PREFAȚĂ
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Sulina a fost elaborată, la inițiativa Primăriei Sulina, de către
PFA Enăchescu Anton, conform Contractului nr. 2808 din 09.05.2017, cu scopul actualizării și continuării
Planului Integrat de Dezvoltare cu orizont de timp anul 2015.
Prin urmare, Strategia de Dezvoltare a orașului a fost elaborată în vederea constituirii, pe de o parte, unui
instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al
orașului, iar pe de altă parte, parcurgerii unui traseu armonios pentru orizontul de timp anul 2035.
Suntem recunoscători tuturor partenerilor implicați în procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Locală a orașului Sulina, prin sprijinul deosebit acordat în furnizarea informațiilor
necesare, precum și prin implicarea activă în identificarea nevoilor și conturarea ideilor de dezvoltare
pentru orașul Sulina - Primăria Sulina, , Poliția locală Sulina, Trezoreria Sulina, Transport public
local Sulina, Capetenia Portului Sulina, Administrația Zonei de Liber Schimb Sulina, Administrația
Fluvială a Dunării de Jos (S.C.N. Sulina), Agenți Economici.
PFA Enăchescu Anton

[2]

Cuprins
1.

INTRODUCERE ............................................................................................................................................ 7

2.

METODOLOGIA DE ELABORARE................................................................................................................. 8

3.

CADRUL STRATEGIC- NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL, LOCAL ................................................. 8

4.

INFORMAȚII GENERALE ............................................................................................................................ 39
4.1.

Sulina – oraș de importanță națională ............................................................................................. 39

4.2.

Sulina – port la Dunăre ...................................................................................................................... 40

5.

ISTORIC ..................................................................................................................................................... 45

6.

PROFILUL ORAȘULUI SULINA (analiza-diagnostic) ................................................................................. 50
6.1.

Dezvoltarea urbană ........................................................................................................................... 50

6.1.1.

Date geografice și încadrarea în teritoriu ................................................................................... 50

6.1.2.

Poziția în cadrul rețelei de așezări .............................................................................................. 62

6.1.3.

Modul de utilizare al terenurilor și structura urbană ................................................................. 64

6.1.4.

Domeniul public al orașului......................................................................................................... 65

6.1.5.

Patrimoniu construit ................................................................................................................... 70

6.2.

Profilul demografic ............................................................................................................................ 77

6.3.

Fondul locativ .................................................................................................................................... 86

6.4.

Economia și forța de muncă .............................................................................................................. 88

6.4.1.

Istoric și resurse economice – nivel local .................................................................................... 93

6.4.2.

Agenți economici ......................................................................................................................... 95

6.4.3.

Analiza sectorială ........................................................................................................................ 99

6.4.4.

Forța de muncă ......................................................................................................................... 104

6.5.

Infrastructura de transport ............................................................................................................. 106

6.5.1.

Accesibilitate ............................................................................................................................. 107

6.5.2.

Circulația în Sulina..................................................................................................................... 108

6.5.3.

Infrastructura rutieră ................................................................................................................ 110

6.5.4.

Infrastructura de transport naval ............................................................................................. 114

6.5.5.

Infrastructura de transport public ............................................................................................ 118

6.5.6.

Infrastructura mediilor de deplasare blânde ............................................................................ 121

6.6.

Infrastructura tehnico-edilitară ...................................................................................................... 122

6.6.1.

Rețeaua de alimentare cu apă .................................................................................................. 123

6.6.2.

Rețeaua de canalizare............................................................................................................... 126

6.6.3.

Rețeaua de alimentare cu gaze naturale .................................................................................. 127

6.6.4.

Rețeaua de alimentare cu energie termică............................................................................... 127

6.6.5.

Rețeaua de alimentare cu energie electrica ............................................................................. 129
[3]

6.6.6.

Rețeaua de telecomunicații ...................................................................................................... 132

6.6.7.

Eficiența energetică .................................................................................................................. 132

6.7.

Protecția mediului ........................................................................................................................... 138

6.7.1.

Calitatea apelor......................................................................................................................... 139

6.7.2.

Calitatea aerului ........................................................................................................................ 140

6.7.3.

Calitatea solului ........................................................................................................................ 140

6.7.4.

Biodiversitatea (la nivelul Rezervației Biosferei Deltei Dunării)................................................ 141

6.7.5.

Managementul deșeurilor......................................................................................................... 144

6.7.6.

Spațiile verzi .............................................................................................................................. 148

6.7.7.

Hazarde ..................................................................................................................................... 149

6.7.8.

Riscuri ecologice ........................................................................................................................ 154

6.7.9.

Tipologia peisajelor ................................................................................................................... 156

6.8.

Educație............................................................................................................................................ 157

6.8.1.

Infrastructura educațională ...................................................................................................... 158

6.8.2.

Populația școlară și personalul didactic.................................................................................... 158

6.9.

Sănătate ........................................................................................................................................... 161

6.9.1.

Infrastructura sanitară .............................................................................................................. 161

6.9.2.

Personalul medical .................................................................................................................... 162

6.9.3.

Sporul natural al populației ...................................................................................................... 163

6.10.

Turismul ........................................................................................................................................ 164

6.10.1.

Resurse turistice .................................................................................................................... 165

6.10.2.

Infrastructura turistică .......................................................................................................... 169

6.10.3.

Circulația turistică ................................................................................................................. 170

6.10.4.

Promovarea turistică și evenimentele organizate ................................................................ 170

6.11.

Cultură și sport ............................................................................................................................. 171

6.11.1.

Infrastructura și viața culturală............................................................................................. 171

6.11.2.

Infrastructura și activitatea sportivă ..................................................................................... 176

6.12.

Capacitatea administrativă și guvernanța locală........................................................................ 176

6.12.1.

Administrația publică locală.................................................................................................. 176

7.

ANALIZA SWOT ....................................................................................................................................... 178

8.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI PENTRU PERIOADA 2017-2035 ......................................... 186
8.1.

Contextul Strategic .......................................................................................................................... 186

8.1.1.

Context strategic european ...................................................................................................... 186

8.1.2.

Context strategic național, regional și județean ....................................................................... 189

8.2.

Viziune, imagine directoare teritorială ........................................................................................... 191
[4]

8.3.
9.
10.

Misiunea........................................................................................................................................... 191

CARACTERUL INTEGRAT AL STRATEGIEI ................................................................................................ 192
ANEXE .................................................................................................................................................. 200

Listă tabele și figuri
Figură 1-Traseul Dunării .................................................................................................................................... 42
Figură 2-Canalul Rin-Main-Dunăre/ Canalul Europei ....................................................................................... 43
Figură 3-Coridoarele VII pan-european de transport in cadrul rețelei TEN-T .................................................. 44
Figură 4-Poziție geografică Sulina ..................................................................................................................... 51
Figură 5-Rezervația Biosferei Delta Dunării – harta ......................................................................................... 52
Figură 6-Județul Tulcea –hartă ......................................................................................................................... 53
Figură 7-Complexul acvatic Roșu-Roșuleț-Puiu-Lumina ................................................................................... 54
Figură 8-Situația zonelor investigate de RBDDD funcție de valoarea biodiversității ....................................... 59
Figură 9-Suprafaţa fondului funciar din oraşul Sulina, după modul de folosinţă (% din total) ........................ 65
Figură 10-Rețeau de localități ........................................................................................................................... 78
Figură 11-Scăderea demografică la nivel național:1989-2012 ......................................................................... 78
Figură 12- Structura populației pe categorii de vârstă în orașul Sulina ........................................................... 81
Figură 13- Evoluția populației Sulina pe vârste :2002, 2011, 2017 .................................................................. 82
Figură 14- Suprafața locuibilă în Sulina : 2002, 2011, 2016.............................................................................. 88
Figură 15- Ritmul de creștere econimică la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est (2006-2011) ................... 90
Figură 16- Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii
persoane) jud. Tulcea, 2014.............................................................................................................................. 92
Figură 17- Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii
persoane) Regiunea Sud Est, 2014 ................................................................................................................... 92
Figură 18: Situația actuală a activităților de pescuit ....................................................................................... 101
Figură 19-Evoluția numărului angajaților în Sulina:1992,2002,2011,2017 .................................................... 105
Figură 20: Evoluția numărului șomerilor în orașul Sulinei .............................................................................. 105
Figură 21: Evoluția în funcție de sexe a șomerilor în Sulina ........................................................................... 106
Figură 22: Încadrarea în rețeaua de transport națională ............................................................................... 107
Figură 23: Teritoriul administrativ al orașului Sulina ...................................................................................... 110
Figură 24: Localizarea principalelor zone de interes în cadrul orașului ......................................................... 114
Figură 25: Rețeaua de alimentare cu apă în anul 1910: Sulina ...................................................................... 125
Figură 26: Rețeaua apă existentă și propusă în cadrul PUG Sulina 2011 ...................................................... 126
Figură 27: Rețeaua de canalizare existentă și propusă în cadrul PUG Sulina 2011 ........................................ 127
Figură 28: Alimentarea cu energie electrică și telecomunicții conform PUG Sulina 2011 ............................. 130
Figură 29:Zonarea RBDD ................................................................................................................................. 138
Figură 30:Evoluția populației școlare Sulina – 1992-2016.............................................................................. 160
Figură 31:Spitalul din Sulina – înainte și după oprirea funcționării ................................................................ 162
Figură 32: Organigrama aparatului administrativ Sulina ................................................................................ 177
Tabel 1:Metodologia de elaborare ..................................................................................................................... 8
Tabel 2: Mod de folosința al terenurilor ........................................................................................................... 64
Tabel 3- Listare –domeniul public al orașului Sulina ........................................................................................ 69
Tabel 4- Date privind suprafața patrimoniului construit din orașul Sulina ...................................................... 71
Tabel 5: Evoluția demografică în orașele județului Tulcea ............................................................................... 79
[5]

