunzatoare.

e) Cultura:
●
●
●

practici traditionale revitalizate, usor de transmis generatiilor viitoare;
activitati traditionale puse in valoare;
acces facil la surse de informatie traditionale sau moderne infrastructura
corespunzatoare cerintelor unei societati moderne.

II. Infrastructura
a) Dotari edilitare:
●

dotari edilitare functionale si capabile sa deserveasca toti cetatenii localitatii;

b) Transporturi:
●
●

retea de drumuri functionala care sa deserveasca nevoile curente ale locuitorilor si
activitatilor economice fara sa afecteze starea mediului inconjurator;
sistem de transport modern care sa coreleze transportul naval si cel rutier (de
persoane si marfuri;

c) Infrastructura de apa, apa uzata si epurare:
●
●

sistem de furnizare a apei curente si de canalizare, capabile sa deserveasca
locuitorii intregului oras;
populatie informata asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri
neamenajate, asupra utilizarii durabile a resurselor de apa si a prevenirii poluarii
mediului inconjurator;

III. Economia
a) Agricultura:
●
●
●

practici de agricultura durabila, adaptate conditiilor climaterice si solului din spatiul
local;
activitati agricole diversificate si generatoare de venit la bugetul local;
asocierea producatorilor;
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●
●
●

imbunatatirea practicilor agricole;
politici de marketing eficiente;
utilizarea eficienta a fondurilor de dezvoltare rurala.

b) Industria:
●
●
●
●
●
●
●

activitati industriale pliate pe specificul local;
valorificarea resurselor naturale locale;
valorificarea potentialului uman;
imbunatatirea practicilor de mediu in domeniul industrial;
imbunatatirea productivitatii muncii;
promovarea eficienta a produselor si practicilor industriale;
accesarea de fonduri europene.

c) Comertul, turismul si alte servicii:
●
●
●
●

utilizarea eficienta a traditiilor si resurselor locale;
diversificarea serviciilor;
politici eficiente de marketing;
diversificarea produselor turistice.

IV. Mediul inconjurator
Degradarea solului, a aerului si a apei:
●
●
●
●
●
●
●

●

promovarea practicilor de agricultura ecologica;
realizarea unor cursuri de educație ecologică;
curatarea cursurilor de apă si a domeniului public;
montarea de cosuri de gunoi pe domeniul public;
crearea unor mecanisme de colectare selectiva a deseurilor;
realizarea unei statii de transfer a deseurilor;
regularizarea paraielor si a torentilor de pe teritoriul ORAȘULUI, prin construirea de
microbaraje, consolidarea malurilor, construirea de podete si alte astfel de lucrari
hidrotehnice;
impadurirea suprafețelor degradate.
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3. PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE. TEME ORIZONTALE

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE
Implementarea proiectelor este conditionata de disponibilitatea fondurilor de finanțare, astfel
o prioritizare a investițiilor este un demers vital pentru administratia publica locala. Astfel,
pentru ORASUL SULINA setul de priorități pe care le are in vedere in perioada 2021 – 2027
este în corelare cu necesitățile identificate la nivel local:
I. Investitii in infrastructura locala;
II. Creșterea calității serviciilor publice;
III. Sprijinirea mediului de afaceri local;
IV. Protectia mediului.
I. Investițiile în infrastructură locală
ORASUL SULINA dispune de pozitionare geografică nefavorabilă, fiind amplasata la
distanta relativ mare fata de municipiul Tulcea, accesul fiind realizat doar pe apa, insa este
nevoie si de imbunatatirea situatiei infrastructurii (drumuri, canalizare, alimentare cu apa,
gaz metan, electricitate). Pe de alta parte, dezvoltarea infrastructurii se impune in vederea
imbunatatirii calitatii vietii populatiei. Se urmareste cresterea gradului de conectare a
populatiei la utilitati si reducerea pierderilor cauzate de retelele invechite. Cele mai
importante modernizari sunt necesare pentru reteaua de drumuri si reteaua de apa, masurile
luate in acest sens avand un impact semnificativ si asupra starii mediului. Sunt necesare
invesitii in introducerea retelei de canalizare in toate localitatile componente ale orașului.
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II. Cresterea calitatii serviciilor publice vizeaza imbunatatirea procesului
educational, serviciile in sanatate, serviciile sociale (asistenta si protectie sociala),
salubrizarea, siguranta si ordinea publica. Principalele investitii ce trebuie realizate pentru
dezvoltarea serviciilor publice reprezinta modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii
existente (unitati educationale, dispensare, institutii culturale) si infiintarea unor unitati noi.
Totodata, este necesara sporirea eficientei activitatii administratiei publice locale prin oferirea
serviciilor publice calitative, operative, accesibile, transparente si eficiente din punctul de
vedere al costului pentru un numar cat mai mare de persoane cu imbunatatirea in mod
continuu a calitatii si accesibilitatii acestora, in functie de interesele cetatenilor si mediului de
afaceri.
III. O alta prioritate la nivelul orașului Sulina este sprijinirea mediului de afaceri
local prin atragerea de noi investitori, sustinerea celor existenti prin asigurarea facilitatilor
fiscale in functie de realizari si beneficiilor in ceea ce priveste taxele si impozitele. In acest
sens, sunt vitale invesititii in infrastructura locala. Se urmareste diversificarea economiei
locale si crearea de locuri de munca bine remunerate pentru populatia din ORASUL. In
acest fel, vor putea fi sustinute si investitiile publice, mediul economic contribuind la
formarea unui buget local suficient de generos pentru a sustine imbunatatirea serviciilor
publice.
IV. Protectia mediului reprezinta o prioritate majora pentru administratiei publice
locale intrucat statul recunoaste oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat
ecologic. In acest sens, autoritatile publice locale au obligtia de a asigurarea un mediu de
viata sanatos la nivelul localitatilor, atat prin respectarea legislatiei in domeniu, cat si prin
promovarea si implementarea investitiilor in protectia mediului inconjurator si prevenirea
degradarii suplimentare a acestuia prin defrisari, inundatii, alunecari de teren, poluarea
solului si a aerului.
TEME ORIZONTALE
In indeplinirea prioritatilor de dezvoltare stabilite pentru ORASUL SULINA, vor fi
integrate temele orizontale europene. Proiectele vor fi considerate relevant din punct de
vedere al promovarii egalitatii de gen si/sau al combaterii vulnerabilitatilor create de celelalte
diferente structurale, cum ar fi rasa, etnie, nivelul de bunastare sociala, varsta, handicapul,
orientarea sexuala etc., daca o parte dintre obiectivele specifice si activitatile proiectului vor
fi concepute astfel incat sa fie propuse masuri concrete sau instrumente care sa contribuie la
eliminarea inegalitatilor si sa promoveze egalitatea de sanse si tratament, astfel incat sa
determine o imbunatatire a unor situatii defavorabile in care se afla diverse categorii de
persoane.
Egalitate de sanse si de tratament
Promovarea egalitatii de sanse va contribui la coeziunea sociala, atat la nivelul
regiunilor de dezvoltare, cat si la nivel national. Dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor
egale presupune implicarea directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat,
inclusiv societatea civila. Protectia sociala si incluziunea sociala pot fi promovate prin actiuni
de combatere a discriminarii, promovarea egalitatii de sanse si integrarea in societate a
grupurilor vulnerabile care se confrunta cu riscul de marginalizare sociala.
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In elaborarea strategiei s-a urmarit coordonarea programelor si politicilor sectoriale
(servicii sociale, educatie, sanatate) in functie de problemele teritoriale in vederea eliminarii
disparitatilor de dezvoltare prezente in zonele din mediul mic urban si rural si incluziunii
grupurilor defavorizate sau expuse riscului. In procesul de definire a problemelor prioritare
s-a avut in vedere analizarea situatiilor discriminatorii si promovarea sanselor egale intre
barbati si femei, tineri si varstnici, majoritari si minoritati etnice, nevoilor persoanelor cu
dizabilitati si promovarea integrarii lor in viata sociala si economica.
Dezvoltare durabila
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de
dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta in primul rand asigurarea unui
echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele capitalului natural.
Durabilitatea pleaca de la ideea ca activitatile umane sunt dependente de mediul
inconjurator si de resurse.
Sanatatea, siguranta sociala si stabilitatea economica a societatii sunt esentiale in
definirea calitatii vietii. In implementarea proiectelor trebuie abordate toate cele trei
dimensiuni ale conceptului dezvoltarii durabile si anume:
• Dimensiunea ecologica priveste consumul si productia durabila, conservarea si
managementul resurselor naturale, schimbarile climatice si energia curata.
• Dimensiunea economica se refera la dezvoltarea socio-economica (prosperitate
economica) si transportul durabil
• Dimensiunea sociala vizeaza incluziunea sociala, schimbarile demografice si
sanatatea publica.
Dezvoltarea durabila a reprezentat punctul de plecare in definirea planurilor de
dezvoltare ale orașului Sulina pentru prioada 2021- 2027. Pentru aceasta s-au propus atat
masuri de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv cea sociala, educationala si medicala, cat si
masuri pentru construirea unei societati si economii puternice, stabile si sustinute, capabila
sa asigure prosperitate si oportunitati pentru toti cetatenii ORAȘULUI, in care costurile
inechitatii sociale si cele de mediu sunt suportate de cei care le creeaza, iar consumul
eficient de resurse este incurajat.
In functie de domeniul de investitie, se vor propune anumite tipuri indicative de
actiuni specifice pentru indeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de sanse si dezvoltare
durabila, precum:
Dezvoltare urbana:
●
●
●
●

adaptarea spatiului pietonal pentru persoanele cu deficiente de vedere;
dotarea trecerilor pietonale cu semnale auditive pentru persoanele cu deficiente de
auz;
investitii in infrastructura: asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu
dizabilitati la serviciile publice;
realizarea si conservarea de „coridoare verzi”;
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●

●
●
●
●

implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea
poluarii din cauza noxelor, inclusiv a poluarii fonice, reducerea poluarii provocate de
depozitarea deseurilor menajere;
reutilizarea deseurilor provenite de pe urma constructiei infrastructurii edilitare.
Investitii in infrastructura (constructii/ reabilitare cladiri)
implementarea sistemelor de management al calitatii si al mediului pe baza
standardelor internationale;
reducerea consumului de materiale si energie in spatiile construite; − imbunatatirea
performantei energetice a cladirilor;
introducerea de sisteme de proiectare si tehnici de constructie pentru racire si aer
conditionat in cladirile noi care sunt rezistente la schimbarile climatice preconizate;

Ocuparea fortei de munca
●
●
●
●
●
●

crearea unui mediu favorabil in vederea crearii de locuri de munca in randul tuturor
generatiilor (abordarea provocarilor demografice);
incurajarea integrarii pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile
la fenomenul discriminarii;
incurajarea antreprenoriatului feminin;
organizarea de cursuri/module de curs pentru dezvoltarea competentelor in domeniul
protectiei mediului;
dezvoltarea capacitatii institutiilor din piata muncii cu privire la formarea si reinsertia
profesionala a fortei de munca in sectoare verzi;
sprijin pentru intreprinderile sociale in domeniul gestionarii, reciclarii si reutilizarii
deseurilor;

Sanatate/ social
●
●

●
●

adaptarea serviciilor sociale/de sanatate;
servicii de consiliere pentru motivarea persoanelor varstnice de a-si imbunatati
abilitatile profesionale in vederea continuarii activitatii pe piata fortei de munca sau
evidentierea unor caracteristici specifice varstei (sanatatea, finantele, beneficiile
utilizarii tehnologiei moderne etc.);
programe/facilitati de sprijin pentru ingrijirea copiilor sau a altor persoane
dependente, in timpul programului de lucru;
investitii in infrastructura: asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu
dizabilitati la serviciile publice;

Educatie
●
●

●
●
●

investitii in infrastructura: asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu
dizabilitati la serviciile publice;
organizarea unei campanii de sensibilizare si informare in randul elevilor in vederea
cresterii gradului de constientizare cu privire la semnificatia si importanta respectarii
dreptului la egalitate de sanse si tratament pentru toti;
promovarea invatarii in randul persoanelor varstnice;
furnizarea de educatie nonformala/formala pentru varstnici;
actualizarea curriculumului educational, astfel incat sa reflecte nevoile si
oportunitatile generate de tranzitia la o economie cu emisii de carbon scazute si
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●

rezistenta la schimbarile climatice (de ex. aptitudini TIC si de inginerie in industria
auto si in sectorul constructiilor in vederea reducerii emisiilor de carbon);
formarea persoanelor care desfasoara activitati independente in sectoarele verzi
emergente;

Capacitatea institutionala si administratie publica
●
●
●
●
●

integrarea perspectivei de gen in elaborarea directivelor locale;
modificari ale politicilor de resurse umane pentru o mai buna integrare a lucratorilor
varstnici;
organizarea de seminarii de formare si constientizare in domeniul egalitatii de sanse
si tratament destinate angajatilor din institutii si autoritati publice;
imbunatatirea accesului la serviciile administrative;
integrarea aspectelor de mediu in promovarea dezvoltarii economiei verzi.

4. ANALIZA REGLEMENTARILOR EUROPENE, NATIONALE, REGIONALE

Programarea UE pentru perioada de dezvoltarea regională și coeziune 2021 - 2027
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politica de investitii a UE. Prioritățile
investiționale mijlocite optim de UE pentru perioada 2021 – 2027 sunt:
●

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii;

●

O Europă mai ecologică și fără emisii de gaze cu efect de seră, care pune în
aplicare Acordul de la Paris și investește în tranziția în domeniul energiei, energiile
regenerabile și lupta împotriva schimbărilor climatice;
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●

O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și rețele digitale;

●

O Europă mai socială, care să ofere pilonul european al drepturilor sociale și să
sprijine calitatea ocupării forței de muncă, educație, competențe, incluziune socială și
acces egal la asistență medicală;

●

O Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor locale de dezvoltare
și a dezvoltării urbane durabile în UE.