Tabel 6: Evoluția populației cu domiciliul stabil în Sulina ................................................................................. 79
Tabel 7-Evoluția natalității în Sulina
Tabel
8-Evoluția mortalității în Sulina ........................................................................................................................ 80
Tabel 9- Indicatori demografici (grupe de vârstă)- comparație Sulina/ nivel național .................................... 84
Tabel 10-Evoluția numărului locuințelor în Sulina, pe forme de proprietate .................................................. 87
Tabel 11- Evoluția produsului intern-brut- Regiunea SUD-EST ........................................................................ 91
Tabel 12:Lista firme Sulina ............................................................................................................................... 99
Tabel 13:Mod de folosință pentru suprafața agricolă a orasului Sulina ........................................................ 100
Tabel 14: Lungimea rețelei stradale pe denumiri de străzi: Sulina ................................................................ 112
Tabel 15: Starea tehnică a rețelei stradale ..................................................................................................... 112
Tabel 16:Traseele operate de societatea de transport pe apă: Navrom........................................................ 120
Tabel 17: Alocarea mijloacelor de transport pe zile ale săptămânii în funcție de viteza de deplasare a
acestora ........................................................................................................................................................... 120
Tabel 18: Traseele societăților private de transport pe apă........................................................................... 121
Tabel 19:Comparație distribuție modală a deplasărilor ................................................................................. 122
Tabel 20:Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice în Sulina........................................................ 123
Tabel 21: Consum biomasă (lemne de foc) Sulina .......................................................................................... 128
Tabel 22: Consum mediu de biomasă (lemne de foc) în sectorul rezidențial Sulina...................................... 128
Tabel 23: Consumul de biomasă al clădirilor publice în Sulina....................................................................... 128
Tabel 24 : Consumul de energie electrică în orașul Sulina: anul 2016 ........................................................... 129
Tabel 25: Consum mediu energie electrică în sectorul rezidențial Sulina ...................................................... 131
Tabel 26: Consumul energetic al clădirilor publice în Sulina .......................................................................... 131
Tabel 27: Consumul de energie electrică pentru iluminatul public în Sulina : 2016 ...................................... 132
Tabel 28:Zonele tampon din RBDD ................................................................................................................ 139
Tabel 29:Situația terenurilor pe clase de calitate ........................................................................................... 141
Tabel 30:Cantități de deșeuri eliminate în depozitul neconform Sulina ........................................................ 145
Tabel 31:Evoluția cantității de deșeuri municipale generate/ colectate între anii 2009-2015 pentru orașul
Sulina ............................................................................................................................................................... 146
Tabel 32:Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate în perioada 2008-2015(to) pe categorii...... 146
Tabel 33:Suprfața spațiilor verzi în orașele Jud. Tulcea.................................................................................. 149
Tabel 34: Dotări din sectorul educațional în Sulina ........................................................................................ 158
Tabel 35:Situația populației școlare : Sulina 2016 .......................................................................................... 159
Tabel 36: Gradul de absolvire: Sulina 2015 .................................................................................................... 160
Tabel 37:Structura cadrelor didactice pe niveluri de înstruire: Sulina 2016 .................................................. 161
Tabel 38: Structura personalului medical în Sulina: 2015 .............................................................................. 163
Tabel 39:Rata natalității și mortalității în Sulina 1992-2016 .......................................................................... 163
Tabel 40:Evoluția sosirilor turiștilor în Sulina: 2007-2016 .............................................................................. 170
Tabel 41: Statistica cititorilor din Sulina: 2011-2016 ...................................................................................... 172

[6]

1. INTRODUCERE
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în
teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă
abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin
procesele de dezvoltare locală şi micro-regională. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu
şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.1
Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le recomandă. Cele
şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate,
activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un câştig durabil.2
“Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Sulina 2035” a apărut pe fondul necesității de prioritizare
clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei analize riguroase a situației locale specifice,
astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil
limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2017-2035.
Sulina şi administraţia publică locală pun astfelîn practică cerinţele Uniunii Europene referitoare la
viitorul proces de dezvoltare până în anul 2035, şi chiar mai mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt
corelate în cadrul unor concepte integrate, zonele urbane defavorizate se află în prim-plan, iar printr-o
abordare participativă actorii locali sunt mult mai mult implicaţi decât înainte în cadrul proceselor de
dezvoltare. Priorităţile Uniunii Europene din domeniul dezvoltării regionale, precum creşterea inteligentă,
durabilă şi integrativă se regăsesc în cadrul obiectivelor prevăzute pentru viitorul proces de dezvoltare a
orașului Sulina. Strategia oferă o imagine clară asupra punctului de plecare şi a punctului în care se doreşte
să se ajungă până în anul 2035, organizează eforturile administraţiei şi posibililor parteneri locali în vederea
dezvoltării oraşului şi ierarhizează cele mai importante acţiuni în arealul de referinţă.
Scopul procesului de planificare completă şi de coordonare în cadrul pregătirii „Strategiei de Dezvoltare
Locală a Orașului Sulina 2035” este localizarea arealului de studiuîntr-un context regional competitiv şi
atractiv, în care merită să trăieşti.

1

BALOGH Márton, ETAPELE DE ELABORARE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Revista Transilvană de
Ştiinţe Administrative, IX, 2003
2
CSÁTH M., 1993
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2. METODOLOGIA DE ELABORARE
Structural, strategia de dezvoltare este construită pe metodologia planificării strategice adaptată dupa
Kotler (1999) și se compune din cinci etape:
(1). Audit;
(2). Viziune și obiective strategice;
(3). Politici de dezvoltare;
(4). Implementare;
(5). Monitorizare și evaluare, conform tabelului următor:

Tabel 1:Metodologia de elaborare

3. CADRUL STRATEGIC- NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL, LOCAL
NIVEL EUROPEAN
(1). STRATEGIA EUROPA 20203
Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF
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Cele 3 priorități stabilite în cadrul strategiei sunt:
o creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
o creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice și mai competitive;
o creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței
de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
În vederea indeplinirii strategiei, comisia propune 5 obiective principale ale U.E. :
o 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
o 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (CD);
o obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a
emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);
o rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și ar trebui atinsă o rată de
cel puțin 40% absolvenți de studii superioare, din totalul generației tinere; 5. numărul
persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
Cele cinci obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE dorește să o atingă în 2020
și stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În completarea acestora, se regăsesc 11 obiective
tematice:
o întarirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
o îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;
o creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
o sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
o promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
o protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
o promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
o promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
o investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă;
o promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
o îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică.
Pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar, Strategie Europa 2020
stabilește 7 inițiative emblematice:
o „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru cercetare și
inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și
servicii care creează creștere și locuri de muncă;
o „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a facilita
intrarea tinerilor pe piața muncii;
[9]

o „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare
viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică gospodăriilor și
întreprinderilor;
*primele 3 inițiative stimulează creșterea inteligentă, necesară în vederea recuperării decalajelor între
creșterea economică a UE și cresterea economică a celor doi mari competitori pe piața mondială respectiv
SUA și Japonia.
o „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite decuplarea
creșterii economice de utilizare a resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii
scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza
sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;
o „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în special
pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură să facă față
concurenței la nivel mondial;
**inițiativele 4 și 5 stimulează creșterea durabilă, ce va sta la baza coeziunii economice, sociale și
teritoriale prin derularea de acțiuni în următoarele domenii: competitivitate, combaterea schimbărilor
climatice, energie curată și eficientă, fiind necesară în vederea susținerii UE pentru a prospera într-o lume cu
emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării mediului, pierderea
biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor.
o „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele muncii și a
oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora pe tot parcursul
vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a
ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
o „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și teritorială,
astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se
confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de
a juca un rol activ în societate.
***creșterea favorabilă incluziunii va fi stimulată de inițiativele 6 și 7 și va fi necesară în vederea oferirii
accesului populației la centre de îngrijire a copiilor și la centre destinate altor persoane aflate in intretinere,
punerii în aplicare a principiilor privind flexicuritatea, oferirii cetățenilor posibilitatea de a dobândi noi
competențe care să le permită adaptarea la noile condiții și la eventualele schimbări de cariera, combaterea
sărăciei și excluziunii sociale, reducerea inegalităților în materie de sănătate, îmbunătățirea capacității de a
face față fenomenului de îmbătrânire activă.
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(2). STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII4
Strategia UE pentru Regiunea Dunării reprezintă un model de cooperare regională la nivel european,
inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice, aprobată de Consiliul European în octombrie 2009,
care implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona.
Strategia este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și regionale,
cât și între autorități, mediu privat și sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru
dezvoltarea regiunii Dunării.Strategia UE pentru Regiunea Dunarii a fost publicată alături de Planul de
Acțiune, elaborat pe baza contribuțiilor primite de la toate statele din bazinul Dunării.
Cele patru axe prioritare ale Strategiei sunt:
o conectivitatea (transport intermodal, cultură și turism, rețele de energie);
o protecția mediului (managementul resurselor de apă, protecția biodiversității și managementul
riscurilor);
o creșterea prosperității regiunii Dunării (educație, cercetare, competitivitate);
o îmbunătățirea sistemului de guvernare (capacitate instituțională și securitate internă).
Principalele obiective sunt următoarele:
Interconectarea regiunii Dunării – principalele chestiuni: transport, energie, cultură și turism
o creșterea cu 20% față de anul 2010 a transportului de marfă pe fluviu, până în 2020;
o înlăturarea blocajelor existente în calea navigației pe fluviu, până în anul 20155 , pentru a putea
utiliza nave de tip VIb pe toată durata anului;
o timpi de călătorie îmbunătățiți pentru conexiuni feroviare competitive între orașele importante;
o implementarea celor 4 Coridoare de Transport Feroviar de Marfă care străbat regiunea Dunării,
astfel cum a fost planificat, în termen de 3 sau 5 ani;
o dezvoltarea, până în 2020, a unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre,
pentru a conecta căile navigabile interioare cu cele de transport rutier și feroviar;
o atingerea obiectivelor naționale pe baza obiectivelor energetice și privind clima din strategia
Europa 2020.
Protejarea mediului în regiunea Dunării – principalele chestiuni: apă, riscuri, biodiversitate și soluri
o atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în planul de management al bazinului fluviului
Dunărea;
o reducerea nivelului de substanțe nutritive din apa fluviului pentru a permite restaurarea
ecosistemelor Mării Negre la niveluri similare cu cele din anul 1960;
o completarea și adoptarea Planului de Management al Deltei până în 2013;
4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_ro.pdf
Clasificarea internațională a căilor navigabile interioare din Europa (UNECE/TRANS/120/Rev.4, p. 28/29) din cadrul Acordului
european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN) clasifică parametrii pentru navele cu motor și
convoaiele împinse. În prezentul text, categoria VIb se referă exclusiv la convoaiele împinse și nave de navigație interioară cu un
pescaj de până la 2,5 m.
5
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o implementarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundații pe scară largă – programată a
avea loc în 2015, în temeiul directivei privind inundațiile – va include reducerea riscurilor de
inundații până în 2021, având în vedere și potențialele efecte ale modificărilor climatice;
o elaborarea de planuri efective de management pentru toate siturile Natura 2000;
o asigurarea în Dunăre a unor efective viabile de specii de sturioni și alți pești indigeni până în
2020, prin combaterea speciilor invazive; – reducerea cu 25% a zonelor afectate de eroziuni ale
solului de peste 10 tone pe hectar, până în 2020.
Creșterea prosperității în regiunea Dunării- principalele chestiuni: educația și competențele, cercetare și
inovare, întreprinderi, piața forței de muncă, comunitățile marginalizate
o investirea a 3% din PIB în domeniul cercetării și dezvoltării până în 2020;
o acces internet de bandă largă pentru toți cetățenii UE din regiune până în 2013;
o creșterea cu 50% a numărului de patente obținute în regiune;
o creșterea cu 40% a tranșei de populație a UE în vârstă de 30-34 de ani cu educație postsecundară
sau echivalentă până în 2020.
Consolidarea regiunii Dunării- principalele chestiuni: capacitatea și cooperarea instituțională, securitatea
o stabilirea de norme pentru e-Guvernare și reducerea birocrației excesive până în 2012;
o maximum 4 săptămâni pentru obținerea autorizațiilor de înființare a unei societăți până în 2015;
o schimbul eficient de informații între factorii de aplicare a legii relevanți până în 2015, în scopul
îmbunătățirii securității și al combaterii infracțiunilor grave și a criminalității organizate în cele 14
țări;
o cooperarea eficientă între factorii de aplicare a legii relevanți până în 2015.

(3).POLITICA DE COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE6
Noua Politica de Coeziune consolidată va reprezenta strategia principală de investiții a Uniunii
Europene, constituind instrumentul cheie pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. În cadrul
noii politici de coeziune, investițiile se vor direcționa către:
o cercetare și inovare;
o tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);
o competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
o trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;
o adaptarea la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor;
o protecția mediului și eficiența resurselor;
o transport durabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;
o ocuparea forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
o incluziune socială și combaterea sărăciei;
o educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții;
6

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_ro.pdf
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o consolidarea capacității instituționale și administrații publice eficiente.
În vederea canalizării eforturilor, Comisia propune pentru perioada 2014-2020 un cadru simplificat ce
vizează atingerea a două obiective majore:
o Investiții în creștere economică și ocuparea forței de muncă la nivelul statelor membre și
regiunilor;
o Cooperare teritorială europeană.
Noua politică de coeziune, prezintă existența a trei categorii de regiuni în funcție de nivelul PIB/cap de
locuitor, care vor beneficia de rate de cofinanțare diferențiate pentru viitoarele proiecte de investiții care
vor fi finanțate, astfel:
A. regiunile „mai puțin dezvoltate”, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75 % din media UE, vor
deține în continuare prioritate maximă în cadrul politicii de coeziune, rata maximă de cofinanțare fiind
stabilită la 75-85% în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice;
B. regiunile „de tranziție”(cu un PIB pe cap de locuitor cuprins intre 75 % și 90 % din media UE), vor
beneficia de o rată de cofinanțare de 60 %. Regiunile acestea vor benefica de o nouă categorie de finanțare,
deținând un rol important în atingerea țintelor Europa 2020 privind eficiența energetică, inovarea și
competitivitatea;
C. regiunile „mai dezvoltate”, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90 % din media UE, vor beneficia
de o rată de cofinanțare de 50 %.
Noua politică de coeziune prevede norme comune pentru cele cinci fonduri structurale Fondul european
de dezvoltare regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune(FC), Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM),
consolidându-le coerența și intensificându-le impactul.

(4). CADRUL STRATEGIC COMUN (CSC) 2014-20207
Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene în actualul deceniu: cele cinci
obiective principale ale acesteia definind poziția pe care UE dorește să o atingă în 2020. Pentru atingerea
situației dorite este nevoie de contribuția tuturor politicilor comune, CSC fiind parte din aceasta necesitate
de sinergie politică, transpune obiectivele priorităților UE pentru o creștere creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Fondurile CSC au
un rol central de jucat în sprijinirea măsurilor prezentate în cadrul recomandărilor specifice pentru fiecare
țară, pentru a genera schimbările structurale necesare și a soluționa carențele în ceea ce privește
obiectivele principale ale strategiei Europa 2020.