O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale
Politica de coeziune continua investitiile in toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai
putin dezvoltate, in tranzitie, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazeaza inca,
in mare masura, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (somajul in randul
tinerilor, nivel scazut de educatie, schimbari climatice si primirea si integrarea migrantilor),
pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia in
continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continua sa sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel
local si sa autonomizeze gestionarea fondurilor de catre autoritatile locale. Creste si
dimensiunea urbana a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltarii urbane
durabile si printrun nou program de colaborare in retea si de consolidare a capacitatilor
dedicat autoritatilor urbane, sub denumirea Initiativa urbana europeana.
Simplificare: reguli mai scurte, mai putine si mai clare
Pentru intreprinderile si antreprenorii care beneficiaza de sprijinul UE, noul cadru
ofera mai putina birocratie si modalitati mai simple de solicitare a platilor, prin utilizarea
optiunilor simplificate in materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de
reglementare acopera in prezent 7 fonduri UE implementate in parteneriat cu statele
membre („gestionare partajata”). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la
programele cu istoric bun, o mai mare incredere in sistemele nationale si extinderea
principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificarilor.
Un cadru mai flexibil
Noul cadru reuneste stabilitatea necesara planificarii investitiilor cu nivelul
corespunzator de flexibilitate bugetara, pentru a face fata unor evenimente neprevazute. O
evaluare intermediara va determina daca este nevoie de modificarea programelor pentru
ultimii doi ani ai perioadei de finantare, pe baza prioritatilor emergente, a executarii
programelor si a celor mai recente recomandari specifice fiecarei tari. In anumite limite, se
vor permite transferuri de resurse in cadrul programelor fara a fi necesara o aprobare oficiala
a Comisiei. O dispozitie specifica faciliteaza mobilizarea de fonduri UE incepand din prima
zi, in caz de dezastru natural.
O legatura mai stransa cu Semestrul European sI cu guvernanta economica a
Uniunii
Politica de coeziune sprijina reformele pentru crearea unui mediu favorabil
investitiilor, in care intreprinderile pot sa prospere. Se va asigura deplina complementaritate
si coordonare cu Programul de sprijin al reformei, in forma sa noua si consolidata. In
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perioada bugetara, recomandarile specifice fiecarei tari (RST) formulate in contextul
semestrului european vor fi luate in considerare de doua ori: la inceput, pentru conceperea
programelor din cadrul politicii de coeziune, si apoi in cadrul evaluarii intermediare. Pentru a
stabili conditiile propice cresterii economice si crearii de locuri de munca, noile conditii
favorizante vor contribui la inlaturarea obstacolelor din calea investitiilor. Aplicarea lor va fi
monitorizata pe intreaga perioada financiara.
Mai multe oportunitățI pentru sinergii in setul UE de instrumente bugetare
Cadrul de reglementare unic care acopera fondurile politicii de coeziune si Fondul
pentru azil si migratie vor facilita crearea de strategii de integrare a migrantilor la nivel local
sprijinite prin resurse UE utilizate in sinergie; Fondul pentru azil si migratie se va concentra
pe nevoile pe termen scurt ale migrantilor in momentul sosirii, in timp ce politica de coeziune
va sprijini integrarea lor sociala si profesionala. In afara cadrului unic de reglementare, vor fi
facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricola ORASUL, Orizont Europa,
programul LIFE sau Erasmus +.
Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere si sprijinirea proiectelor
interregionale pentru inovare Cooperarea interregionala si transfrontaliera va fi facilitata de
noua posibilitate ca o regiune sa utilizeze parti din propria alocare pentru a finanta proiecte
in alta parte a Europei, impreuna cu alte regiuni. Noua generatie a programelor de
cooperare interregionala si transfrontaliera („Interreg”) va ajuta statele membre sa
depaseasca obstacolele transfrontaliere si sa dezvolte servicii comune. Comisia propune un
nou instrument pentru regiunile de frontiera si pentru tarile dornice sa-si armonizeze cadrele
juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european.
Pornind de la succesul actiunii pilot din 2014- 2020, Comisia propune crearea
Investitiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzatoare de
„specializare inteligenta” vor fi sprijinite mai mult pentru alcatuirea clusterelor paneuropene
in sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulara, sistemele
avansate de fabricatie sau securitatea cibernetica.
Norme consolidate pentru investitiile UE cele mai performante
Toate programele isi vor mentine cadrul de performanta cu obiective cuantificabile
(numarul de locuri de munca create sau accesul suplimentar la retele in banda larga). Noul
cadru instituie un bilant anual al performantei, sub forma unui dialog politic intre autoritatile
programului si Comisie. Performanta programelor va evaluata si cu ocazia evaluarii
intermediare. Din motive de transparenta si pentru ca cetatenii sa poata urmari progresele
inregistrate, statele membre vor trebui sa raporteze toate datele de implementare o data la
doua luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizata automat.
Utilizarea mai intensa a instrumentelor financiare
Subventiile singure nu pot face fata nevoilor semnificative de investitii. Ele pot fi
completate eficient de instrumente financiare, care au un efect de parghie si sunt mai
aproape de piata. In mod voluntar, statele membre vor putea transfera o parte din resursele
politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat central, pentru a accesa garantia
oferita de bugetul UE.
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Combinarea subventiilor si instrumentelor financiare este mai usoara, iar noul cadru
include si dispozitii speciale pentru a atrage mai mult capital privat. Mai multe eforturi de
comunicare pentru a îmbunătățI vizibilitatea politicii de coeziune Pentru o Europa tot mai
apropiata de cetateni, se pune mai mult accent pe necesitatea de a comunica mai bine
rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre si regiunile au consolidat
cerintele de comunicare, de exemplu in ceea ce priveste organizarea de evenimente pentru
inaugurarea proiectelor mari cu finantare de la UE si dezvoltarea unor planuri de informare
prin retelele sociale. In acelasi timp, comunicarea pe tema proiectelor finantate de la UE se
simplifica, introducandu-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde
apar toate finantarile disponibile pentru intreprinderi si o baza de date unica pentru proiecte
gestionata de Comisie.
„UE pentru sanatate” 2021-2027 – O viziune pentru o Uniune Europeana mai
sanatoasa
Programul „UE pentru sanatate” este raspunsul UE la criza COVID-19, care a avut
un impact major asupra personalului medical si sanitar, asupra pacientilor si asupra
sistemelor de sanatate din Europa. Cu fonduri de 9,4 miliarde EUR, „UE pentru sanatate”
este cel mai valoros program in domeniul sanitar. El va oferi finantare tarilor UE,
organizatiilor si ONG-urilor din domeniul sanatatii. Solicitarile de finantare se vor putea
depune in 2021.
Programul „UE pentru sanatate”:
• va spori gradul de pregatire a UE in fata amenintarilor transfrontaliere majore la adresa
sanatatii, creand:
o rezerve de materiale medicale pentru situatii de criza
o o rezerva de personal medical si de experti care sa poata fi mobilizata pentru a
raspunde la crize oriunde in UE
o o supraveghere mai ampla a amenintarilor la adresa sanatatii
• va consolida sistemele de sanatate, astfel incat acestea sa faca fata atat epidemiilor, cat si
provocarilor pe termen lung, stimuland:
o prevenirea bolilor si promovarea sanatatii in conditiile imbatranirii populatiei
o transformarea digitala a sistemelor de sanatate o accesul grupurilor vulnerabile la
asistenta medicala
• va face medicamentele si dispozitivele medicale disponibile si accesibile, va sustine
utilizarea prudenta si eficienta a antimicrobienelor si va promova atat inovarea in domeniul
medical si farmaceutic, cat si metodele mai ecologice de productie.
Prioritatile Comisiei in materie de sanatate
Ne vom intensifica munca in domenii prioritare precum lupta impotriva cancerului,
reducerea numarului de infectii rezistente la antimicrobiene si imbunatatirea ratelor de
vaccinare. UE va extinde initiativele de succes precum Retelele europene de referinta pentru
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bolile rare si va continua sa coopereze la nivel international pentru a gasi solutii la
amenintarile si provocarile mondiale in materie de sanatate.
Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027
Investitiile in dezvoltare regionala se vor axa mai ales pe obiectivele 1 si 2. Acestor
prioritati li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR si ale Fondului de coeziune, in
functie de prosperitatea relativa a statelor membre. Ca urmare a acordului Parlamentului
European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020
regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 si pachetul de
relansare economica Next Generation EU (NGEU). Regulamentul prevede un buget pe
termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre ramase ca
urmare a Brexitului) in preturile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de
dezvoltare. Impreuna cu NGEU, in valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE sa
furnizeze o finantare fara precedent de 1,8 trilioane EUR in urmatorii ani pentru a sprijini
recuperarea din pandemia COVID-19 si prioritatile UE pe termen lung in diferite politici/zone.
Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi impartite intre 7
capitole de buget:

Next Generation EU – 750 mld. euro
NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare in valoare de 750 de
miliarde EUR, menit sa contribuie la repararea daunelor economice si sociale imediate
provocate de pandemia de coronavirus.
Acesta are la baza trei piloni:
• instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se
redresa, pentru a remedia consecintele crizei si pentru a iesi mai puternice din aceasta
incercare;
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• masuri de stimulare a investitiilor private si de sprijinire a intreprinderilor aflate in
dificultate;
• consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica invatamintele
desprinse din criza, pentru a spori soliditatea si rezilienta pietei unice si pentru a accelera
dubla tranzitie verde si digitala.

Mecanismul de Redresare si Reziliența
Mecanismul European de Rezilienta si Redresare este elementul central al
Instrumentului NextGenerationEU, cu imprumuturi si granturi in valoare de 672,5 miliarde de
euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor si a investitiilor intreprinse de tarile Uniunii
Europene. Scopul este de a atenua impactul economic si social al pandemiei si de a face ca
economiile si societatile europene sa devina mai durabile, mai reziliente si mai bine pregatite
pentru provocarile si oportunitatile oferite de tranzitia catre o economie verde si de tranzitia
digitala.
Mecanismul va avea 6 directii prioritare de finantare:
• Tranzitia verde, inclusiv biodiversitatea
• Transformarea digitala
• Coeziunea economica si competitivitatea
• Coeziunea sociala si teritoriala
• Reactia la criza institutionala si pregatirea pentru criza
• Politici pentru urmatoarea generatie, copii si tineri, inclusiv educatie si abilitati
Statele membre lucreaza la planurile lor de redresare si rezilienta pentru a accesa fonduri
din cadrul Mecanismului European de Rezilienta si Redresare.
In data de 18 decembrie 2020, negociatorii Parlamentului European si Consiliului
Uniunii Europene au ajuns la un acord privind forma finala a mecanismului. Alocarea pentru
Romania este in valoare de 30,5 miliarde de euro. Comisia Europeana a publicat in data
de 21 decembrie 2020 modelele orientative menite sa ajute statele membre sa elaboreze
planuri nationale de redresare si rezilienta care sa fie conforme cu normele UE privind
ajutoarele de stat. Planul National de Redresare si Rezilienta Planul National de Redresare
si Rezilienta (PNRR) reprezinta un document strategic, elaborat in cadrul Mecanismului de
Redresare si Rezilienta, parte a pachetului de relansare economica Next Generation EU.
Planul urmareste 3 obiective strategice:
●

Ameliorarea starii economice a Romaniei urmare a crizei pandemice

●

Consolidarea capacitatii de rezilienta

●

Asigurarea unei cresteri economice pe termen lung
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Conform documentelor transmise de MFE, principalele particularitati ale PNRR sunt:
●

Reprezinta un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune

●

Promoveaza investitiile in infrastructura

●

Respecta viziunea de tranzitie verde si digitalizare

●

Promoveaza investitii in mediul de afaceri

●

Aloca investitii in capacitatea de rezilienta in criza

●

Este complementar cu masurile si politicile de coeziune sociala (educatie si ocupare,
incluziune si demnitate sociala)

Cu un total alocat de 30,44 miliarde euro (preturi 2018), respectiv de 33,009 miliarde
euro (preturi curente), planul este structurat pe trei piloni si 12 domenii prioritare pentru
dezvoltarea Romaniei.
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Cerinta actuala din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferenta
granturilor, 70% sa fie disponibila pana in 2022, iar restul de 30% sa se aloce, pe baza unei
formule prestabilite, in functie de evolutiile macroeconomice de la nivelul fiecarei tari.
In ceea ce priveste mediul de afaceri, principalele reforme propuse sunt:
●

Acces la inovare si transfer tehnologic

●

Digitalizare

●

Tranzitie verde

●

Consolidarea pozitiei competitionala pe piata unica europeana

●

Flexibilizarea accesului la surse de finantare nebancare

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila
Romania s-a alaturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind
dezvoltarea din septembrie 2015 adoptand Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila, un
program de actiune globala in domeniul dezvoltarii cu un caracter universal si care
promoveaza echilibrul intre cele trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile – economic, social si
de mediu. Pentru prima oara, actiunile vizeaza in egala masura statele dezvoltate si cele
aflate in curs de dezvoltare.
Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD), reunite informal si
sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileste o
agenda de actiune ambitioasa pentru urmatorii 15 ani in vederea eradicarii saraciei extreme,
combaterii inegalitatilor si a injustitiei si protejarii planetei pana in 2030.
1. Fara saracie – Eradicarea saraciei in toate formele sale si in orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securitatii alimentare,
imbunatatirea nutritiei si promovarea unei agriculturi durabile.
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3. Sanatate si bunastare – Asigurarea unei vieti sanatoase si promovarea bunastarii
tuturor la orice varsta.
4. Educatie de calitate – Garantarea unei educatii de calitate si promovarea
oportunitatilor de invatare de-a lungul vietii pentru toti.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalitatii de gen si imputernicirea tuturor femeilor si
a fetelor.
6. Apa curata si sanitatie – Asigurarea disponibilitatii si managementului durabil al
apei si sanitatie pentru toti.
7. Energie curata si la preturi accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie
la preturi accesibile, intr-un mod sigur, durabil si modern.
8. Munca decenta si crestere economica – Promovarea unei cresteri economice
sustinute, deschise tuturor si durabile, a ocuparii depline si productive a fortei de munca si a
unei munci decente pentru toti.
9. Industrie, inovatie si infrastructura – Construirea unor infrastructuri rezistente,
promovarea industrializarii durabile si incurajarea inovatiei.
10. Inegalitati reduse – Reducerea inegalitatilor in interiorul tarilor si de la o tara la
alta.
11. Orase si comunitati durabile – Dezvoltarea oraselor si a asezarilor umane
pentru ca ele sa fie deschise tuturor, sigure, reziliente si durabile.
12. Consum si productie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum si
productie durabile.
13. Actiune climatica – Luarea unor masuri urgente de combatere a schimbarilor
climatice si a impactului lor.
14. Viata acvatica – Conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabila.
15. Viata terestra – Protejarea, restaurarea si promovarea utilizarii durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabila a padurilor, combaterea desertificarii, stoparea
si repararea degradarii solului si stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justitie si institutii eficiente – Promovarea unor societati pasnice si
incluzive pentru o dezvoltare durabila, a accesului la justitie pentru toti si crearea unor
institutii eficiente, responsabile si incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare si revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabila.
Romania si Obiectivele de Dezvoltare
Romania acorda o importanta deosebita ONU, organizatie cu vocatie universala,
care reprezinta cadrul multilateral cel mai extins pentru abordarea marilor teme globale,
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inclusiv aspecte legate de dezvoltarea pe termen lung. Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului au reprezentat pentru Romania un instrument complementar de mobilizare, la
nivel intern, in domeniul dezvoltarii economice si sociale. Agenda 2030 depaseste cu mult
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, mentinand teme precum eradicarea saraciei,
educatia si sanatatea si abordand noi teme precum societatile pasnice si inclusive. Toate
tarile trebuie sa se asigure ca politici adecvate sunt pregatite pentru implementarea Agendei.
Tarile trebuie sa promoveze institutii eficiente si inclusive si sa creeze politici bazate pe statul
de drept, drepturile omului, egalitatea de gen si cresterea implicarii femeilor.
Romania sustine pe deplin ideea ca Agenda 2030 trebuie sa fie implementata de
catre institutiile locale, raspunzand direct nevoilor cetatenilor. Nevoile, interesele si grijile
acestora trebuie sa fie solutionate prin definirea unor strategii de dezvoltare locala si
nationala. Romania este angajata sa implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabila la
nivel national si a revizuit Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila, pentru a integra
Obiective de Dezvoltare Durabila. Excluziunea sociala este identificata ca o provocare
majora la adresa implementarii Obiectivelor.
Strategia Nationala
2013-2020- 2030

pentru

Dezvoltare

Durabila a Romaniei Orizonturi

Prin aceasta strategie, Romania isi stabileste cadrul national pentru sustinerea
Agendei 2030 si implementarea setului de 17 ODD. Strategia sustine dezvoltarea Romaniei
pe trei piloni principali, respectiv economic, social si de mediu. Strategia este orientata catre
cetatean si se centreaza pe inovatie, optimism, rezilienta si increderea ca statul serveste
nevoile fiecarui cetatean, intr-un mod echitabil, eficient si intr-un mediu curat, in mod
echilibrat si integrat.
Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila se structureaza au
fost definiti in Raportul Comisiei Brundtland (1987):
1. ECHITATEA SOCIALA – prin care natiunile in curs de dezvoltare trebuie sa aiba
posibilitatea de a-si satisface nevoile de baza in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca,
alimentatia, asigurarea energiei, apei si canalizarii;
2. CRESTEREA ECONOMICA – la nivelul natiunilor in curs de dezvoltare pentru a
se apropia de calitatea vietii din tarile dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva si imbunatatii baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptata a modului in care trebuie sa se dezvolte si sa fie folosite tehnologiile.