7

http://audieri.advocacy.ro/sites/audieri.advocacy.ro/files/files/pagini-audiere/documente_conexe/201211/2011_cor_document_de_lucru_privind_csc_2014-2020_ro.pdf
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Este imperativ să se asigure coerența acțiunilor finanțate din fondurile CSC cu celelalte politici ale UE.
FEADR și EMFF, în special, sunt părți esențiale ale cadrului politic global al politicii agricole comune, al
politicii comune în domeniul pescuitului și al politicii maritime integrate.
Pentru a promova abordări integrate în materie de dezvoltare teritorială, propunerea de regulament
privind dispozițiile comune prevede două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel
local și subregional. Acestea sunt dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și investițiile
teritoriale integrate pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune. Ambele vizează implicarea actorilor regionali
și locali și a comunităților locale în punerea în aplicare a programelor.
Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai presupune investiții
teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și FC. O investiție teritorială integrată (ITI) este un instrument care
prevede acorduri de realizare integrată pentru investițiile care aparțin mai multor axe prioritare ale unuia
sau mai multor programe operaționale. Finanțările provenind din mai multe axe și programe prioritare pot
fi grupate într-o strategie de investiții integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu funcțional. Aceasta
poate lua forma unei strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru cooperarea
intermunicipală în anumite teritorii, permițând autorităților de management să delege punerea în aplicare a
unor părți ale mai multor axe prioritare către un organism unic (o autoritate locală), pentru a se asigura că
investițiile sunt efectuate în mod complementar. În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în
aplicare prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, combinând cele două abordări.
Potrivit aceluiași regulament sunt propuse noi mecanisme pentru a încuraja dezvoltarea de operațiuni
integrate. Astfel, o operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau mai multor fonduri CSC sau al
unui alt instrument al UE. Acest lucru permite implementarea de către un beneficiar unic a unui anumit
număr de proiecte utilizând diferite surse din cadrul fondurilor CSC și, în anumite cazuri, din partea altor
instrumente ale UE. O pre-condiție este evitarea dublei finanțări în cadrul fondurilor CSC sau al unui
instrument al UE. Planul de acțiune comun este un tip de operațiune integrată, a cărui gestionare financiară
se realizează exclusiv pe baza realizările și rezultatele convenite de comun acord între Statul Membru și
Comisie. Reprezintă un grup de proiecte care sunt implementate de către un beneficiar desemnat, care
poate fi finanțat prin FSE și FEDER, care nu include infrastructuri. Planul de acțiune poate face parte dintrunul sau din mai multe programe operaționale, constituind un instrument util pentru planificarea integrată
a diferitelor fonduri în vederea atingerii unui obiectiv comun.

NIVEL NAȚIONAL
(1). STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI ORIZONTURI 2013-20202030 (SDD RO)8

8

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf
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Elaborarea Strategiei este rezultatul obligației asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii
Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de Aderare,
Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și în Strategia Reînnoită a UE pentru Dezvoltarea
Durabilă din 2006.
Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii:
o Orizont 2013 –încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în ansamblul
programelor și politicilor publice ale României;
o Orizont 2020- atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile;
o Orizont 2030–apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an a țărilor UE.
În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de dezvoltare,
Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării
durabile în perioada imediat următoare:
o Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în profil intersectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural;
o Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate publică,
ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora asupra pieţei muncii;
o Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile
investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local şi stimularea unor asemenea
decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate
activităţile de producţie sau servicii;
o Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe termen
lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii
alternative pentru situaţii de criză generate de fenomene naturale sau antropice;
o Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative ale
României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; corelarea
măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru
oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a face rabat de la
exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului;
o Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei,
protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
o Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la normele şi
standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor
moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele montane şi cele umede.
Problemele şi preocupările specifice ale României cuprinse în orientările prioritare ale UE sunt:
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI ENERGIA CURATĂ:
-Obiectiv general SDD/UE: prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de
seră, precum şi a efectelor negative ale acestora asupra societăţii şi mediului;
-Orizont 2020:la nivel național obiectivul vizează asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de
siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi
eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări
climatice şi energie din surse regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global
în domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi
respectarea principiilor dezvoltării durabile;
-Orizont 2030: obiectivul național prevede alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii
energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră în concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare existente şi implementarea unor
măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
TRANSPORTUL DURABIL:
-Obiectiv general SSD/UE:asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi
de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei,
societăţii şi mediului;
-Orizont 2020: obiectivul naţional este atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei
economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea
infrastructurii de transport;
-Orizont 2030: la nivel național obiectivul constă în apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toţi
parametrii de bază ai sustenabilităţii în activitatea de transporturi.
PRODUCȚIE ȘI CONSUM DURABILE:
-Obiectiv general SSD/UE: promovarea unor practici de consum şi producţie sustenabile;
-Orizont 2020: obiectivul naţional este reprezentat de decuplarea creşterii economice de degradarea
mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea
de indicii medii de performanţă ai UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei;
-Orizont 2030:la nivel național obiectivul constă în apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de
ţările membre UE din punctul de vedere al producţiei şi consumului durabile.
CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE:
-Obiectiv general SSD/UE:îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor
excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme;
-Orizont 2020:obiectivul național presupune atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii
principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale;
-Orizont 2030: la nivel național se vizează apropiereasemnificativă de performanţele de mediu ale
celorlalte state membre UE din acel an.
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SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
-Obiectiv general SSD/UE: promovarea unor servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi
îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii;
-Orizont 2020:obiectivul național -atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al stării de
sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea
aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României;
-Orizont 2030: la nivel național se vizează alinierea deplină la nivelul mediu de performanţă, inclusiv sub
aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.
INCLUZIUNEA SOCIALĂ, DEMOGRAFIA ȘI MIGRAȚIA:
-Obiectiv general SSD/UE: crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială prin luarea în considerare
a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a
bunăstării individuale durabile;
-Orizont 2020: obiectivul naţional vizează promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi
instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea
activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind
populaţia şi fenomenele migratorii;
-Orizont 2030: obiectiv naţional este apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state
membre ale UE în privinţa coeziunii sociale şi calităţii serviciilor sociale.
SĂRĂCIA GLOBALĂ ȘI SFIDĂRILE DEZVOLTĂRII DURABILE:
-Obiectiv general SSD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global şi asigurarea punerii
de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltării durabile şi
angajamentele sale în această privinţă;
-Orizont 2020: obiectivul naţional este conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei şi
resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi alocarea în acest scop a circa
0,50% din venitul naţional brut;
-Orizont 2030: la nivel național se dorește alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene în
domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor bugetare ca procent din
venitul naţional brut.
Temele inter și trans-sectoriale sunt prezentate în continuare:
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ:
Îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi formare
profesională din România este recunoscută ca un obiectiv prioritar de importanţă strategică şi o condiţie
obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung. Se are în
vedere şi faptul că reformele de sistem şi investiţiile de efort şi resurse în acest domeniu prezintă un înalt
grad de inerţialitate, capacitatea de absorbţie fiind un factor determinant, iar rata de rentabilitate 82 este
mică pe termen scurt, rezultatele tangibile devenind evidente abia numai după un număr însemnat de ani.
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-Orizont 2020:Obiectivul naţional prevede atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul
educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate,
unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010;
-Orizont 2030:Obiectivul naţional constă în situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională
din România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în
privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii
dezavantajate sau cu dizabilităţi.
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ, INOVAREA:
Ca urmare a uneiu multitudini de factori, numărul de cercetători raportat la populaţia României
reprezintă doar o treime din media ţărilor UE, iar din punct de vedere calitativ, numărul de lucrări ştiinţifice
produse de autori români, sau de citate referitoare la rezultatele cercetărilor lor în publicaţiile
internaţionale de prestigiu, precum şi numărul de brevete româneşti înregistrate sau supuse spre aprobare
în ţară sau în străinătate se plasează la cote scăzute (locul 69 în lume), cu mult sub potenţialul existent.
-Orizont 2020: obiectivul general este încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al evoluţiilor
ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de excelenţă cu
impact internaţional;
-Orizont 2030: obiectivul general este reprezentat de statornicirea principalelor elemente ale societăţii
şi economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea obiectivelor
complexe ale dezvoltării durabile.
(2). CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ROMÂNIA 2030 (CSDTR 2030)9
Conceptul strategic de dezvoltare teritorială este documentul care fundamentează și orientează
strategia de dezvoltare teritorială a țării și oferă viziunea a ceea ce va fi România peste 20 de ani, document
construit în parteneriat și agreat de actorii instituționali, sectoriali și teritoriali. De asemenea, aspectele și
evoluțiile interne sunt puse în relație cu evoluțiile externe, relevante de la nivel internațional.Conceptul
strategic ține seama de spiritul intersectorial al progresului și de caracterul limitat al resurselor, țintind
maximizarea impactului integrat al proiectelor care rezultă din obiectivele strategice și al investițiilor
utilizate.Prin caracterul său articulat și integrator, conceptul strategic de dezvoltare teriorială, asigură
tratarea simultană a aspectelor privind coeziunea și competitivitatea, urmărind dezvoltarea teritorială
durabilă.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 (CSDTR) este un document strategic privind
dezvoltarea teritorială durabilă și integrată pe termen mediu și lung a României. Conceptul asigură un cadru
de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României, în conexiune cu evoluțiile din spațiul european și
internațional și se bazează pe practicile curente în domeniul planificării teritoriale. Nota speficică a acestuia
este apelul la o viziune itegratoare a acțiunilor de dezvoltare, în care nu se propun soluții generale pentru
probleme, ci soluții care izvorăsc din nevoile și caracteristicile diferitelor zone.
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CSDTR stabilește liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională,
națională, prin integrarea relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional, corelând conceptele de
coeziune și competitivitate la nivelul teritoriului. Scopul CSDTR este de a pune în evidență, din perspectivă
teritorială integrată, modalitățile de valorificare a potențialului național, în vederea recuperării decalajelor
față de țările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a Românei și de a consolida restul țării ca stat
membru al UE și ca actor activ în zona Europei Centrale și de Est. CSDTR urmărește maximizarea impactului
investițiilor străine și naționale, orientându-le către zonele relevante, prin intermediul proiectelor strategice
naționale și a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia.
Ca linii directoare, CSDTR și-a stabilit următoarele:
o Racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială;
o Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane;
o Afirmarea solidarității urban-rural adecvată categoriilor de teritorii;
o Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale;
o Valorificarea patrimoniului natural și cultural.
În vederea atingerii scopului bine definit, CSDTR are următoarele obiective strategice:
OBIECTIVUL 1 – Valorificarea periferalității prin dezvoltarea rolului de conector și releu la nivel
continental și intercontinental;
OBIECTIVUL 2–Racordarea la rețeaua europeană de poli și coridoare de dezvoltare;
OBIECTIVUL 3 – Structurarea și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități urbane;
OBIECTIVUL 4 – Afirmarea solidarității urban rural;
OBIECTIVUL 5 – Dezvoltarea rurală;
OBIECTIVUL 6 – Consolidarea și dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale;
OBIECTIVUL 7–Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
OBIECTIVUL 8 – Creșterea competitivității teritoriale;
OBIECTIVUL 9 – Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
(3). STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORAILĂ A ROMÂNIEI 10
Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) este sinteza planificării strategice la nivel național
care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare pe care România și le-a fixat spre
îndeplinire până în 2035.
Documentul asigură un cadru integrat de planificare strategică care are rolul de a orienta procesele de
dezvoltare teritorială la nivel național.
Viziunea SDTR asupra dezvoltării României pornește de la consolidarea poziției strategice pe care
aceasta o are în raport cu axele majore de dezvoltare la nivel continental și global (pentru care este ncesară
valorificarea elementelor naturale) și prin proiectarea unei structuri funcționale a teritoriului ce poate
susține o creștere economică durabilă.
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Propunerile SDTR sunt :
 Dezvoltarea teritoriului național pe baza conceptului policentric care să asigure
echitatea în teritoriu;
 Sprijinirea dezvoltării economice a zonelor care au vocație internațională;
 Creșterea conectivității orașelor mici și mijlocii cu cele mari;
 Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului echitabil la
servicii de interes general;
 Susținerea cooperării pe verticală, între autoritățile publice de la diferite niveluri
administrative în vederea unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.
(4). ACORDUL DE PARTENERIAT ROMÂNIA11
Ținând cont de situația și de politicile macroeconomice, alături de blocajele creșterii la nivel național
subliniate mai sus, Guvernul României a stabilit anumite priorități de finanțare pentru utilizarea Fondurilor
Europene Structurale și de Investiții în Acordul de Parteneriat 2014-2020, cu obiectivul global de a reduce
discrepanțele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE
Pentru a atinge aspirațiile de creștere economică reflectate în obiectivul 10 global al acestui Acord de
Parteneriat, România va avea o economie modernă și competitivă prin abordarea următoarelor cinci
provocări în materie de dezvoltare:
o
Competitivitatea și dezvoltarea locală;
o
Populația și aspectele sociale;
o
Infrastructura;
o
Resursele;
o
Administrația și guvernarea.
În cadrul Acordului de Parteneriat se vor descrie în detaliu principalele provocări pe care România
intenționează să le abordeze, stabilind principalele obiective și priorități, se vor prezenta tipurile de teritorii
în care această abordare va fi pusă în aplicare și rolul specific care va fi atribuit grupurilor de acțiune locale
în acest scop, modalitatea în care vor fi utilizate fondurile CSC, rolul prevăzut pentru diferitele fonduri în
diferitele tipuri de teritorii (rurale, urbane, etc.).
Pentru a răspunde acestor provocări au fost dezvoltate o serie o serie de strategii sectoriale pentru
îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ocupării, îmbunătăţirea incluziunii sociale, precum și
dezvoltarea unor politici educaţionale. Inventarul acestora cuprinde12:
o Strategia Naţională pentru Ocupare în perspectiva 2020 - va asigura o coordonare mai bună a
priorităţilor politicilor privind ocuparea, luând în considerare obiectivele Strategiei Europa 2020;
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o Strategia Naţională de Reducere a Sărăciei 2014-2020 - are scopul de a reduce sărăcia printr-o
incluziune activă pe piața muncii a persoanelor marginalizate. Această strategie va constitui
principalul cadru strategic în domeniul incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, elaborând
obiectivele și principalele acțiuni prioritare până în 2020;
o Plan de Acțiune al Strategiei pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității
Roma pentru perioada 2012-2020 - va cuprinde măsuri privind întărirea mecanismului de
monitorizare și implementare a Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor
români aparținând minorității Roma pentru perioada 2012-2020 și coordonarea, la nivel
guvernamental, a tuturor fondurilor disponibile din surse de finanțare diferite (buget de stat,
fonduri europene, etc.) pentru măsuri ce promovează incluziunea socială a Romilor;
o Strategia pentru Sănătate 2014-2020 – are scopul de a facilita accesul la servicii de sănătate
mai bune și mai sigure, în special pentru grupurile vulnerabile. Strategia va acoperi patru piloni:
infrastructura de sănătate; tehnologii ale informației în sănătate (e-Sănătate); cercetare
extensivă în domeniul sănătății; servicii de sănătate publică și asistență medicală;
o Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii – are ca obiectiv promovarea și susținerea
integrării/ reintegrării în sistemul educațional. Având în vedere că România are cea mai mare
rată a părăsirii timpurii a școlii comparativ cu media UE, este necesar să se asigure cadrul
legislativ pentru a preveni și reduce numărul celor ce părăsesc școala;
o Cadrul strategic pentru educația terțiară - va stabili principalele obiective și măsuri necesare
pentru creșterea calității, eficienței și accesibilității sistemului educației terțiare și pentru
creșterea ratelor de absolvire;
o Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții - are drept obiectiv crearea cadrului
strategic pentru a încuraja și crește participarea la educația pe tot parcursul vieții;
o Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale - elaborarea unei hărți a
infrastructurii educaționale și de pregătire profesională.
De asemenea, au fost elaborate strategii sectoriale pentru perioada 2014 – 2020, care au drept scop
dezvoltarea infrastructurii moderne pentru creștere și ocupare. Inventarul acestora cuprinde13:
o Master Planuri Generale pentru Transport;
o Planuri de mobilitate urbană;
o Strategia Națională pentru Agenda Națională a României.
În vederea promovării competitivității economice și a dezvoltării locale, au fost realizate următoarele
strategii naționale14:
o Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare;
o Analiza și Evidența pieței CDTI în România;
o Strategia Națională de Competitivitate;
o Strategia pentru dezvoltarea agriculturii pe termen mediu și lung -2020-2030;
13
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o Planul Strategic Național Multianual privind Acvacultura.
În vederea optimizărea utilizării și protecției surselor naturale și valorilor culturale, s-au au în vedere o
serie de documente de planificare strategică, astfel15:
o Strategia Energetică a României 2007-2020;
o Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013 – 2020;
o Adoptarea Planului de Acțiune (încorporat în Planul de Acțiune privind Schimbările Climatice);
o Strategia Națională privind Managementul Deșeurilor;
o Planul Național privind Managementul Deșeurilor.
Pentru modernizarea și întărirea administrației naționale și a sistemului juridic s-a elaboratStrategia
privind întărirea capacității administrative16.