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030 –
urmareste modernizarea si dezvoltarea retelei de transport de interes european si national,
cresterea conditiilor de siguranta si a calitatii serviciilor; liberalizarea pietei interne de
transport; stimularea dezvoltarii economiei si a competitivitatii; intarirea coeziunii sociale si
teritoriale la nivel regional si national; compatibilitatea cu mediul inconjurator.
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Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National al Romaniei 2007 - 2026
are ca principal obiectiv transformarea Romaniei intro destinatie turistica de calitate pe baza
patrimoniului sau natural si cultural.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritoriala Romania 2030 – are ca obiective:
valorificarea periferialitatii prin dezvoltarea rolului de conector si releu la nivel continental si
intercontinental, racordarea la reteaua europeana de poli si coridoare de dezvoltare,
structurarea si dezvoltarea echilibrata a retelei de localitati urbane, afirmarea solidaritatii
urban-rural, dezvoltarea rurala, consolidarea si dezvoltarea legaturilor interregionale ca
suport al dezvoltarii regionale, dezvoltarea adecvata a diferitelor categorii de teritorii,
cresterea competitivitatii teritoriale, protejarea, dezvoltarea si valorificarea patrimoniului
natural si cultural.
Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in Romania 2018 - 2027
Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil in ariile naturale
protejate si in zonele adiacente acestora a condus la aparitia ecoturismului ca forma
distincta de turism, menita sa respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversitatii
ecologice, in concordanta cu cerintele anumitor segmente de turisti, care doresc sa isi
petreaca vacanta in natura si totodata sa creeze posbilitati de dezvoltare locala a
comunitatilor.
Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca forma principala de turism in
cadrul ariilor naturale protejate si cresterea rolului pe care ecoturismul il joaca in dezvoltarea
economica a acestor areale si in prosperitatea populatiei locale. Strategia Nationala a
Romaniei pentru dezvoltarea turismului 2019 - 2030 – urmareste transformarea Romaniei,
pana la finele anului 2030, intr-o destinatie turistica bine cunoscuta, de inalta calitate, pe
parcursul intregului an, orientata pe unicitatea patrimoniului cultural si natural, oferind servicii
la standarde internationale prin cresterea cheltuielilor turistilor actuali, dar si prin atragerea
unui numar mai mare de turisti cu un buget peste medie.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu si lung orizont
2020 - 2030 vizeaza valorificarea inteligenta si durabila a potentialului agroalimentar si
dezvoltarea spatiului rural, fiind un document suport vizionar, care sustine progresul
agriculturii si dezvoltarii rurale in Romania.
Document de politica industriala a Romaniei – reflecta preocuparile referitoare la
revitalizarea, consolidarea si diversificarea bazei industriale a Romaniei prin cresterea
competitivitatii sale, prin imbunatatirea capacitatii de inovare la nivelul intreprinderilor,
utilizarea eficienta a resurselor naturale disponibile si o specializare inteligenta, care sa
conduca la realizarea de produse industriale cu valoare adaugata mare. In esenta,
documentul reprezinta un ansamblu structurat de interventii publice (politici, programe si
instrumente) menite sa directioneze sistemului industrial catre obiective care nu ar putea fi
atinse in absenta respectivelor interventii.
Strategia energetica a Romaniei 2019 - 2030, cu perspectiva anului 2050 –
propune tinte concrete, stabileste directii clare si defineste reperele prin care Romania isi va
mentine pozitia de producator de energie in regiune si de actor activ si important in
gestionarea situatiilor de stres la nivel regional. Planului National Integrat in domeniul
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Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 – reflecta setul de preferinte, particularitati si
prioritati nationale, luand in considerare dreptul Romaniei de a-si stabili mixul energetic.
Strategia Nationala a locuirii – asigura accesul la conditii de locuire adecvate
pentru toate categoriile de persoane, pana in anul 2030 prin identificarea masurilor si
crearea instrumentelor necesare, avand ca principii: siguranta stabilitatii structurale, acces
egal si nediscriminatoriu la locuinte pentru comunitatile defavorizate sau marginalizate,
accesibilitate din punct de vedere al pretului, dezvoltare urbana si accesul la servicii de
utilitati publice, valorificarea fondului construit existent etc.
Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung - “Strategia Nationala de
Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea parcului national de cladiri rezidentiale si
nerezidentiale, atat publice cat si private, intrun parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienta
energetica si decarbonat pana in 2050” constituie indeplinirea conditiei favorizante „Un cadru
de politica strategic pentru sprijinirea renovarilor destinate sa imbunatateasca eficienta
energetica a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, Obiectivul de politica 2: „O Europa mai
ecologica, cu emisii scazute de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o energie
nepoluanta si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a adaptarii la
schimbarile climatice si a prevenirii si gestionarii riscurilor”, obiectivul specific 2.1
„Promovarea masurilor de eficienta energetica”
Obiectivele principale ale strategiei sunt urmatoarele:
●

imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri prin reducerea
consumului de energie, a emisiilor de carbon si extinderea utilizarii surselor
regenerabile de energie la cladiri;

●

crearea de beneficii suplimentare prin imbunatatirea calitatii vietii pentru toti
utilizatorii (de exemplu, un confort mai bun, beneficii asociate cu sanatatea, siguranta
si calitatea aerului), reducerea nivelului saraciei energetice;

●

extinderea duratei de viata si imbunatatirea sigurantei fondului de cladiri.

TINTE 2030
1. Eradicarea saraciei in toate formele sale si in orice context
● Reducerea cu cel putin jumatate a numarului de cetateni care traiesc in saracie
relativa
● Eradicarea saraciei extreme pentru toti cetatenii
● Consolidarea sistemului national unitar a serviciilor de interventie de urgenta,
reabilitare ulterioara si compensare a pierderilor in caz de calamitati naturale, accidente
industriale sau evenimente climatice extreme
2. Eradicarea foamei, asigurarea securitatii alimentare, imbunatatirea nutritiei si
promovarea unei agriculturi sustenabile
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● Eradicarea malnutritiei si mentinerea ratei obezitatii sub 10%, similar cu nivelul
inregistrat in anul 2014 Finalizarea cadastrului agricol
● Dublarea ponderii agriculturii in PIB-ul Romaniei, fata de anul 2018 Mentinerea si
extinderea diversitatii genetice a semintelor, a plantelor cultivate si a animalelor de ferma si
domestice si a speciilor salbatice inrudite
● Cresterea gradului de valorificare a productiei agricole autohtone
● Cresterea ponderii agriculturii ecologice in totalul productiei agricole
● Mentinerea si rentabilizarea unor ocupatii si metode traditionale de valorificare a
plantelor medicinale si fructelor de padure in zona montana
● Mentinerea traditiilor locale prin cresterea numarului de produse cu caracteristici
specifice in ceea ce priveste originea geografica
3. Asigurarea unei vieti sanatoase si promovarea bunastarii tuturor, la orice
varsta
● Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare si consiliere pentru
promovarea preventiei si adoptarea unui stil de viata fara riscuri
● Digitalizarea completa a sistemului de sanatate si, implicit eliminarea documentelor si
registrelor tiparite pe suport de hartie, pentru a eficientiza si a facilita interventiile medicale,
pentru a asigura populatiei accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente si
medicamente si pentru monitorizarea eficienta a nevoilor
● Reducerea prevalentei mortalitatii materne si infantile, a incidentei cancerului la san
sau de col uterin si a sarcinilor la adolescente, avand ca obiectiv prioritar grupurile
vulnerabile si defavorizate
● Reducerea mortalitatii materne si mortalitatii neonatale, astfel incat sa se situeze sub
media UE
● Cresterea acoperirii vaccinale pana la nivelul minim recomandat de OMS pentru
fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare intre autoritati, medici,
pacienti, organizatii internationale cu experienta in acest domeniu, reprezentanti ai
companiilor in domeniu, precum si alti factori interesati
● Promovarea constientizarii bolilor psihice, reducerea stigmatului si crearea unui
mediu in care cetatenii afectati se simt acceptati si unde pot cere ajutor
● Stoparea imbolnavirii de tuberculoza si combaterea hepatitei si a altor boli
transmisibile
● Reducerea cu o treime a mortalitatii premature cauzate de bolile netransmisibile prin
prevenire si tratament si prin promovarea sanatatii si bunastarii mintale
● Reducerea mortalitatii cauzate de boli cronice
● Reducerea consumului de substante nocive
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4. Garantarea unei educatii de calitate si promovarea oportunitatilor de invatare de-a
lungul vietii pentru toti
● Reducerea ratei de parasire timpurie a sistemului educational
● Invatamant axat pe competente si centrat pe nevoile elevului, caruia sa ii fie oferita o
mai mare libertate in definirea prioritatilor de studiu, prin masuri precum cresterea ponderii
de materii optionale
● Asigurarea faptului ca toti elevii dobandesc cunostintele si competentele necesare
pentru promovarea dezvoltarii durabile, inclusiv prin educatia pentru dezvoltare durabila si
stiluri de viata durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a pacii
si nonviolentei, aprecierea diversitatii culturale si a contributiei culturii la dezvoltarea durabila
● Accentuarea rolului, in procesul educational, al educatiei civice, a principiilor si
notiunilor despre o societate durabila pasnica si incluziva, egalitate de gen, despre valorile
democratiei si pluralismului, despre valorile multiculturalismului, preventia discriminarii si
intelegerea perceptiei „celuilalt”, despre importanta eradicarii violentei cu accent pe
fenomenul de violenta in scoli
● Modernizarea sistemului de invatamant prin adaptarea metodologiilor de
predare-invatare la folosirea tehnologiilor informationale si cresterea calitatii actului
educational
● Organizarea invatamantului profesional si tehnic in campusuri special amenajate si
dotate; pregatirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit
cerintelor de pe piata muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri
● Extinderea generalizata a facilitatilor pentru formarea si perfectionarea continua pe
tot parcursul vietii, sporirea considerabila a participarii la sistemele formale si nonformale de
cunoastere in vederea apropierii Romaniei de media performantelor din statele membre ale
UE
● Extinderea retelei de centre comunitare de invatare permanenta de catre autoritatile
locale; continuarea cointeresarii companiilor in sprijinirea inrolarii angajatilor in asemenea
programe
● Cresterea substantiala a numarului de tineri si adulti care detin competente
relevante, inclusiv competente profesionale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri
de munca decente si antreprenoriatul
● Cresterea nivelului de educatie financiara a cetatenilor
● Extinderea in educatia formala universitara a dezvoltarii durabile ca principii si
specializare si accentuarea rolului cercetarii interdisciplinare in dezvoltarea unei societati
durabile
5. Realizarea egalitatii de gen si intarirea rolului femeilor si al fetelor in
societate
● Continuarea reducerii disparitatii salariale dintre sexe
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● Eliminarea tuturor formelor de violenta impotriva femeilor si fetelor, in sferele publice
si private, inclusiv a traficului, exploatarii sexuale si a altor tipuri de exploatare
● Asigurarea participarii depline si eficiente a femeilor si a egalitatii de sanse la
ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor in viata politica,
economica si publica
6. Asigurarea disponibilitatii si gestionarii durabile a apei si sanitatie pentru
toti
● Cresterea substantiala a eficientei folosirii apei in activitatile industriale, comerciale si
agricole; extinderea reutilizarii rationale a apelor tratate si reciclate in perspectiva atingerii
obiectivelor economiei circulare
● Cresterea substantiala a eficientei de utilizare a apei in toate sectoarele si asigurarea
unui proces durabil de captare si furnizare a apei potabile, pentru a face fata deficitului de
apa
● Conectarea gospodariilor populatiei din orase, comune si sate compacte la reteaua
de apa potabila si canalizare in proportie de cel putin 90%
● Cresterea accesului la apa potabila pentru grupurile vulnerabile si marginalizate
● Imbunatatirea calitatii apei prin reducerea poluarii, eliminarea depozitarii deseurilor si
reducerea la minimum a produselor chimice si materialelor periculoase, reducand proportia
apelor uzate netratate si sporind substantial reciclarea si reutilizarea sigura
● Realizarea accesului la conditii sanitare si de igiena adecvate si echitabile pentru toti,
acordand o atentie speciala celor in situatii vulnerabile
7. Asigurarea accesului tuturor la energie la preturi accesibile, intr-un mod
sigur, durabil si modern
● Extinderea retelelor de transport si distributie pentru energie electrica si gaze
naturale in vedea asigurarii accesului consumatorilor casnici, industriali si comerciali la surse
sigure de energie la preturi acceptabile
● Asigurarea securitatii cibernetice a platformelor de monitorizare a retelelor de
productie, transport si distributie a energiei electrice si gazelor naturale
● Decuplarea cresterii economice de procesul de epuizare a resurselor si de degradare
a mediului prin sporirea considerabila a eficientei energetice (cu minimum 27% comparativ
cu scenariul de status-quo) si folosirea extinsa a schemei EU ETS in conditii de piata
previzibile si stabile
● Cresterea ponderii surselor de energie regenerabila si a combustibililor cu continut
scazut de carbon in sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi
● Asigurarea unui cadru de reglementare stabil si transparent in domeniul eficientei
energetice in vederea atragerii investitiilor
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● Sustinerea strategica a ponderii energiei electrice in totalul consumului casnic,
industrial si in transporturi prin stabilirea unor norme de performanta pentru instalatii si
aparatura