NIVEL REGIONAL
(1).PLAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST 2014-202017
Planul de Dezvoltare Regională Sud Est 2014-2020 (PDR) este un document de planificare strategică,
elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în conformitate cu atribuțiile sale în domeniul
susținerii dezvoltării regionale.
Viziunea strategică a PDR Sud-Est proiectează Regiunea Sud-Est drept regiune atractivă, un spațiu
economic stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitatea populației, în care disparitățile de dezvoltare
față de alte regiuni au fost reduse.
Pentru îndeplinirea viziunii, obiectivul general este acela de a promova dezvoltarea durabilă și
îmbunătățirea calității vieții populației, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung
și atractivă pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului de mesiu, a resurselor umane superior calificate,
crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și creșterea semnificativă a PIB-ului regonal până
în 2020, până la 90% din media națională.
Problemele asociate accesibilității, mobilității și mediului sunt de o importanță vitală pentru dezvoltarea
eco-durabilă a regiunii și pentru bunăstarea populației; motiv pentru care PDS Sud-Est sugerează că
investițiile publice ar trebui să continue să se concentreze asupra transportului și infrastructurii de mediu.
Obiectivele de dezvoltare au conturat 10 priorități prezentate astfel:
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PRIORITATEA 1
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Dezvoltare
urbană Conservarea, protejarea, promovarea și Creșterea
atractivității
și
durabilă integrată
dezvoltarea patrimoniului cultural și competitivității zonelor urbane în
natural
scopul conservării, protejării și
dezvoltării patrimoniului istoric și
cultural în vederea dezvoltării
regiunii
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Modernizarea infrastructurii din mediul Îmbunătățirea condițiilor de
urban
locuit, a spațiilor publice, a
calității mediului în zonele
urbane și dezvoltarea unui
transport public urban ecologic
PRIORITATEA 2
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Dezvoltarea
Stimularea mobilității, accesibilității și Îmbunătățirea
accesibilității,
infrastructurii
de conectivității regionale prin investiții în mobilității
și
conectivității
transport
la
nivel infrastructura de transport rutier
regionale, prin dezvoltarea unui
regional
sistem de transport rutier bazat
pe
principiile
durabilității,
inovării și securității, capabil să
asigure legături rapide și
eficiente
cu
piețele
internaționale
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Stimularea mobilității, accesibilității și Îmbunătățirea
accesibilității,
conectivității regionale prin investiții în mobilității
și
conectivității
infrastructura de transport naval
regionale, prin dezvoltarea unui
sistem de transport portuar
competitiv
Domeniu de intervenție 3
Obiectiv specific 2
Stimularea mobilității, accesibilității și Îmbunătățirea
accesibilității,
conectivității regionale prin investiții în mobilității
și
conectivității
infrastructura de transport aerian
regionale, prin dezvoltarea unui
sistem de transport aerian
competitiv
PRIORITATEA 3
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Îmbunătățirea
Dezvoltarea centrelor de CDI, de sprijinire Dezvoltarea infrastructurii de CDI
competitivității
a afacerilor, transfer tehnologic, inovare și a sinergiilor între întreprinderi
economice regionale, în socială, networking, clustere, în vederea și aceste centre, prin utilizarea
contextul
promovării promovării
specializării
economice de produse și procese inovative
[23]

specializării economice inteligente (investiții în infrastructura și
inteligente
activitățile de CDI)

PRIORITATEA 4
Îmbunătățirea calității
turismului
la
nivel
regional

PRIORITATEA 5
Conservarea
și
protecția
mediului
înconjurător

Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Investiții în crearea și extinderea Sprijinirea dezvoltării firmelor în
capacităților de producție și dezvoltarea vederea creșterii competitivității
serviciilor pentru firme
regionale și crearea de noi locuri
de muncă
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Investiții
în
activități/evenimente Creșterea nivelului de promovare
culturale cu potențial turistic
și a gradului de calorificare
economică a potențialului turistic
local(turism de agrement, turism
științific, educațional, turism
pentru vânătoare și pescuit,
turism balnear și de tratament,
turism cultural, turism ecologic și
gastronomic, etc.)
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Investiții în infrastructura turistică pentru Îmbunătățirea infrastructurii de
îmbunătățirea facilităților turistice
turism specifice în vederea
creșterii atractivității regiunii ca
destinație turistică
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Construcția și modernizarea sistemelor de Valorificarea eficientă și durabilă
infrastructură de apă și de apă uzată
a patrimoniului natural prin
crearea/
modernizarea
infrastructurilor necesare pentru
asigurarea alimentării cu apă
potabilă a populației și pentru
colectarea și epurarea apelor
uzate în vederea creșterii calității
vieții
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Extinderea și modernizarea sistemelor de Protejarea
mediului
prin
gestionare a deșeurilor, cât și reabilitarea consolidarea
și
extinderea
siturilor contaminate
sistemelor de management
integrat al deșeurilor, sprijinirea
investițiilor care promovează
prevenirea generării de deșeuri,
[24]

Domeniu de intervenție 3
Crearea sistemului de gestiune și control
al factorilor de mediu și intervenții în
situații de urgență

Domeniu de intervenție 4
Protejarea biodiversității și alte acțiuni de
protecția mediului

PRIORITATEA 6
Domeniu de intervenție 1
Îmbunătățirea
Creșterea eficienței energetice a clădirilor
eficienței energetice și din sectorul rezidențial (locuințelor)
utilizarea
resurselor
regenerabile

Domeniu de intervenție 2
Creșterea eficienței energetice a clădirilor
din sectorul public

PRIORITATEA 7

Domeniu de intervenție 1
[25]

reutilizarea, inclusiv utilizarea lor
ca
materii
prime
secundare/subproduse
în
vederea
creșterii
eficienței
utilizării resurselor naturale și
prn decontaminarea siturilor
contaminate
Obiecitiv specific 3
Prevenirea
și
reducerea
impactuluischimbărilor climatice
prin implementarea unor măsuri
de protecție a mediului și de
prevenire a riscurilor de mediu și
dezvoltarea și întărirea serviciilor
profesioniste și voluntare pentru
situații de urgență și a centrelor
rapide de intervenție
Obiecitiv specific 4
Conservarea
și
refacerea
ecosistemelor naturale prin
menținerea/ ameliorarea stării
factorilor de mediu și prin
managementul durabil al ariilor
protejate
Obiecitiv specific 1
Îmbunătățirea
eficienței
energetice a clădirilor din
sectorul
rezidențial
și
valorificarea
resurselor
regenerabile pentru producerea
energiei electrice și termice
Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea
eficienței
energetice a clădirilor din
sectorul public și a sistemului de
iluminat public și valorificarea
resurselor regenerabile pentru
producerea energiei electrice și
termice
Obiecitiv specific 1

Îmbunătățirea calității Investiții în educație pentru îmbunătățirea
în domeniile educație, calității învățământului și dezvoltarea
sănătate și incluzune infrastructurii din mediul urban și rural
socială

Domeniu de intervenție 2
Investiții în sănătate pentru îmbunătățirea
calității serviciilor oferite și dezvoltarea
infrastructurii din mediul urban și rural
Domeniu de intervenție 3
Investiții în calitatea serviciilor sociale și a
infrastructurii de servicii sociale din
mediul urban și rural

Domeniu de intervenție 4
Sprijinirea regenerării economice și
sociale a zonelor sărace identificate cu risc
de excluziune

PRIORITATEA 8
Valorificarea superioară
a resurselor din mediul
rural și modernizarea
economiei rurale

Domeniu de intervenție 1
Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor din zona rurală, inclusiv în
sectoarele non-agricole pentru a crește
rezultatele economice din aceste zone

Creșterea
ratei
participării
populației în sistemul de
învățământ prin îmbunătățirea
serviciilor de educație și a
infrastructurii
din
sistemul
educațional
Obiectiv specific 2
Creșterea calității serviciilor
medicale și a infrastructurii în
vederea îmbunătățirii stării de
sănătate a populației
Obiectiv specific 3
Creșterea calității serviciilor
sociale și a infrastructurii de
servicii
sociale
pentru
combaterea sărăciei și incluziunii
sociale
Obiectiv specific 4
Reducerea gradului de sărăcie
prin asigurarea unor condiții
îmbunătățite de locuit, pentru
comunitățile
defavorizate,
precum și asigurarea unor servicii
de bază –medicale, educaționale,
sociale –în vederea creșterii
gradului de ocupare și incluziune
socială
Obiecitiv specific 1
Diversificarea economiei rurale
prin creșterea numărului de
întreprinderi,
inclusiv
din
sectorul non-agricol, încurajarea
menținerii
și
dezvoltării
activităților
tradiționale din
spațiul rural
Obiectiv specific 2
Creșterea competitivității și
durabilității sectorului piscicol

Domeniu de intervenție 2
Investiții
în
sectorul
piscicol
și
îmbunătățirea condițiilor economice din
zonele piscicole
Domeniu de intervenție 3
Obiectiv specific 3
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PRIORITATEA 9
Îmbunătățirea
resurselor umane la
nivelul regional, în
contextul specializării
regionale inteligente

PRIORITATEA 10
Promovarea cooperării
transfrontaliere
și
interregionale

Investiții în infrastructură și îmbunătățirea Creșterea calității vieții în zonele
serviciilor de bază din localitățile rurale
rurale
prin
dezvoltarea
infrastructurii rurale inclusiv prin
conservarea,
protejarea
și
dezvoltarea patrimoniului istoric
și cultural
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Investiții în infrastructura serviciilor de Îmbunătățirea
performanței
ocupare
resurselor umane prin investiții
în infrastructură
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Investiții în dezvoltarea resurselor umane Îmbunătățirea serviciilor publice,
inclusiv din administrația publică
promovarea parteneriatelor la
nivel regional/local și crearea
unei piețe a forței de muncă
regionale moderne, flexibile,
inclusive în vederea satisfacerii
nevoilor pieței
Domeniu de intervenție 1
Obiecitiv specific 1
Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere Sprijinirea dezvoltării firmelor
și interregionale pentru creșterea pentru a implementa proiecte în
oportunităților de afaceri
domeniul
cooperării
transfrontaliere și interregionale
în
vederea
creșterii
competitivității și crearea de noi
locuri de muncă
Domeniu de intervenție 2
Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere Reducerea riscului în zona
în zonele de protecție a mediului pentru a transfrontalieră
prin
face față mai bine riscurilor
identificarea,
evaluarea,
monitorizarea
și
abordarea
riscurilor
de
dezastre
și
consolidarea
de
avertizare
timpurie
Domeniu de intervenție 3
Obiectiv specific 3
Investiții în capacitatea instituțională din Îmbunătățirea capacității de
zonele de frontieră pentru a împărtăși cooperare
și
a
eficienței
experiențe și practici comune
administrațiilor
publice
în
contextul CBC
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(2). PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL „DELTA DUNĂRII”18
Aparținând teritorial zonei numite „Delta Dunării”, orașul Sulina va ține cont, în definirea priorităților
proprii de dezvoltare și de obiectivele stabilite în „Planul de amenajare a teritoriului zonal „Delta Dunării”.
Acest document, conceput ca instrument de planificare ce servește interesele mai multor organizații
(consilii locale), definește principalele opțiuni pentru o mai bună organizare a zonei, în raport cu principiile
unei dezvoltări spațiale durabile și coerente, având în vedere:
o intensificarea eforturilor de protecție și conservare a mediului natural, reconstrucția ecologică și
prevenirea degradării mediului ca urmare a activităților umane nespecifice, poluante,
supradimensionate sau a riscurilor naturale;
o dezvoltarea rețelei de localități a zonei ca sistem policentric, cu o structură flexibilă și dinamică,
care să permită dispunerea echilibrată în teritoriu și să faciliteze accesul populației la dotări de
bază și la locurile de muncă;
o dezvoltarea și modernizarea rețelelor de infrastructuri teritoriale și de distribuție, în concordanță
cu necesitățile localităților și cu cerințele de protecție și conservare a mediului;
o o utilizare a solului eficientă și adaptată necesităților economiei zonei, care să determine o
întrebuințare superioară a resurselor naturale și o protecție mai eficientă a mediului;
o stoparea tendinței de declin demografic și creșterea nivelului de trai și a calității vieții populației
prin dezvoltarea socio-economică durabilă a zonei;
o dezvoltarea unei agriculturi competitive bazate pe cunoaștere și inițiativă privată, adoptând
decizii strategice prin care să se asigure un echilibru între potențialul identificat și necesitățile
consumului intern;
o dezvoltarea competitivității și a durabilității sectorului piscicol;
o revitalizarea economică a zonei prin eficientizarea, diversificarea și creșterea
productivitățiiactivităților industriale, atragerea de capital intern și extern necesar inițierii unei
dezvoltări durabile pe termen mediu și lung;
o dezvoltarea serviciilor în domeniul cercetării/ inovării în scopul creșterii competitivității
economice;
o crearea unei destinații turistice competitive pe plan internațional, la nivelul valorii resurselor
turistice de care dispune zona și care să impună acest domeniu ca activitate economică
prioritară în cadrul sistemului economic;
o integrarea armonioasă a zonei Rezervației Biosferei Delta Dunării în spațiul regional și
(trans)național realizată prin infrastructuri majore și dezvoltarea funcțiilor regionale.

(3). STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILA DELTA DUNARII 2030 (ITI DELTA DUNARII)19
18
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Strategia are o contribuție majoră asupra dezvoltării durabile a Deltei Dunării- regiune cu importanță
globală în ceea ce privește conservarea, fiind cea mai mare deltă naturală din Europa și printre cele mai
mari din lume.
Viziunea prezintă o Delta Dunării ca zonă unde oamenii trăiesc și muncesc într-un cadru echilibrat, cu o
economie locală durabilă și sănătoasă bazată în principal pe natură și turism cultural, și făcând parte dintrun proces de planificare bazată pe incluziune (între localnici, autorități, mediu de afceri).
Zonele limitrofe celei de studiu sunt catalogate pentru 2030 ca zone cu dezvoltare concentrată pe
agricultura modernă și mici afaceri, organizate într-o rețea de centre urbane focusate pe sectorul
turismului- integrat în tot ceea ce înseamnă atracții locale și deltă.
Obiectivele strategice ce derivă din viziune sunt:
 OS 1- „Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de
știință și prin consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai
acestui patrimoniu mondial unic”;
 OS 2- „Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și
protecției durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele
comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite.”
Regiunea Delta Dunării are o structură funcțională mixtă compusă din patru sub-zone:
 Zone cu funcții urbane semnificative – coridorul Măcin – Isaccea – Tulcea – Babadag,
de-a lungul drumului național DN 22, continuând spre sud către Constanta;
 Zone cu activități agricole preponderente – localizate în partea de nord a județului
Tulcea (Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Maliuc, Somova, Niculițel, Frecăței, Văcăreni,
Mihail Kogălniceanu, Luncavița, Grindu, Slava Cercheză, Sarichioi, Baia, Beștepe, Jurilovca,
Mahmudia, Mihai Bravu, Murighiol, I.C. Brătianu, Jijila, Smârdan);
 Zone cu activități preponderent de pescuit – în jurul lacului Razim, de-a lungul
canalelor navigabile din inima Deltei și a litoralului Mării Negre;
 Zone cu activități turistice semnificative (în special în Deltă, unde sunt oferite diverse
produse turistice): turism rural (Sf. Gheorghe, Crișan, Caraorman, Murighiol, Mahmudia,
Chilia Veche, Periprava); turism recreațional – sport și navigație (Sulina, Crișan); turism
pentru pescuit sportiv/recreativ (Lacul Razim, Caraorman și alte comune, precum și pe
Coasta Mării Negre); și turism de litoral (Sf. Gheorghe, Sulina, Perișor-Portița).

Orașul Sulina (centru urban de importanță județeană) este unul din cele 4 orașe care alcătuiesc, alături
de alte 33 comune și orașul Tulcea zona de studiu a strategiei, fiind încadrat ca oraș cu populație între 4 000
și 9 000 locuitori, și poate constitui unul dintre motoarele dezvoltării regiunii, atrăgând comunele
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înconjurătoare și formând zone incipient interconectate, care mizează pe rezervele de terenuri și pe
atracțiile turistice.
Strategia include orașul Sulina în proiecte din domenii diverse, prioritizând refacerea canalului Sulina și
apărarea malurilor și extinderea rețelei TEN-T Brăila- Medgidia- Moldova Veche – Oltenița- Sulina- Tulcea.
(4).STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI TULCEA 2014-2020 20
Strategia de dezvoltare constituie un document de sprijin al administrației publice în vederea
dezvoltării viitoare a municipiului Tulcea și totodată un instrument de politică publică ce va fi continuu
ajustat. Eforturile administrației locale se vor concentra pe satisfacerea nevoilor locuitorilor municipiului,
creșterii calității vieții acestora și conturarea unei identități locale.
Viziunea strategiei pentru 2020 vizează Tulcea ca fiind un „nucleu de dezvoltare, cu un mediu economic
competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne”. Dezvoltarea de acest gen va fi
posibilă numai prin:
 valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
 creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi
promovarea incluziunii sociale;
 facilitarea accesului la utilităţi și servicii de calitate în domeniile: asistenţă socială,
sănătate şi educaţie;
 susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
 creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul municipiului Tulcea;
 implicarea transparentă și activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială
echilibrată a municipiului.
Obiectivul general fixat în cadrul strategiei constă în „creșterea calității vieții pentru locuitorii
municipiului Tulcea, în acord cu realitățile economice și sociale interne, concomitent cu crearea unui nucleu
de dezvoltare la nivel local, capabil să genereze vectorii de progres către comunitățile situate în zona Deltei
Dunării” și duce la îndeplinirea scopului final cu ajutorul unui set de alte 4 obiective specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii locale, corelată cu implementarea sistemelor adecvate de
management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor naturale;
 Creșterea oportunităților de participare pe piața muncii, prin susținerea culturii
antreprenoriale, a societății informaționale și a inovării;
 Managementul eco-eficient al consumului de resurse și valorificarea rațională a
acestora prin promovarea unor practici subordonate creșterii economice sustenabile pe
termen lung;
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 Dezvoltarea coeziunii sociale locale prin transparentizarea actului decizional al
autorităților publice locale și prin dezvoltarea capacității administrative puse în sprijinul
comunității locale.
 Strategia de dezvoltare Tulcea prezintă orașul Măcin ca punct intermediar de legătură
între localitățile Tulcea și Brăila și vizează oportunitatea construcției unei noi linii de cale
ferată care să creeze această legătură, incluzând și orașul Isaccea ca punct intermediar între
cei doi poli.
NIVEL LOCAL
(1).PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE – SULINA 21
Sulina anului 2015 se dorea a fi o comunitate solidară, competitivă, dinamică și prosperă, păstrătoare a
unei tradiții multiculturale europene, un oraș integrat în procesele de dezvoltare socială, economică și
teritorială și în circuitele economice și informaționale europene și internaționale.
Pentru atingerea acestui obiectiv, PID Sulina stabilește următoarele direcții strategice de acțiune:
o Dezvoltarea urbană;
o Dezvoltarea resurselor umane;
o Protejarea, dezvoltarea si punerea în valoare a patrimoniului natural si construit;
o Dezvoltarea economic.
Direcțiile strategice de acțiune vizează obiective specifice.
a) POLITICA DE DEZVOLTARE URBANĂ – OBIECTIV:
Cresterea atractivității orasului prin dezvoltarea accesibilității, prin extinderea si modernizarea
infrastructurii pentru transportul naval, aerian si rutier, a sistemului stradal, a infrastructurii si serviciilor de
utilități si prin îmbunătățirea calității vieții urbane si asigurarea accesului la locuință.
b) POLITICA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE – OBIECTIV:
Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea calității serviciilor de educație, sănătate si sociale,
promovarea formării continue, a celei de a doua sanse si a parteneriatului între învățământ si
întreprinzătorii locali, promovarea culturii antreprenoriale si societății informaționale pentru crearea
premiselor adaptării permanente a forței demuncă la cerințele pieței muncii si promovarea coeziunii si
incluziunii sociale.
c) POLITICA DE MEDIU – OBIECTIV:
Crearea de noi oportunități de crestere economică durabilă si de crestere a calității vieții prin
prezervarea, protejarea, dezvoltarea si punerea în valoare a patrimoniului natural si construit.
21
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d) POLITICA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ – OBIECTIV:
Crearea de locuri de muncă si de surse de venit permanente si sigure prin punerea în valoare a
resurselor materiale si imateriale locale în cadrul unor activități economiceadecvate potențialului local.