8. Promovarea unei cresteri economice sustinute, deschisa tuturor si durabila,
a ocuparii depline si productive a fortei de munca si asigurarea de locuri de munca
decente pentru toti
● Pastrarea in continuare a unui ritm al cresterii PIB superior fata de media UE pentru
a sustine efortul de reducere a decalajelor in comparatie cu tarile europene avansate,
paralel cu aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si imbunatatirea constanta a nivelului de
trai al populatiei
● Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care sustin activitatile productive,
crearea locurilor de munca decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea si inovatia, si
care incurajeaza formalizarea si cresterea intreprinderilor micro, mici si mijlocii, inclusiv prin
acces la servicii financiare
● Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivitatii prin diversificare, modernizarea
tehnologica si inovatie, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adaugata sporita si
utilizarea intensiva a fortei de munca
● Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului,
ecoturismului, turismului rural, balnear si cultural si imbunatatirea imaginii Romaniei ca
destinatie turistica
● Consolidarea capacitatii institutiilor financiare interne pentru a incuraja si a extinde
accesul la servicii bancare, de asigurari si servicii financiare pentru toti
9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializarii
durabile si incurajarea inovatiei
● Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile si puternice,
inclusiv infrastructura regionala si transfrontaliera, pentru a sprijini dezvoltarea economica si
bunastarea oamenilor, cu accent pe accesul larg si echitabil pentru toti
● Imbunatatirea sigurantei rutiere
● Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienta sporita in utilizarea
resurselor si adoptare sporita a tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice,
toate tarile luand masuri in conformitate cu capacitatile respective ale acestora
● Stimularea cu precadere a economiei digitale si investitiilor industriale care se
situeaza in zona mai profitabila a lantului valoric, care fructifica si rezultatele eforturilor
nationale de cercetare-dezvoltare-inovare si care se adreseaza unor piete stabile si in
crestere
● Intarirea cercetarii stiintifice, modernizarea capacitatilor tehnologice ale sectoarelor
industriale; incurajarea inovatiilor si cresterea semnificativa a numarului de angajati in
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cercetare si dezvoltare si sporirea cheltuielilor publice si private pentru cercetare si
dezvoltare
● Promovarea industrializarii incluzive si durabile si sporirea ratei de ocupare
● Cresterea accesului intreprinderilor mici industriale si de alta natura la servicii
financiare, inclusiv la credite accesibile, si integrarea acestora in lanturi valorice si piete
externe
10. Reducerea inegalitatilor in interiorul tarilor si intre tari
● Adoptarea politicilor, in special fiscale, salariale si de protectie sociala, in scopul
reducerii progresive a inegalitatilor, respectiv a proportiei grupurilor dezavantajate
● Aproprierea Romaniei de nivelul mediei UE, corespunzator anului 2030, din punctul
de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile
● Reducerea discriminarii prin acordarea de sprijin organizatiilor neguvernamentale
care activeaza in domeniul drepturilor omului
11. Dezvoltarea oraselor si a asezarilor umane pentru ca ele sa fi e deschise
tuturor, sigure, reziliente si durabile
● Asigurarea accesului la conditii de locuire adecvate pentru toti cetatenii
● Reducerea semnificativa a pierderilor economice provocate de inundatii si
alunecarile de teren, imbunatatirea raspunsului colectiv si intarirea capacitatii de adaptare si
revenire la nivel functional in cel mai scurt timp dupa producerea evenimentului, reducerea
impactului inundatiilor sau a poluarilor generate de inundatii si ale alunecarilor de teren
asupra ecosistemelor, inclusiv prin imbunatatirea constanta a cadrului legislativ
● Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la preturi echitabile, accesibile si
durabile pentru toti, in special prin extinderea retelelor de transport public, acordand o
atentie deosebita nevoilor celor aflati in situatii vulnerabile, femei, copii, persoane cu
dizabilitati si in etate
● Elaborarea si punerea in aplicare a unui program general de planificare spatiala si
amenajare a teritoriului in corelare cu strategiile sectoriale la nivel national prin aplicarea
conceptului de dezvoltare spatiala policentrica si echilibrata, care sa sustina coeziunea
teritoriala
● Educarea si responsabilizarea populatiei pentru situatii de risc seismic
● Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferica le are asupra sanatatii umane si a
mediului prin acordarea unei atentii deosebite calitatii aerului
● Reducerea substantiala a numarului deceselor si bolilor provocate de produsele
chimice periculoase de poluare si de contaminarea aerului, apei si a solului
● Consolidarea eforturilor de protectie si salvgardare a patrimoniului cultural si natural,
a elementelor de peisaj din mediul urban si rural
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● Implementarea prevederilor legale referitoare la productia, transportul, depozitarea,
utilizarea si eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta
pericole pentru sanatatea oamenilor si animalelor
12. Asigurarea unor modele de consum si productie durabile
● Trecerea etapizata la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rationala si
responsabila a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea
unei foi de parcurs
● Injumatatirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vanzare cu
amanuntul si de consum si reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanturilor de
productie si de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare
● Reciclarea in proportie de 55% a deseurilor municipale pana in 2025 si 60% pana in
2030
● Reciclarea in proportie de 65% a deseurilor de ambalaje pana in 2025 (materiale
plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticla 70%, hartie si carton
75%) si 70% pana in 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%,
aluminiu 60%, sticla 75%, hartie si carton 85%) Colectarea separata a deseurilor menajere
periculoase pana in 2022, a deseurilor biologice pana in 2023 si materialele textile pana in
2025
● Stabilirea de scheme obligatorii de raspundere extinsa a producatorilor pentru toate
ambalajele pana in 2024 • Implementarea practicilor durabile de achizitii publice verzi, in
conformitate cu prioritatile nationale si politicile europene
13. Luarea unor masuri urgente de combatere a schimbarilor climatice si a
impactului lor
● Consolidarea rezilientei si capacitatii de adaptare a Romaniei la riscurile legate de
clima si dezastre naturale
● Imbunatatirea capacitatii de reactie rapida la fenomene meteorologice extreme
intempestive de mare intensitate
● Imbunatatirea educatiei, sensibilizarii si capacitatii umane si institutionale privind
atenuarea schimbarilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului si alerta timpurie
● Intensificarea eforturilor Romaniei pentru a realiza tranzitia la o economie „verde”, cu
emisii reduse de dioxid de carbon, rezilienta la schimbarile climatice si pentru integrarea
masurilor de adaptare la schimbarile climatice in sectoarele vulnerabile economice, sociale
si de mediu, in conformitate cu politicile UE
14. Conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabila
● Prevenirea si reducerea semnificativa a poluarii marine de toate tipurile, in special de
la activitatile terestre, inclusiv poluarea cu deseuri marine si poluarea cu nutrienti
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● Minimizarea si gestionarea impactului acidificarii mediului apelor marine, inclusiv prin
cooperare stiintifica sporita la toate nivelurile
● Dezvoltarea responsabila si sustenabila a activitatilor de pescuit la speciile salbatice
si de acvacultura cu respectarea cotelor si metodelor stabilite prin lege si mentinerea, in
limite rezonabile, a viabilitatii indeletnicirilor traditionale in acest domeniu, inclusiv a
pescuitului sportiv si de agrement
● Atragerea celorlalte state riverane Marii Negre in actul de management durabil a
resurselor acvatice vii
15. Protejarea, restaurarea si promovarea utilizarii durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabila a padurilor, combaterea desertifi carii, stoparea si
repararea degradarii solului si stoparea pierderilor de biodiversitate
● Dezvoltarea infrastructurii verzi si folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale
(in special in luncile Dunarii, afluentilor acesteia si in Delta) prin gestionarea integrata a
bazinelor hidrografice si zonelor umede
● Conservarea si protejarea zonelor umede, intre care se afla si Rezervatia Biosferei
Delta Dunarii, zona umeda unicat in Europa, ca parte a patrimoniului natural european si
mondial
● Asigurarea conservarii ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversitatii acestora, in
scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esentiale pentru dezvoltare
durabila
● Sustinerea institutiilor si infrastructurilor de cercetare dezvoltare de interes national si
European pentru studierea, gestionarea, protejarea si conservarea diversitatii patrimoniului
natural
● Gestionarea durabila a padurilor, eliminarea taierilor ilegale de arbori, dezvoltarea
sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatarii si transportului masei
lemnoase, inclusiv la punctele de frontiera, asigurarea impaduririi si reimpaduririi terenurilor
din fondul forestier si a celor degradate sau supuse desertificarii, desfasurarea plantarii
programate a perdelelor forestiere pentru protectia culturilor agricole si a elementelor de
infrastructura in scopul limitarii impactului schimbarilor climatice
● Tranzitia catre o economie circulara prin abordari complementare ce implica metode
traditionale si tehnologii de ultima generatie pentru restabilirea/refacerea capitalului natural
si reducerea dependentei de fertilizatorii sintetici si de pesticide, pentru combaterea
degradarii solului
● Combaterea desertificarii, restaurarea terenurilor si solurilor degradate, inclusiv a
terenurilor afectate de desertificare, seceta si inundatii
16. Promovarea unor societati pasnice si incluzive pentru o dezvoltare
durabila, a accesului la justitie pentru toti si crearea unor institutii eficiente,
responsabile si incluzive la toate nivelurile
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● Administrarea justitiei in conditii de impartialitate si celeritate, in conformitate cu legile
si procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumtiei de nevinovatie
● Asigurarea si sustinerea dialogului cu minoritatile nationale in vederea imbunatatirii
actului decizional, prin acces egal pentru toti cetatenii de a-si respecta si valorifica cultura,
traditiile, limba materna si de a participa la viata economica, sociala si politica si pentru
combaterea preconceptiilor, a prejudecatilor si a discriminarilor in toate formele sale si
promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversitatii culturale si lingvistice
● Reducerea semnificativa a tuturor formelor de violenta si ratelor de deces conexe
● Stoparea abuzului, exploatarii, traficului si a tuturor formelor de violenta si torturii
copiilor
● Reducerea semnificativa a fluxurilor ilicite financiare si de armament, consolidarea
recuperarii si returnarii bunurilor furate si combaterea tuturor formelor de crima organizata
● Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ si reprezentativ la
toate nivelurile Dezvoltarea institutiilor eficiente, responsabile si transparente la toate
nivelurile
● Profesionalizarea si perfectionarea activitatii tuturor institutiilor administratiei publice
centrale si locale, mai ales a compartimentelor care intra in contact direct cu cetatenii, pentru
prestarea unor servicii prompte si civilizate; extinderea si generalizarea serviciilor pe internet
(on-line)
17. Consolidarea mijloacelor de implementare si revitalizarea parteneriatului
global pentru dezvoltare durabila
● Majorarea progresiva a cuantumului asistentei oficiale de dezvoltare acordate de
Romania in cadrul programelor ODA, in functie de capacitatea de sustinere a economiei
nationale, avand ca obiectiv tinta atingerea cifrei de 0,33% din venitul national brut la nivelul
anului 2030
● Sporirea si diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe masura cresterii
potentialului economic al Romaniei si incurajarea agentilor economici romani sa
investeasca, pe baze competitive, in economia tarilor mai putin dezvoltate
● Aderarea Romaniei la Zona Euro, la spatiul Schengen si la Organizatia pentru
Dezvoltare si Cooperare Economica
● Sustinerea angajamentelor internationale si implicarea proactiva pe plan european si
international
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5. PRIORITĂȚI NAȚIONALE ȘI REGIONALE DE INVESTIȚII PENTRU FINANȚAREA DIN
FONDURILE EUROPENE 2021 - 2027

I. O EUROPA MAI INTELIGENTA
OP 1. CERCETARE SI INOVARE
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si
adoptarea tehnologiilor avansate
1. Integrarea ecosistemului CDI national in Spatiu de Cercetare European (European
Research Area)
1.1 Integrarea organizatiilor CDI romanesti in programe de colaborare
transfrontaliere si internationale (Sinergii Horizon Europe, Piata Unica, Interreg etc.)
National
●
●
●
●
●
●

Sinergii cu programe europene
Suport pentru participarea in proiectele europene
Sustinerea mobilitatii cercetatorilor
Programe de cooperare bilaterala si transnationala Regional
Cooperare interregionala in domenii RIS3
Acces in retele de inovare europene pentru IMM sau alte organizatii
1.2 Dezvoltare si utilizare infrastructuri CDI National

•
mari
infrastructuri
CDI
prioritizate
Roadmap
actualizat:
finantare
constructia/modernizarea/extinderea marilor infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora cu
echipamente si instrumente de cercetare;
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• Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, Innovation
hubs)
• Proiecte realizate de Consortii CDI pe teme majore – rezolvarea unor teme majore
CDI definite de industrie (IMM, intrep. Mari) si organizatii CDI, inclusiv pe teme de
specializare inteligenta Regional
• Proiecte CDI aferente specializarii inteligente la nivel regional (abordare integrata
pe lantul valoric al inovarii – activitati CDI, valorizare produse/servicii)
2. Crearea unui sistem atractiv de inovare in industrie, pentru toate tipurile de inovare
(de produs, de proces, organizationala si de marketing)
2.1 Consolidarea capacitatii CDI a intreprinderilor si promovarea colaborarii
intre organizatiile CDI si mediul de afaceri
National
• “Business Driven Innovation” – Sustinerea activitatii de CDI in intreprinderi, pe toate
fazele de la idee la piata, asociat domeniilor de specializare inteligenta nationale
• Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de organizatiile de cercetare
(parteneriate organizatii CDI si interprinderi)
Regional
• Sustinere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o organizatie de
CDI/intreprindere
• Inovare in IMM-uri, inclusiv brevetare (proiecte cu grad ridicat de inovare, cu
rezultate concrete si impact real pe piata)
• Investitii in infrastructurle proprii de CDI ale organizatiilor de CDI/intreprinderilor
2.2 Sustinerea proceselor de transfer tehnologic pentru cresterea gradului de
inovare a intreprinderilor
National
• Transfer Tehnologic
• CDI inclusiv in ceea ce priveste economia circulara/reducerea emisiilor de
carbon/adaptarea la schimbarile climatice
3. Sprijinirea crearii de noi companii inovative si cresterea ratei de supravietuire a
acestora
3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizeaza aparitia si
maturizarea start-up/spin-off inovative
Regional
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• Investitii in active corporale si necorporale in legatura cu Modernizarea Industriala,
pentru sectoarele de specializare inteligenta regionale
• Sprijin pentru trecerea de la proof of concept pana la produs minim valabil (MVP)
• Scalarea intreprinderilor cu potential mare de crestere (rata de crestere a cifrei de
afaceri de peste 10% anual in ultimii doi ani)
3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor
(incubatoare, acceleratoare etc.)
Regional
• infiintare si dezvoltare incubatoare si acceleratoare de afaceri
4. Consolidarea CDI in domeniul sanatatii
4.1 Dezvoltarea capacitatii de cercetare/inovare si adoptarea sistemelor SMART
in sanatate
National
• Programe dedicate implementarii de solutii SMART in domeniului medical
• Cercetare medicala, inovare si digitalizare a sectorului medical public – utilizarea
resurselor existente de cercetare si productie ale reactoarelor existente (Pitesti/Bucuresti) si
ulterior ale ELI Magurele pentru cercetare in domeniul oncologiei si productia de trasori
redioactivi cu rol diagnostic si/sau retapeutic in imagistica si oncologie • Programe dedicate
cercetarii clinice
• Cercetare si utilizare clinica –Productie de plasma si derivate
• Pregatirea/ perfectionarea resursei umane pentru cercetare medicala la toate
nivelurile
• Cercetare in domeniul bolilor transmisibile
OP 1. DIGITALIZARE
Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul
cetatenilor, al companiilor si al guvernelor
5. Cresterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru societatea
romaneasca
5.1 Implementarea masurilor pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare
(evenimente de viata)
National
• Finantarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor servicii publice esentiale
(fiscalitate, pensii) Evenimente de viata cuprinse in SNADR care nu au fost finantate in
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2014-2020 (ex, Pensionarea, Obtinerea cartii de identitate, Inscrierea la scoala
primara/liceu/universitate, etc)
• Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in evenimentele de viata
identificate in SNADR 2020
• Securitate cibernetica, interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale
• Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme si
solutii complexe (ex: Big Data, Inteligenta artificiala, solutii bazate pe cloud, Supercomputer,
Blockchain, Quantum Computing etc.)
5.2 Digitalizare in administratia publica si competente digitale avansate
National
• Digitizare si interoperabilitate pentru educatie, cultura si ocupare (echipamente si
infrastructura, baze de date, soft, platforme digitale – proiecte strategice)
• Dezvoltarea dotarii tehnice a universitatilor ca poluri de digital skills
5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel local
Regional
• Securitate cibernetica, interoperabilitae
• Smart-city (siguranta publica, servicii si utilitati publice, monitorizare mediu, retele
de trafic si transport public,etc)
• Smart village pentru asocieri de UAT-uri (selectia unei comune pilot in fiecare
regiune pentru conectivitatea extinsa cu un hub urban – administratie, educatie, sanatate,
utilitati, afaceri).
6. Digitizare pentru cresterea sigurantei si imbunatatirii serviciilor de mobilitate si
transport
6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru imbunatatirea sigurantei si
securitatii pentru toate modurile de transport si punerea in aplicare a strategiei
adoptata privind siguranta traficului – interventii nationale
6.2 Finantarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare sisteme
ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – interventii nationale
7. Solutii IT si digitalizare in sanatate
7.1 Refacere si modernizare sistem informatic (CNAS) – interventii nationale
7.2 Observatorul national pentru date in sanatate – (Constructie, achizitie
echipamente/dezvoltarea de sisteme informatice) – interventii nationale
7.3 Solutii digitale in infrastructura din sanatate (digitizare interna si externa a
institutiilor medicale) – interventii nationale
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7.4 Uniformizarea fluxurilor informationale (upgrade soft,
sistemelor informatice/achizitie echipamente – interventii nationale

dezvoltarea

OP 1. COMPETITIVITATE Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea cresterii si
competitivitatii IMM-urilor
8. Facilitarea accesului la finantare pt IMMuri, inclusiv prin incurajarea finantarii
initiale si timpurii a start-upurilor cu potential inovativ ridicat 8.1 Instrumente
financiare pentru IMM – interventii nationale
9. Consolidarea competitivitatii economiei romanesti
9.1 Facilitarea investitiilor in noi tehnologii
Regional
• Invest. Corporale si necorporale/ linii pilot, testare prototipuri, audit energetic,
eficienta energetica, certificare produse/servicii
• Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala)
• Design industrial
• Customizare de masa (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)
9.2 Sprijin pentru internationalizare
Regional
• Internationalizare
9.3 Sustinerea adoptarii tehnologiilor IT&C de catre intreprinderi
Regional
• Digitalizare la nivelul proceselor de productie
• Securitate cibernetica
• e-Commerce, inclusiv platforme care sa ofere gratuit accesul celor din mediul rural
(de exemplu) interesati in a-si deschide o afacere online.
9.4 Sprijinirea clusterelor in vederea integrarii acestora in lanturi de valoare
europene
9.5 Sustinerea implementarii mecanismelor economiei circulare in cadrul
intreprinderilor romanesti

OP 1. Specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat
10. Sprijinirea crearii de noi companii si cresterea ratei de supravietuire a acestora

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

104

10.1 Sprijin pentru crearea de noi intreprinderi (start-up, scale-up)
Regional
• Crearea de noi intreprinderi (start-up), inclusiv servicii suport (asistenta juridica,
elaborare plan de afaceri, etc)
• INVESTITII in active corporale si necorporale
• Scalarea intreprinderilor cu potential mare de crestere (rata de crestere a cifrei de
afaceri de peste 10% anual in ultimii doi ani)
Obiectiv Specific FEDR (iv) Dezvoltarea competentelor pentru specializare
inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat
11. Dezvoltarea unor competente profesionale adecvate cerintelor mediului de afaceri
in contextul unei economii bazate pe cunoastere
11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul intreprinderilor/organizatiilor de
CDI/entitatilor
• Implicate in Mecanismul de descoperire antreprenoriala pentru specializare
inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat, inclusiv stagii de practica;
• Dotare licee pentru aplicare metode digitale de invatare
• Formare pentru implementarea standardului: sistem de Management a Inovarii in
companii
12. Sustinerea capacitatii administrative a structurilor din cadrul mecanismului
integrat regional si national de descoperire antreprenoriala
12.1 Dezvoltarea capacitatii administrative a actorilor implicati in
implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligenta si a
Mecanismului de Descoperire Antreprenoriala (MDA)
National
• capacitate administrativa a actorilor implicati in MDA (asa cum rezulta din
Metodologia de desfasurare a procesului de descoperire antreprenoriala la nivel national)
• capacitate UEFISCDI pregatire proiecte
Regional • capacitate administrativa a actorilor implicati in MDA (asa cum rezulta din
Metodologia de desfasurare a procesului de descoperire antreprenoriala la nivel regional)
• capacitate administrativa ADR-uri
• capacitate ADR sprijin beneficiari
II. O EUROPA MAI VERDE DOMENIUL MEDIU
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Obiectiv specific FEDR (iv) Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a
prevenirii riscurilor si a rezilientei in urma dezastrelor
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Managementul inundatiilor si reducerea impactului acestora si ale celorlalte
fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice asupra
populatiei, proprietatii si mediului
• Dezvoltarea infrastructurii
hidrometeorologice severe

de

monitorizare

si

avertizare

a

fenomenelor

• Reducerea impactului manifestarii secetei si furtunilor asupra populatiei, proprietatii
si mediului
• Masuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv cresterea rezilientei la
nivel national si adaptarea continua la realitatea operationala
• Masuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
Obiectiv specific FEDR v) Promovarea managementului durabil al apei
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Continuarea actiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apa (reabilitarea si
constructia de statii de tratare, transport si distribuire a apei destinate consumului uman) si
apa uzata (construirea si reabilitarea retelelor de canalizare si construirea/reabilitarea/
modernizare (treapta tertiara) a statiilor de epurare a apelor uzate care asigura colectarea si
epurarea incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 5.000 l.e.,
acordandu-se prioritate aglomerarilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea
suplimentara si extinderea operatorilor regionali
• Finantarea actiunilor de consolidare a capacitatii de reglementare economica a
sectorului de apa si apa uzata, astfel incat sa se eficientizieze procesul de realizare a
planurilor de investitii pentru conformare
• Continuarea investitiilor in managementul namolului rezultat in cadrul procesului de
epurare a apelor uzate/tratare a apei potabile Obiectiv specific FEDR (vi) Promovarea
tranzitiei catre o economie circulara Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Extinderea schemelor de gestionare a deseurilor la nivel de judet, inclusiv
imbunatatirea sistemelor integrate existente de gestionare a deseurilor, pentru a creste
reutilizarea si reciclarea, pentru a preveni generarea deseurilor si devierea de la depozitele
de deseuri, in conformitate cu nevoile identificate in Planul national de gestionare a
deseurilor si PJGDuri
• Investitii individuale suplimentare pentru inchiderea depozitelor de deseuri
• Investitii in consolidarea capacitatii partilor interesate fie publice sau private, pentru
a sustine tranzitia la economia circulara si care sa promoveze actiuni/ masuri privind
economia circulara, inclusiv constientizarea publicului, prevenirea deseurilor, colectarea
separata, reciclarea si intoarcerea materialelor rezultate in circuitul de productie
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

106

Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea protectiei naturii si a biodiversitatii,
a infrastructurii verzi in special in mediul urban si reducerea poluarii
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Investitii in reteaua Natura 2000 - Elaborarea, revizuirea si implementarea
Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de actiune pentru specii; masuri
de mentinere si de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii si habitate, precum si a
ecosistemelor degradate si a serviciilor furnizate in afara ariilor naturale protejate. Actiuni de
completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si a ecosistemelor si realizarea de
studii stiintifice
• Masuri si investitii in infrastructura verde
• Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor si entitatilor cu rol in
managementul retelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate
Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea protectiei naturii si a biodiversitatii,
a infrastructurii verzi in special in mediul urban si reducerea poluarii
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin inlocuirea echipamentelor existente de
masurare a poluantilor uzate din punct de vedere moral si tehnic, astfel incat sa se continue
conformarea cu cerintele de asigurare si controlul calitatii datelor si de raportare a RO la CE
• Achizitia de echipamente pentru masurarea poluantilor in aerului ambiental cu
respectarea prevederilor Directivei 2008/50/CE
• Implementarea masurilor care vizeaza cresterea calitatii aerului:
a) masuri legate de imbunatatirea sau inlocuirea instalatiilor individuale (casnice) de
incalzire a locuintelor/ gospodariilor din mediul urban (in special cele care ard combustibil
lemnos in sobe), acolo unde este posibil, cu instalatii mai performante (de ex. boilere), fiind
necesara aplicarea unei strategii de control pentru sobele de lemne interne;
b) finantarea sistemelor de incalzire (instalatii noi sau inlocuirea celor existente cu
unele performante) pentru scopuri de atenuare a schimbarilor climatice, atat la nivelul
agentilor economici cat si la nivelul sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica
la nivelul autoritatilor publice si/ sau altor entitati publice (spitale, unitati de invatamant etc.)
sau a instalatiilor individuale de incalzire a locuintelor/ gospodariilor, utilizand gaz natural.
Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea protectiei naturii si a biodiversitatii,
a infrastructurii verzi in special in mediul urban si reducerea poluarii
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
• Masuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor
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• Regenerarea spatiilor urbane degradate si abandonate, reconversia functionala a
terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate si reincluderea acestora in circuitul
social/ economic sau ca rezerva de teren pentru viitoare investitii la nivelul oraselor, in
vederea crearii conditiilor necesare pentru o dezvoltare durabila urbana.

DOMENIUL ENERGIE
Obiectiv specific 1.1 Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera
• Renovarea cladirilor publice si rezidentiale in vederea asigurarii/imbunatatirii
eficientei energetice in functie de potentialul de reducere a consumului, respectiv reducerea
a emisiilor de carbon
• Masuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-si imbunatati
performanta energetica
• Imbunatatirea eficientei energetice in domeniul incalzirii centralizate, alaturi de
promovarea energiei din surse regenerabile pentru incalzirea si racirea centralizata
• Masuri de sprijin pentru ESCOs pentru ofera servicii ce contribuie la cresstereai
performantei energetice
• Consolidarea capacitatii AM, a dezvoltatorilor de proiecte si a autoritatilor
Obiectiv specific 1.2. Prevenirea si abordarea riscurilor legate de schimbarile
climatice si riscurile naturale (inundatii, seceta, incendii forestiere, alunecari de teren,
cutremure), conform prioritatilor stabilite la nivel national si in cadrul coordonarii si
cooperarii transfrontaliere si transnationale
• Imbunatatirea eficientei energetice si consolidarea cladirilor publice, in functie de
riscurile identificate, potentialul de reducere a consumului de energie si aportul acestora la
serviciile administrative/sociale asigurate
Obiectiv specific 2. Promovarea energiei din surse regenerabile
• Cresterea ponderii de surse regenerabile in consumul de energie al cladirilor
• Masuri de crestere a adecvantei retelei nationale de energie electrica pentru a
creste capacitatea de integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de natura
variabila
Obiectiv specific 3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, retele si
stocare in afara TEN-E
• Echipamente si sisteme inteligente pentru asigurarea calitatii energiei electrice
• Implementarea de solutii digitale pentru izolarea defectelor si realimentarea cu
energie in mediul rural si urban
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• Digitalizarea statiilor de transformare si solutii privind controlul retelei de la distanta
Trebuie decisa mutarea in OP1)
• Cresterea capacitatii disponibile pentru comertul transfrontalier
DOMENIUL MOBILITATE
Obiectiv specific 1. Mobilitate nationala, regional si locala sustenabila,
rezilienta in fata schimbarilor climatice, inteligenta si intermodala, inclusive
imbunatatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere
• Dezvoltarea retelelor regionale si locale de transport pe cale ferata si cu metroul si
de acces la TEN-T centrala si globala de transport, inclusiv solutii combinate
• Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet si zona lor
functionala prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila
• Reducerea emisiilor de carbon in municipiile si orase in zona lor functionala prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila
III. O EUROPA MAI CONECTATA DOMENIUL TRANSPORT
Obiectiv specific 1. Dezvoltarea unei retele TEN-T durabila, rezilienta in fata
schimbarilor climatice, inteligenta, sigura si intermodala
• Dezvoltarea retelelor TEN-T centrala si globala de transport rutier
• Dezvoltarea retelelor TEN-T centrala si globala de transport pe calea ferata
• Imbunatatirea serviciilor de transport pe calea ferata pe scurt si lung parcurs, prin
cresterea capacitatii de transport si masuri de reforma
• Imbunatatirea sigurantei si securitatii pentru toate modurile de transport si punerea
in aplicare a strategiei adoptata privind siguranta traficului, pentru reducerea numarului de
decese din accidente rutiere si diminuarea
• Investitii in infrastructura si suprastructura portuara situate pe reteaua TEN-T
central si globala, inclusiv acces in porturi, investitii multimodale in porturi si pentru
imbunatatirea conectivitatii transfrontaliere
• Investitii in dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces si echipamente
• Investitii in modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe reteaua TEN-T
central si globala si crearea de noi conexiuni de transport suplimentare peste Dunare,
inclusiv masuri de imbunatatire a impilor de trecere, includerea de noi servicii si proceduri
operationale.
• Asitenta tehnica acordata principalilor beneficiari din domeniul transportului, cu
precadere Compania Nationala de Cai Ferate si Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere, alte autoritati de transport si Ministerul Transporturilor
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Obiectiv specific 2. Dezvoltarea unei mobilitati nationale, regionale si locale durabile,
reziliente in fata schimbarilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv imbunatatirea
accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere
• Dezvoltarea retelelor rutiere nationale de acces la TEN-T centrala si globala de
transport
• Dezvoltarea retelelor feroviare de acces la TEN-T centrala si globala de transport
BROADBAND
Obiectiv specific 1. Imbunatatirea conectivitatii digitale Dezvoltarea
infrastructurii de banda larga Broadband - Investitii in infrastructura de banda larga
de foarte mare capacitate, conform rezultatelor “Planului national sau regional privind
banda larga” (conditie favorizanta)

IV. O EUROPA MAI SOCIALA DOMENIUL EDUCATIE
Obiectiv specific FSE+ iv. Imbunatatirea calitatii, eficacitatii si a relevantei
sistemului de educatie si formare pentru piata muncii, pentru a sprijini dobandirea de
competente cheie, inclusiv a competentelor digitale
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
1. Actualizarea si adaptarea ofertei de educatie si formare profesionala la cerintele
pietei muncii (prioritate de investitie ORASUL cu domeniul ocupare)
2. Corelarea dintre nevoile elevilor si studentilor, serviciile de consiliere, sprijin,
acompaniere si tendintele manifestate pe piata muncii
3. Imbunatatirea formarii cadrelor didactice pentru cresterea calitatii si eficacitatii
procesului educativ
Obiectiv specific FSE+ v. Promovarea accesului egal la educatie si formare de
calitate si favorabile incluziunii, precum si completarea studiilor, precum si a
absolvirii
Prioritati de investitii identificate la nivel national:
1. Cresterea accesului la educatie si formare de calitate si favorabile incluziunii
2. Formarea (initiala si continua) cadrelor didactice pentru o educatie incluziva
3. Proiectarea si furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea si combaterea
abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii
4. Cresterea accesului la educatie (la toate nivelurile) si formare de calitate pentru
persoanele cu dizabilitati

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

110

Obiectiv specific FSE+ vi. Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii, in
special a unor oportunitati flexibile de perfectionare si reconversie profesionala
pentru toti luand in considerare competentele digitale
1. Cresterea participarii la formare profesionala continua (sistem de educatie)
2. Sprijinirea tranzitiilor in educatie si pe piata muncii, in contextul participarii la
formare pe tot parcursul vietii
3. Consolidarea participarii populatiei in procesul de invatare pe tot parcursul vietii si
de reconversie profesionala pentru facilitarea tranzitiilor si a mobilitatii de pe piata muncii
DOMENIUL OCUPARE
Obiectiv specific FSE+ (ii) Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii
pentru a evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta
personalizata si in timp real urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei
si a mobilitatii fortei de munca
●

Dezvoltarea unui mecanism coerent si sustenabil de agregare si integrare a
informatiilor furnizate de diversele instrumente folosite in anticipare si de utilizare a
rezultatelor pentru intampinarea nevoilor de competente pe piata muncii

Obiectiv specific FSE+ (iii) Promovarea participarii echilibrate dupa gen pe
piata muncii si a asigurarii echilibrului dintre viata profesionala si cea privata
●

Crearea de oportunitati pentru integrarea femeilor pe piata muncii

Obiectiv specific FSE+ (iii) bis Promovarea adaptarii la schimbare a lucratorilor,
intreprinderilor si antreprenorilor, a imbatranirii active si in conditii bune de sanatate,
precum si a unui mediu de lucru sanatos si adaptat care sa reduca riscurile la adresa
sanatatii
●

Crearea unui mediu de munca sanatos, sigur, accesibil si prietenos pentru angajati,
in special pentru cei cu nevoi speciale (din grupul tinta)

DOMENIUL INCLUZIUNE SOCIALA
Obiectiv specific FSE+ (viii) Promovarea integrarii socio-economice a
resortisantilor tarilor terte si a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii
1. Promovarea integrarii socio-economice a 700 comunitatilor marginalizate, inclusiv
Roma, prin implementarea unor masuri integrate
2. Imbunatatirea conditiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de locuinte sociale,
infiintarea de adaposturi de noapte si centre de urgenta pentru categorii de persoane
marginalizate: romi, persoane fara adapost, familii monoparentale sarace, victime ale
traficului de persoane sau ale violentei domestice
3. Integrarea socio-economica a migrantilor
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Obiectiv specific FSE+ (ix) Imbunatatirea accesului egal si in timp util la servicii
de calitate, durabile si accesibile, modernizarea sistemelor de protectie sociala,
inclusiv promovarea accesului la protectia sociala; imbunatatirea accesibilitatii,
eficacitatii si rezilientei rezilientei sistemelor de asistenta medicala si a serviciilor de
ingrijire de lunga durata
1. Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele bolnave mintal cu
sau fara tutore legal
2. Cresterea interventiilor integrate pentru incluziunea sociala a persoanelor fara
adapost
3. Pregatirea specialistilor din domeniul asistentei sociale
4. Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor si adolescentilor cu tulburari din
spectrul autist
Obiectiv specific FSE+ (x) Promovarea integrarii sociale a persoanelor aflate in
risc de saracie sau excluziune sociala, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate si
a copiilor
1. Imbunatatirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate
2. Integrarea sociala a unor grupuri specifice aflate in risc de excluziune
3. Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin masuri privind asigurarea
imbatranirii active
4. Sprijinirea dezinstitutionalizarii
Obiectiv specific FSE+ (xi) Reducerea deprivarii materiale prin furnizarea de
alimente si/sau asistenta materiala de baza persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv
prin masuri de acompaniere
●

Abordarea deprivarii materiale

DOMENIUL SANATATE
Obiectiv specific FSE+ (ix) Imbunatatirea accesului egal si in timp util la servicii
de calitate, durabile si accesibile, modernizarea sistemelor de protectie sociala,
inclusiv promovarea accesului la protectia sociala; imbunatatirea accesibilitatii,
eficacitatii si rezilientei rezilientei sistemelor de asistenta medicala si a serviciilor de
ingrijire de lunga durata
1. Continuarea investitiilor in spitalele regionale/ judetene si spitale prioritare
nationale (lista scurta MS in baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/ Constructia
spitalelor judetene si spitale prioritare nationale si dotarea cu echipamente de specialitate,
pregatire si perfectionare resursa umana
2. Cresterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor masuri care
vizeaza prevenirea si controlul bolilor netransmisibile
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3. Sprijinirea programelor dedicate de sanatate, de exemplu, programe pentru mama
si copil, programe in domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule, sanatate mintala,
boli rare, prevenirea problemelor dentare
4. Cresterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunitatii/ Asistenta
medicala de baza in comunitatile sarace/marginalizate/dezavantajate
5. Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de pregatire pentru personalul cu atributii
in domeniul asistentei medicale de urgenta . Acordarea de prim ajutor calificat si asistenta
medicala de urgenta
6. Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu, ingrijire pe termen lung si servicii si
infrastructuri comunitare, in special pentru persoanele in varsta si pentru persoanele cu
handicap; sprijinirea masurilor nationale eficiente de imbatranire activa
7. Cresterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor masuri care
vizeaza imbunatatirea capacitatilor de diagnostic si supraveghere a bolilor transmisibile,
raportarea acestora si imbunatatirea masurilor de prevenire si control
V. O EUROPA MAI APROAPE DE CETATENII SAI
Turism, patrimoniu, cultura, securitate urbana
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltarii integrate in domeniul social,
economic si al mediului, a patrimoniului cultural si a securitatii in zonele urbane
• Investitii in turism – statiuni turistice urbane de interes national
• Investitii in infrastructura din domeniul cultural
• Investitii in patrimoniul cultural • Investitii pentru regenerarea urbana si securitatea
spatiilor publice Dezvoltare teritoriala integrata
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltarii integrate in domeniul social,
economic si al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural si a securitatii, inclusiv
in zonele rurale si de coasta si inclusiv prin dezvoltarea locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
• Sprijin pentru structurile de guvernanta ITI (Delta Dunarii si Valea Jiului) - sprijin
pentru pregatirea si conceperea strategiilor teritoriale
• Sprijin pentru structurile de guvernanta CLLD (ZUM-uri) – pregatire, gestiune si
animare
• Sprijin pentru SIDU – pregatire, gestiune si animare
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6. COERENTA CU POLITICILE EXISTENTE

Obiectiv strategic 1: Investițiile în infrastructura locală
Obiective specifice:
♦ Dezvoltarea infrastructurii de utilitati;
♦ Modernizarea retelei de drumuri.

Politici existente:
Prioritati nationale de investitii 2021 - 2027:
OP 3. CONECTIVITATE Dezvoltarea unei retele TEN-T durabila, rezilienta in fata
schimbarilor climatice, inteligenta, sigura si intermodala Dezvoltarea unei mobilitati
nationale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbarilor climatice, inteligente si
intermodale, inclusiv imbunatatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere
OP 5. Turism, patrimoniu, cultura, securitate urbana Promovarea dezvoltarii integrate
in domeniul social, economic si al mediului, a patrimoniului cultural si a securitatii in zonele
urbane
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OP 5 - Dezvoltare teritoriala integrata Promovarea dezvoltarii integrate in domeniul
social, economic si al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural si a securitatii, inclusiv in
zonele rurale si de coasta si inclusiv prin dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030
Obiectiv general: dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport care sa
asigure o infrastructura si servicii de transport moderne si durabile, dezvoltarea sustenabila
a economiei si imbunatatirea calitatii vietii.
Obiectiv strategic 2: Cresterea calitatii serviciilor publice
Obiective specifice:
♦ Imbunatatirea serviciilor de invatamant si educatie;
♦ Imbunatatirea serviciilor de sanatate;
♦ Imbunatatirea serviciilor sociale;
♦ Sprijinirea activitatilor culturale.
♦ Imbunatatirea capacitatii de dezvoltare si de implementare proiecte;
♦ Implicarea cetatenilor si actorilor locali in dezvoltarea zonei.
Politici existente: Prioritati nationale de investitii 2021 - 2027
OP 1. DIGITALIZARE
Fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor, al companiilor si al
guvernelor
Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei – Orizonturi
2013-2020- 2030
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul mediu al celorlalte
state membre ale UE in privinta performantei administratiei publice centrale si locale in
furnizarea serviciilor publice.
Obiectiv strategic 3: Sprijinirea mediului de afaceri local
Obiective specifice:
♦ Atragerea investitorilor romani si straini;
♦ Cresterea productivitatii sectorului agrozootehnic;
♦ Imbunatatirea colaborarii dintre agentii economici si dintre acestia si autoritatile
publice.
Prioritati nationale de investitii 2021 - 2027:
OP 1. CERCETARE SI INOVARE
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Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate
OP 1. COMPETITIVITATE
Impulsionarea cresterii si competitivitatii IMMurilor
Politici existente: Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei –
Orizonturi 2013-2020- 2030 Orizont 2030
Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea data de tarile membre
UE din punctul de vedere al productiei si consumului durabile
Obiectiv strategic 4: Protectia mediului
Obiective specifice:
♦ Realizarea de lucrari de imbunatatiri funciare;
♦ Imbunatatirea managementului deseurilor solide;
♦ Protejarea solului, apei si cadrului natural;
♦ Utilizare resurse energetice regenerabile.
Politici existente: Prioritati nationale de investitii 2021 - 2027

OP 2 – Energie Promovarea energiei din surse regenerabile
OP 2. Schimbari climatice, riscuri, apa Promovarea adaptarii la schimbarile climatice,
a prevenirii riscurilor si a rezilientei in urma dezastrelor Promovarea gestionarii sustenabile a
apei
OP 2. Biodiversitate
OP 2. Aer
OP 2. Situri contaminate

Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene
Obiectiv principal: Protejarea capacitatii Pamantului de a mentine viata in toata
diversitatea ei, respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei si asigurarea unui inalt
nivel de protectie si imbunatatire a calitatii mediului. Prevenirea si reducerea poluarii
mediului si promovarea productiei si consumului durabile, pentru a determina distrugerea
legaturii dintre cresterea economica si degradarea mediului.

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei – Orizonturi 2013-20202030
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Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale Uniunii
Europene privind indicatorii energetici si de schimbari climatice si indeplinirea
angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu
acordurile internationale si comunitare existente si implementarea unor masuri de adaptare
la efectele schimbarilor climatic
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7. SURSE DE FINANTARE

La nivelul administrațiilor publice locale, există o plajă variată de surse de finanțare
pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea surselor de finantare optime pentru
un proiect de investitii dezvoltat la nivel local, implica o buna cunoastere a legislatiei
nationale in vigoare, a legislatiei europene in materie de fonduri, a Programelor Operationale
aferente fondurilor UE, precum si a nevoilor curente si viitoare ale comunitatii locale.
Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, putem considera una sau mai multe
surse de finanțare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul judetului TULCEA;
c. Bugetul de stat;
d. Surse de finantare nerambursabila:
Parteneriate de tip public privat;
Creditarea.
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Bugetul local reprezinta bugetul unitatilor administrativ-teritoriale. Veniturile
bugetare locale se constituie din: venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte
varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
donatii si sponsorizari; sume primite de la Uniunea Europeana si alti donatori in contul
platilor efectuate si prefinantari.
Bugetul judetului TULCEA este o alta sursa de finantare la nivel local, in care pot fi
repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, in conformitate cu articolul
33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pot fi repartizate fonduri
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual
prin legea bugetului de stat, si din din impozitul pe venit incasat. Transferurile consolidabile
de la bugetul de stat catre bugetele locale se acorda pentru investitii finantate din
imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii, si se aproba
anual, in pozitie globala, prin legea bugetului de stat.
Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia
(ministerele si agentiile), precum si din alte bugete, se pot acorda transferuri catre bugetele
locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes national,
judetean ori local.
Surse de finantare nerambursabila sunt instrumente financiare prin care Uniunea
Europeana actioneaza pentru realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Operationale.

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea
economica a statelor membre ale Uniunii si de a conduce la reducerea disparitatilor dintre
regiuni. Ele nu actioneaza insa singure, necesitand asigurarea unei contributii din partea
statelor membre implicate. Ele sunt co-finantate in principal din resursele publice ale statului
membru, insa in multe domenii este necesara si contributia financiara privata, aceasta fiind
incurajata in cele mai multe cazuri.

Instrumentele
2021-2027 sunt:

financiare cunoscute ca Fonduri Structurale pentru perioada

Programe operationale aferente implementarii politicii de coeziune la nivel national:
1. Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD)
2. Programul Operational Transport (POT)
3. Programul Operational Crestere Inteligenta si Digitalizare (POCID)
4. Programul Operational Sanatate (multifond) (POS)
5. Programul Operational Capital Uman (POCU)
6. Programul Operational Combaterea Saraciei (POCS)
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7. Programele Operationale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
8. Programul Operational Asistenta Tehnica (multifond) (POAT)
9. Programul Operational pentru Tranzitie Echitabila Programe

INTERREG:
1. Interreg VI- Un program Romania-Bulgaria
2. Interreg VI- Un program Romania-Ungaria
3. Interreg IPA III Programul Romania-Serbia
4. Interreg NEXT Programul Romania-Republica Moldova 2021-2027
5. Interreg NEXT Programul RomaniaUcraina 2021-2027
6. Interreg NEXT Programul pentru Bazinul Marii Negre 2021-2027
7. Interreg NEXT Programul UngariaSlovacia-Romania-Ucraina 2021-2027
8. Programul transnational al Dunarii 2
9. Programul Interreg Europa 2021-2027
10. Programul URBACT IV
11. Programul Interact IV
12. Programul ESPON

Programe afaceri interne:
1. Programul national Fondul azil, migratie si integrare
2. Programul national Fondul securitate interna
3. Programul national Instrumentul pentru gestionarea frontierelor si vize

Aceste instrumente sunt aplicate prin intermediul programelor operationale si
sectoriale disponibile pentru o anumita perioada de programare. Fondurile nerambursabile
prezinta dezavantajul costurilor financiare si temporale aferente documentatiilor pentru
cererea de finantare, raportarilor tehnice si financiare.
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In plus, este necesara co-finantarea locala a proiectelor si finantarea in totalitate a
cheltuielilor neeligibile printre care si TVA–ul , ceea ce pentru administratia publica poate
reprezenta o problema, mai ales in cazul programelor de finantare care prevad cote mari ale
contributiei locale. Dar marele avantaj al surselor de finantare nerambursabila prin programe
ale Uniunii Europene este ca, pentru administratiile publice locale, procentul de cofinantare
este mic sau chiar inexistent.
Parteneriatele de tip public-privat sunt o solutie general recomandata si promovata
pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Aparitia Legii nr.
178/2010 cu modificarile si completarile ulterioare care reglementeaza parteneriatul
public-privat este privita drept o oportunitate reala de a implementa proiectele propuse. Din
punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simpla, de obtinere a
finantarii pentru proiectele de investitii.
Costurile aferente creditelor sunt mari si implica un anumit grad de risc vis-à-vis de
posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales intr-o situatie de incertitudine cum este cea
generata de criza financiara. In plus, un grad ridicat de indatorare poate reprezenta o
blocare a posibilitatilor de investitii pe termen scurt si mediu, cu atat mai mult cu cat o
organizatie cu datorii mari devine neeligibila atat pentru accesarea altor credite, cat si pentru
atragerea de fonduri nerambursabile.
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8. IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA STRATEGIEI

Strategia de dezvoltare locala a orașului Sulina pentru perioada 2021 - 2027
reprezinta un document legal de lucru al Consiliului Local, avand caracter normativ si
prospectiv si este supus unui proces continuu de reevaluare si optimizare a optiunilor de
dezvoltare in vederea adecvarii evolutiei realitatilor economice si sociale.
Implementarea Strategiei de dezvoltare locala consta in punerea in practica a
planului de actiuni stabilit in cadrul strategiei, prin respectarea principiilor care au stat la
baza fundamentarii acesteia pentru a garanta atingerea obiectivelor tintite in scopul
ameliorarii gradului de dezvoltare a comunitatii locale. Responsabilitatea de a implementa
strategia revine Primarului si Consiliului Local.
Monitorizarea strategiei de dezvoltare locala este procesul de colectare periodica si
analiza a informatiei cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de catre cei
abilitati, asigurand transparenta in luarea deciziei si furnizand o baza pentru viitoarele actiuni
de evaluare. Rolul monitorizarii:
♦ Permite supravegherea implementarii strategiei oferind posibilitatea revizuirii
periodice a planificarii strategice;
♦ Actualizarea si corectarea termenilor avuti in vedere la momentul planificarii;
♦ Anticipeaza eventualele probleme prin efectuarea de corectii si ajustari.
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Evaluarea Strategiei de dezvoltare locala este un proces in cadrul monitorizarii care
presupune aprecierea activitatilor sau a rezultatelor implementarii Strategiei, utilizand
informatiile obtinute pe parcursul monitorizarii. Evaluarea face o analiza a modului de
implementare a Strategiei si eficientei acesteia. In general, evaluarea poate fi realizata de
catre aceeasi echipa care realizeaza si activitatea de monitorizare a strategiei.
Tipurile de evaluare sunt:
a. Evaluarea continua (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor
riscuri;
b. Evaluarea intermediara la interval de sase luni, pentru a introduce schimbarile
necesare si actiuni corective atunci cand este necesar.
Evaluarea este un proces prin care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs
determina imbunatatirea continua a formei si continutului. Evaluarea finala se realizeaza cu
participarea tuturor factorilor interesati in strategie, pentru a urmari masura in care au fost
realizate obiectivele. Evaluarea ex-post este o activitate menita sa identifice efectele pe
termen lung si sustenabilitatea efectelor pozitive. Planificarea integrata este o solutie
moderna pentru dezvoltarea initiativelor si actiunilor institutionale, administrative si
socioeconomice, care duc la optimizarea folosirii resurselor, in scopul administrarii
schimbarii si maximizarii impactului pozitiv al schimbarii, conform strategiei stabilite.
Planificarea integrata va ajuta autoritatile locale sa deruleze proiecte care au impact
multiplu, coerenta inter-sectoriala si sunt justificate pentru finantarea si sprijinul oferit de
fondurile judetene, guvernamentale sau europene.

Indicatori de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare a orașului Sulina
1. Infrastructura
●

Lungimea drumurilor modernizate;

●

Lungimea trotuarelor modernizate;

●

Lungimea pistei de biciclisti create;

●

Lungimea retelei de apa potabila create si extinse;

●

Lungimea retelei de canalizare create si extinse;

●

Lungimea retelei de iluminat modernizate;

●

Lungimea retelei de gaz create;

●

Numarul de locuitori deserviti;

●

Numarul institutiilor publice si a operatorilor economici deserviti.

●

Numarul de statii de transport, modernizate/nou create.
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2. Educatie si cultura
●

Numarulul unitatilor de invatamant modernizate si dotate;

●

Numarulul gradinitelor modernizate si dotate;

●

Numarulul creselor modernizate si dotate;

●

Numarul asezamintelor culturale modernizate;

●

Evenimente culturale organizate;

●

Numarul obiectivelor cultural-religioase conservate;

●

Numarul obiectivelor cu valoare istorica conservate;

3. Sanatate si incluziune sociala
●

Numarul unitatilor medicale modernizate si dotate;

●

Numarul de pacienti deserviti;

●

Numarul de copii proveniti din familii vulnerabile, deserviti;

●

Numarul de persoane expuse riscului de saracie sau de excluziune sociala,
deserviti;

●

Numarul de persoane expuse riscului de saracie sau de excluziune sociala,
recalificate profesional ca urmare a unui program. deserviti;

●

Numarul persoane varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire
personala, deserviti.

4. Dezvoltare economica si competitivitatea mediului de afaceri
●

Numarul intreprinderilor, deservite;

●

Numarul noilor investitorilor, deserviti;

●

Numarul de investitii noi inregistrate, deservite;

●

Numarul de producatori, deserviti;

●

Numarul de parteneriate de tip public-privat dintre Primaria SULINA si mediul
de afaceri, deservite;

●

Numarul mediu al salariatilor, deserviti;
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5. Dezvoltare si amenajare turistica
●

Rata de vizitare a orașului Sulina;

●

Numarul turistilor care tranziteaza zona;

●

Durata de cazare in zona;

●

Numarului de locuri de cazare;

●

Numarul de infrastructuri de agrement modernizate/create;
ocupare al infrastructurilor de cazare;

●

Numarul de campanii de promovare.

●

Numarul de obiective naturale revitalizate;

●

Numarul de actiuni de protejare sau de revitalizare a patrimoniului natural;

●

Suprafata reimpadurita.

●

Numarul de spatii verzi amenajate.

Procentul de

6. Mediu

7. Servicii publice
●

Numarul echipamentelor si utilajelor;

●

Numarul de angajati din administratia locala specializati; Numarul de cladiri
modernizate;

●

Fermierii locali deserviti
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9. ANALIZA FACTORILOR INTERESATI

Stakeholderii sau factori interesati sunt indivizii sau grupurile care pot influenta o
anumita politica, ori care pot fi afectati de aceasta. Un factor interesat poate fi o persoana,
un cetatean, o institutie, aici incluzand diferitele departamente ale administratiei, grupuri
specifice sau categorii de personae: tineri, batrani, bogati, saraci, un cartier sau chiar
intreaga comunitate.
Populatia este unul dintre principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a
orașului Sulina, atat datorita numeroaselor domenii in care vor avea beneficii in urma acestei
strategii, cat si datorita capacitatii de a influenta anumite resurse pentru implementarea ei. In
ansamblu, interesul populatiei in urma strategiei este de a avea conditii mai bune de viata,
locuri de munca diversificate si bine remunerate si servicii publice de calitate. Si, intr-adevar,
principalii beneficiari ai tuturor planurilor de actiune sunt locuitorii ORAȘULUI, acestia
urmand a se bucura de parcuri si spatii de joaca pentru copii amenajate, zone de agrement,
drumuri modernizate, infrastructura tehnico-edilitara reabilitata, siguranta si ordine publica,
locuri de munca, servicii educationale si de sanatate mai eficiente, mediu mai curat, activitati
culturale mai frecvente.
Pe de alta parte, populatia poate avea un impact fundamental asupra bunei
implementari a strategiei, gradul de acceptabilitate al populatiei cu privire la masurile si
actiunile propuse fiind determinant. Mai mult decat atat, implicarea populatiei este necesara
pentru crearea unei societati civile puternice, un pion esential in deciziile luate la de
autoritatile publice nivel local.
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Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. Interesul principal al antreprenorilor
locali este de a fi rezolvate obstacolele si dificultatile intampinate de acestia in prezent:
infrastructura rutiera si tehnico-edilitara, colaborarea dintre mediul de afaceri si autoritatile
publice, birocratia. De asemenea, mediul de afaceri va beneficia de infrastructura de afaceri
mai dezvoltata in urma implementarii strategiei.
Mediul de afaceri joaca un rol cheie in Strategia de dezvoltare si datorita capacitatii
de a mobiliza anumite resurse financiare pentru implementarea planurilor de actiune
propuse in acest document. O serie de actiuni se pot realiza prin parteneriate de tip
public-privat, autoritatile publice locale neavand capacitatea de a le implementa prin resurse
proprii. Spre exemplu, dezvoltarea zonelor si centrelor de agrement sunt activitati pretabile a
fi realizate prin colaborarea mediului de afaceri cu autoritatile publice locale. In acest sens,
se propune si imbunatatirea colaborarii dintre acestia prin desfasurarea periodica de
consultari publice.
Autoritatile publice locale reprezentate de Consiliul Local si Primaria orașului Sulina
reprezinta unul dintre cei mai importanti stakeholderi in implementarea Strategiei de
dezvoltare. Aceasta presupune realizarea unor investitii majore care pot fi demarate doar de
autoritatile publice locale. De altfel, pentru realizarea investitiilor din fonduri europene este
necesara implicarea autoritatilor publice ca principal beneficiar si contribuitor financiar
(pentru co-finantare).
Primarul are, de asemenea, competente ce pot influenta implementarea Strategiei de
dezvoltare locala avand rolul de a intocmi proiectul bugetului local si contul de incheiere a
exercitiului bugetar si de a le supune spre aprobare consiliului local. Astfel, prin atributiile
detinute, atat Consiliul Local cat si Primarul joaca un rol cheie in implementarea actiunilor
propuse in cadrul strategiei.
Pe de alta parte, autoritatile publice locale vor avea si o serie de beneficii directe ca
urmare a implementarii strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea
serviciilor de administratie ori dezvoltarea si modernizarea infrastructurii in care isi
desfasoara activitatea.
Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, Prefectul fiind
reprezentantul Guvernului pe plan local care asigura legatura operativa dintre fiecare
ministru, respectiv conducator al organului administratiei publice centrale din subordinea
Guvernului si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia. O prima
modalitate prin care Prefectul poate influenta implementarea strategiei este prin efectuarea
de lobby la nivel central pentru realizarea de investitii in ORASUL SULINA si rezolvarea
problemelor intampinate de locuitori si mediul de afaceri. De altfel, una dintre atributiile
Prefecturii este actionarea pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in Programul de
guvernare si dispunerea masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu
competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii.
Consiliul Judetean este un alt stakeholder in implementarea Strategiei de dezvoltare.
Una dintre modalitatile prin care aceasta institutie poate influenta dezvoltarea orașului Sulina
este prin includerea in strategia judeteana a unor investitii in ORASUL SULINA.
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Institutiile publice de invatamant vor avea o serie de beneficii in urma implementarii
strategiei, aceasta presupunand dezvoltarea si modernizarea infrastructurii in scopul
imbunatatirii serviciilor de educatie. Acestea pot participa ca parteneri in cadrul investitiilor
ce se vor realiza la nivelul ORAȘULUI. Institutiile publice de cultura reprezinta un alt factor
interesat in Strategia de dezvoltare a orașului Sulina, perioada 2021 - 2027. Prin
implementarea strategiei, se va dezvolta si moderniza infrastructura in care isi desfasoara
activitatea in prezent institutiile culturale si se va recurge la sprijinirea activitatilor culturale.
Pe de alta parte, institutiile publice culturale pot contribui la dezvoltarea orașului
Sulina prin co-participare la proiectele de finantare si prin furnizarea de informatii privind
situatia din teren. Si institutiile publice de sanatate vor avea o serie de beneficii in urma
implementarii strategiei, aceasta presupunand dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de
sanatate in scopul imbunatatirii serviciilor de sanatate. De imbunatatiri la capitolul
infrastructura vor avea parte si institutiile publice de invatamant. Atat acestea, cat si
institutiile din domeniul sanatatii pot participa ca parteneri in cadrul investitiilor ce se vor
realiza la nivelul orașului Sulina.
Mass-media este un alt stakeholder important in dezvoltarea orașul Sulina.
Principalul rol al sau este de a promova ORASUL atat pentru a atrage investitori, cat si
pentru a creste numarul turistilor din localitate. Ca mediator – informator intre autoritatile
publice locale si populatie, mass-media are un rol esential in influentarea opiniei publice si a
acceptabilitatii acesteia privind investitiile din ORASUL. In acest fel, mass-media poate
determina aparitia unor presiuni la nivelul administratiei publice locale si introducerea unor
probleme pe agenda publica.
Furnizorii de utilitati reprezinta un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, acestia
urmarind reducerea costurilor proprii, aceasta putandu-se realiza prin modernizarea si
extinderea infrastructurii de utilitati din ORASUL. In caz contrar vor oferi o calitate slaba a
serviciilor, cu preturi ridicate. Pe de alta parte, oferind informatii specifice, ar putea contribui
la implicarea in calitate de parteneri in proiecte de infrastructura, acorda sprijin financiar si
facilita obtinerea de avize, acorduri, autorizatii.
Asociatiile de proprietari urmaresc cresterea productivitatii si implicit imbunatatirea
conditiilor de trai si schimbarea in bine a mentalitatii prin participarea activa.
Organizatiile non-guvernamentale pot contribui la dezvoltarea serviciilor sociale din
ORASUL SULINA prin efectuarea de parteneriate cu autoritatile publice locale ori prin
dezvoltarea unor proiecte finantate prin fonduri nerambursabile. Prin natura activitatilor
desfasurate, insa, ONG-urile pot contribui si la dezvoltarea altor sectoare.
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10. PORTOFOLIU DE PROIECTE

I. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii
1. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere
Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor şi străzilor
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

24.621.500 lei

5.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Construirea de trotuare pietonale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.231.075 lei

250.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului:. Amenajarea unei artere rutiere pe malul drept al canalului Sulina, în
direcţia Tulcea-Sulina care să deservească orașul în ceea ce privește transportul de călători
(rezidenţi/ turiști) și accesul facil al mijloacelor speciale de intervenţie, prin utilizarea de
soluţii tehnice adaptate mediului special construit de Delta Dunării
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

280.685.100 lei

57.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Implementarea infrastructurii de transport în vederea realizării legăturii tp
„light-rail” Sulina – Tulcea și dotarea noului traseu creat cu staţii pentru transportul în
comun
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

418.565.500 lei

85.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului:
Completarea infrastructurii destinate mijloacelor de deplasare
prietenoase cu mediul înconjurător (infrastructură velo, trotuare, etc.)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

7.386.450 lei

1.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Pavarea și/sau pietruirea (conform deciziei specialiștilor în arhitectură și
urbanism) a reţelei de străzi a orașului în integralitatea sa
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

22.159.350 lei

4.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
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Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Modernizare DC 2, tronson mal stang oras Sulina – pod canal Cardon
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

24.621.500 lei

5.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea spaţiului public conform legislaţiei în vigoare (Legea Nr.
448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Achiziţie și montaj de sisteme acustice și tactile pentru persoanele cu
dizabilități
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reabilitarea infrastructurii portuare a portului Sulina
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

49.243.000 lei

10.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unui port de ambarcaţiuni de mici dimensiuni (bazinul mic al
AZL)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

7.386.450 lei

1.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

133

Titlul proiectului: Achiziţia a două pontoane de acostare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

5.909.160 lei

1.200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea bazinului mare pentru ambarcaţiuni de dimensiuni mari și
amenajarea corespunzătoare pentru desfășurarea de sporturi nautice
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Achiziţia de ambarcaţiuni hibrid prietenoase cu mediul înconjurător pentru
transportul de pasageri
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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49.243.000 lei

10.000.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea corespunzătoare a heliportului existent la Sulina și
conectarea acestuia la sistemul de transport local
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

5.909.160 lei

1.200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reglementarea parcării în zone special amenajate – vecinătatea pieţei/
staţie taxi/ vecinătatea locuinţelor colective
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

98.486 lei

20.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Completarea staţiilor mijloacelor de transport în comun în cadrul orașului
și introducerea noilor zone de interes pe traseu
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Achiziţie autobuze hibride/ ecologice transport local de capacitate mica și/
sau medie (15/20 pers.)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Achiziţie sisteme de e-ticketing și monitorizare video
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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738.645 lei

150.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unui punct de transfer între transportul public local și cel
intrajudeţean
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

3.447.010 lei

700.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii necesare autovehiculelor/ ambarcaţiunilor
hibrid sau electrice ( staţii de încărcare și/sau schimb baterii)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

3.447.010 lei

700.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Implementarea unui sistem competitiv de închiriere biciclete (tip „bike
sharing”/ ”I’velo”)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

344.701 lei

70.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Implementarea străzilor tip „shared-space”
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Achiziţie sisteme de monitorizare video stradale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

984.860 lei

200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Refacerea ambientului urban – stâlpi de iluminat, mobilier urban,
împrejmuiri- etapizat: str.I, drumul de acces la plajă și zona cimitirului internaţional - str.II –
străzile III-VI și perpendiculare - faleza Prospect - zona AZL
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea şanțurilor şi rigolelor pentru colectarea apei meteorice
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajare pistă de biciclişti
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Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de transport prin construirea de staţii de autobuz
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Îmbunătățirea sistemului de marcaj rutier
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dotare cu europubele sau cosuri gunoi stradal
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

2. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii reţelelor
Titlul proiectului: Continuarea lucrărilor de execuţie la reţele de alimentare cu apa potabila
și rețele de canalizare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

6.401.590 lei

1.300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Extindere sistem de canalizare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

141

Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat publice
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea canalelor din islazul orașului Sulina
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

24.621.500 lei

5.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
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Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Sistem de telegestiune a iluminatului public și modernizarea sistemului
public de iluminat
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

24.621.500 lei

5.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Instalaţii fotovoltaice pentru producţia energiei verzi (pentru unităţile
administrative/ educaţie/ sănătate)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

II. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii educaționale şi culturale
1. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii educaționale
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Titlul proiectului: Înființarea unui centru de excelenţă pentru elevii cu rezultate școlare
deosebite și schimburi de experienţă intrașcolare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Promovarea Taberei Sulina în mediul online și introducerea sa în circuite
de schimb de experienţă cu alte localităţi
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

147.729 lei

30.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Modernizarea şi dotarea şcolilor şi grădinițelor
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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2.462.150 lei

500.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Construirea unui bazin de înot de dimensiuni olimpice, acoperit
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

9.848.600 lei

2.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

2. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii culturale
Titlul proiectului: Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică private
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

73.864.500 lei

15.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Reabilitarea și refuncţionalizarea Palatului C.E.D. ca muzeu și centru
cultural, expoziţional, de comunicare și de evenimente
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

49.243.000 lei

10.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reabilitarea și refuncţionalizarea ansamblului arhitectural al atelierelor
C.E.D. de pe malul stâtng, clasificarea sa ca monument de arhitectură industrială și
transformarea în centru expoziţional, de evenimente și de cazare, ca locaţie pentru
proiectele culturale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

49.243.000 lei

10.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Restaurarea farurilor C.E.D. cu asigurarea adecvată a accesului la acestea
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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12.310.750 lei

2.500.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea pentru vizitare a unor spaţii din Uzina de Apă – monument de
arhitectură industrială
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

984.860 lei

200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului:
acestuia

Reabilitarea clădirii fostului cinematograf și redarea în folosinţă a

Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

9.848.600 lei

2.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Restaurarea catedralei Sf. Nicolae si Alexandru
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Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

17.350.500 lei

3.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Restaurarea bisericii Sf. Nicolae
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea pentru vizitare a Cimitirului internaţional – asigurarea
accesibilităţii, iluminare, împrejmuire de epocă, semnalizare în exterior și în incintă,
documentare și ghidaj competent, materiale explicative evocatoare, inclusiv prin asociere
cu Cimitirul Marin de Paul Valery, reglementarea strictă a unei zone de protecţie de min. 50m
în jurul complexului de cimitire, separarea circuitului de vizitare și împrejmuirea
corespunzătoare a celorlalte cimitire
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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29.545.800 lei

6.000.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

III. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și incluziune socială
1. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate
Titlul proiectului: Reabilitarea spitalului orășenesc Sulina
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

7.386.450 lei

1.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente medicale specializate a centrului de sănătate
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.477.290 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Achiziţie dotări pentru cabinete medicale școlare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

2. Proiecte pentru incluziune socială
Titlul proiectului: Implementarea unui program de locuinţe sociale pe terenurile libere de
construcţii, aflate în proprietatea privată a administraţiei locale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Cursuri de pregătire și reconversie profesională în special cele specifice
sectorului de turism (ghizi, ospătari, bucătari, conducători ambarcaţiuni etc.)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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24.621.500 lei

500.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Derularea în cadrul unităţilor şcolare a programelor de tip „a doua sansa”
pentru reintegrarea celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv activități de alfabetizare)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

IV. Proiecte de dezvoltare economică
Titlul proiectului: Restructurarea fostei fabrici de conserve în parteneriat public-privat
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

19.697.200 lei

4.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale - Programul Operațional Regional Axa Prioritară 2, Surse private
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Titlul proiectului: Elaborarea unei platforme de promovare a oportunităţilor de investiții
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Înființarea de cherhanale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.477.729 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea terenurilor mlăștinoase ca bălţi în vederea populării cu pește
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

29.545.800 lei

600.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Sprijinirea antreprenoriatului în rândul elevilor în vederea creării unui
mediu atractiv pentru aceștia
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

984.860 lei

200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dezvoltarea de parteneriate și proiecte internaţionale de schimb de
experienţă/ vizite de studiu/ etc.
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

984.860 lei

200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Realizarea unui atelier de bărci tradiționale
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.231.075 lei

250.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Modernizarea pieţei agor-alimentare a orașului
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

738.645 lei

150.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajare spaţii pentru expoziţie, producţie și desfacere produse din
manufacturi tradiţionale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Înființarea unui târg local periodic de produse alimentare și manufacturi
tradiţionale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Prezenţa în mediul online (înființare site dedicat promovării turismului și
culturii, prezenţa pe reţelele sociale)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

73.864,5 lei

15.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

V. Proiecte de dezvoltare şi amenajare turistică
Titlul proiectului: Amenajarea terenurilor C.E.D. de pe malul stâng ca zonă de recreere și
agrement pentru turismul cultural și activități specializate de turism nautic și sport
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

29.545.800 lei

600.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unui adăpost pentru caii sălbatici și crearea unui centru de
echitație
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

14.772.900 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Ridicarea unui obelisc pentru marcarea Milei Zero /Km 0
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

7.386.450 lei

150.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Completarea amenajării Str. I ca faleză
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

34.470.100 lei

700.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea traseului de acces către plajă și crearea unei conexiuni
susţinute de funcţiuni mixte de interes public între str. I și zona plajei
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

19.697.200 lei

400.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reamenajarea peisajeră a scuarului și a întregii zone perimetrale a
Palatului C.E.D. ca parc public
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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738.645 lei

150.000 euro

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unui acva-parc în zona plajei
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unei zone de agrement, sport, evenimente și comerţ sezonier
pe terenul recuperat de la AZL (EUROPOLIS prima staţiune ecoturistică la Marea Neagră)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

73.864.500 lei

15.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Animaţie de sunet și lumină pe faleza Palatului C.E.D
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Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Plantarea de catarge pentru arborarea drapelelor statelor dunărene,
riverane la Marea Neagră, membre UE, ale statelor sub ale căror drapele navighează navele
oaspete
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

344.701 lei

70.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Iluminarea ambientală a clădirilor, monumentelor și ansamblurilor
valoroase și pitorești
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Realizarea și amplasarea unor monumente dedicate personalităţilor
emblematice: Ex: Eugen Botez (Jean Bart)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Marcarea perimetrului fostei zone de Porto-franco prin elemente de
signaletcă, mobilier urban și vegetaţie
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

147.729 lei

30.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajare trasee cicloturistice
Estimarea financiară a proiectului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 A ORAȘULUI SULINA, JUDEȚUL TULCEA

160

Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

984.860 lei

200.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea punctelor de informare turistică (în special strada I și strada
V) de pe raza orașului
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

344.701 lei

70.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Campanii de informare şi promovare privind potenţialul turistic al zonei şi
conservarea specificului locului, promovarea produselor tradiţionale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
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Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea unei reţele de marcaje şi refugii turistice de utilitate publică şi
marketing de servicii turistice
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

2.462.150 lei

500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Promovarea turistică prin participarea la târguri de turism naționale și
internaţionale
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Animaţie urbană acompaniatoare a evenimentelor și/sau săptămânală cu
personal costumat (uniforme marinărești și militare de secol XIX - XX naţionale și străine,
vestimentație civilă urbană din perioada 1860 – 1910)
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Pavoazarea sezonieră a orașului cu drapele, bannere, elemente de
signaletică navală
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Revitalizarea meşteşugurilor prin sprijinirea grupurilor de producători și a
meșteșugarilor prin organizarea de târguri și piețe unde aceștia își pot valorifica produsele
(Încurajarea meșterilor locali de a se autoriza în activitatea pe care o desfășoară pentru a putea
participa la aceste târguri și pentru a-și valorifica produsele)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
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Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Continuarea organizării de evenimente pentru promovarea tradițiilor din
zonă
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

VI. Proiecte de investiții pentru protecția mediului şi a arealului înconjurător
Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.477.290 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a locuinţelor și implementarea sistemului de încălzire
al locuinţelor colective
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

4.924.300 lei

1.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dezvoltarea activității de colectare și depozitare a reziduurilor menajere
prin achiziţionarea unei autogunoiere cu capacitatea de cel puţin 10m3 , a unei mașini de
măturat stradal, a unei autospeciale pentru ridicat containere de 32t, prin extinderea
serviciului pe malul stâng – zona Prospect și pe întreg teritoriul administrativ al orașului,
prin organizarea evacuării deșeurilor pe apă și pe uscat de pe malul stâng și din teritoriul
administrativ)
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.969.720 lei

400.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajarea spaţiilor verzi din oraș inclusiv cele situate lângă trotuare,
construirea de parcuri pentru recreere, locuri de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier a
orașului
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

2.462.150 lei

500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Creşterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității şi refacerea
ecosistemelor degradate
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

2.462.150 lei

500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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Titlul proiectului: Reabilitarea protecţiilor la inundaţii a malului stâng, inclusiv a fondului
construit din zona Prospect
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

12.310.750 lei

2.500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Înființarea unui centru local de colectare selectivă a deșeurilor
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.477.290 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Program de promovare a educației pentru protectia mediului
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

49.243 lei

10.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.
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Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

VII. Proiecte de dezvoltare a serviciilor publice şi a capacității administrative
Titlul proiectului:Modernizarea infrastructurii în cadrul Primăriei
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

738.645 lei

150.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a orașului pentru deservirea
zonei trecute în intravilan prin PUG Sulina
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

49.243.000 lei

10.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajare serviciu medical de urgenţă
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Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

2.462.150 lei

500.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Construire centru de sănătate, recuperare și recreere seniori
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

147.729.000 lei

30.000.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare și dotare Bibliotec - HUB de învățare și dezvoltare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

1.477.290 lei

300.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
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Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Amenajare parcare autoturisme
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

246.215 lei

50.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente pentru întreținerea spaţiilor verzi ale orașului
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

492.430 lei

100.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Cursuri de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică
Estimarea financiară a proiectului
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Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

196.972 lei

40.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local

Titlul proiectului: Organizarea de festivaluri şi evenimente cultural – artistice şi istorice
periodice
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al
proiectului în lei

Buget orientativ al proiectului în euro: 1 euro = 4.9243 lei

98.486 lei

20.000 euro

Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa lei/euro, este
cel comunicat de Banca Naţională a României în data de 15.06.2021.

Sursele de finanţare
Fonduri Europene, naţionale sau buget local
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