Obiectivul 1: cresterea atractivității orasului prin dezvoltarea accesibilității si dezvoltarea
infrastructurii urbane
STRATEGIA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESIBILITAȚII
Nivel Regional
Nivel Local
 Promovarea si dezvoltarea aeroportului Tulcea  Constituirea unui parteneriat între autoritățile
ca portal aerian pentru Delta Dunării;
publice si operatorii de turism din Sulina (Grupul
 Promovarea la nivel național a investițiilor
de acțiune pentru turism) si transportatorii
majore: pod feroviar si rutier peste Dunăre la
feroviari, rutieri, navali si aerieni (publici si
Brăila/Galați si legătură feroviară cu Tulcea;
privați) care deservesc orasul Tulcea, localitățile
reabilitarea, dublarea si electrificarea CF
de pe Dunăre, localitățile din Delta Dunării, zona
Medgidia – Tulcea; lărgirea la 3 benzi a
Dobrogei si litoralul Mării Negre în vederea
drumurilor naționale Galați/Brăila – Tulcea si
coordonării modalităților si timpilor de acces în
Constanța – Tulcea;
orasul Sulina;
 Reabilitarea, dublarea si electrificarea căii ferate  Evaluarea fezabilității înființării unui serviciu de
Medgidia – Tulcea pentru desfăsurarea unui
transport naval regulat/periodic/charter de
trafic feroviar cadențat în regim de viteză
viteză (vehicule cu aripi submerse si/sau pe
sporită.
pernă de aer) între Sulina si Constanța si alte
localități de pe litoralul Mării Negre;
 Evaluarea fezabilității înființării unui serviciu de
transport
cu
aeronave
usoare
între
Tulcea/Constanța si Sulina;
 Realizarea unei căi rutiere de accces la orasul
Sulina pe malul drept al canalului Sulina, în
condiții de respect față de mediul special
constituit de Delta Dunării;
 Reabilitarea si punerea în valoare pentru turism
a drumului comunal C.A.Rosetti – Sulina –
Sf.Gheorghe, inclusiv prin amenajarea unor
capacități limitate de parcare si campare, locuri
de practicare a pescuitului de agrement si de
observare a ieții sălbatice, cu respectare astrictă
a ambientului natural, în condițiile evaluării
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impactului asupra mediului si determinării
capacității de support;
 Identificarea si marcarea unor trasee pentru
deplasarea cu ambarcațiuni pe apele din
teritoriul orasului Sulina, cu reglementarea
strictă a circulației acestora si amenajarea de
puncte de acostare controlate, echipate pentru
depozitarea si evacuarea deseurilor.
Obiectivul 2: Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea calității serviciilor de educație, sănătate
si sociale, promovarea formării continue, a celei de a doua sanse si a parteneriatului între învățământ
si întreprinzătorii locali, promovarea culturii antreprenoriale si societății informaționale pentru crearea
premiselor adaptării permanente a forței de muncă la cerințele pieței muncii si
promovarea coeziunii si incluziunii sociale
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
MĂSURI:
 Dezvoltarea capitalului uman o Diminuarea deficitului de competențe al angajaților si persoanelor
neocupate;
o Stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale în scopul
valorificariipotențialului local, menținerii tradițiilor locale si cresterii
ocupării;

 Promovarea flexibilității si
adaptabilității
pe
piața
muncii

 Promovarea unei abordari
proactive privind reducerea
si
prevenirea
somajului
pentrucategoriile
cu
dificultăți de integrare socioprofesională: someri de

o Adaptarea sistemelor de învățământ si de formare profesională si
continua la cerințele în schimbare ale pieței muncii;

o Dezvoltarea de programe adaptate nevoilor somerilor, în special
pentru somerii de lungă durată, tineri si grupuri vulnerabile;
o Dezvoltarea programelor de stimulare a angajatorilor pentru
integrarea simenținerea în muncă a persoanelor din grupurilor
vulnerabile;
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lungă durată, personae cu
dizabilități, persoane peste
45 de ani, femei după
concediul
maternal,
personae instituționalizate,
tineri

 Promovarea
calității
productivității

si

o Cresterea gradului de participare a adulților în programele de
educație si formareprofesională si formare continuă;
o Stimularea firmelor pentru introducerea sistemelor de calitate,
protectia mediuluisi standardelor sociale;
o Dezvoltarea competențelor manageriale în spiritul promovării
calității la locul de muncă;

 Îmbunătățirea serviciilor de
sănătate si sociale

o Construcția de locuințe sociale pentru tineri;
o Dotarea clădirilor cu echipamente adaptate nevoilor persoanelor cu
dizabilități;
o Dotarea cu echipamente medicale specializate a centrului de
sănătate;
o Echiparea, dotare si modernizarea utilităților generale si specifice ale
centruluisocial;
o Modernizarea utilităților generale si specifice ale centrului de
sănătate;
o Înființarea unui serviciu integrat SMURD la nivel local;
o Dezvoltarea unui sistem de intervenții în situații de urgență
efectuate de o unitatemobilă echipată;
o Îmbunătățirea serviciilor de educație;
o Echiparea unitătilor scolare cu tehnică de calcul si telecomunicații.

Obiectivul 3: prezervarea, protejarea, dezvoltarea si punerea în valoare a patrimoniului
natural si construit
STRATEGIA DE MEDIU
MĂSURI PRIVIND MEDIUL NATURAL:
MĂSURI PRIVIND MEDIUL CONSTRUIT:


Stabilirea traseelor si locațiilor pentru practicarea  Reglementarea flexibilă prin regulamentul local
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activităților de turism si agrement în natură,
inclusiv pescuitul sportiv, pe teritoriul
administrativ al orasului, de comun acord cu
Administrația RBDD;
Stabilirea traseelor si locațiilor pentru practicarea
activităților de turism si agrement în natură,
inclusiv pescuitul sportiv, pe teritoriul
administrativ al orasului, de comun acord cu
Administrația RBDD;
Monitorizarea separată, pentru teritoriul
administrativ al orasului, a populațiilor de
animale si păsări, în raport cu numărul
permiselor de vânătoare si pescuit utilizate pe
acest teritoriu;
Activități orientate către grupuri-țintă specifice
pentru constientizarea de către vizitatori si de
către populația locală a valorii patrimoniului
natural local si a comportamentelor adecvate;
Asigurarea facilităților de colectare a deseurilor si
a evacuării acestora în arealele natural în care se
desfăsoară activități de turism, de agrement si
sportive;
concentrarea activităților si proiectelor edilitare
si de gospodărie comunală asupra protejării
mediului;
verificarea severă a documentațiilor de evaluare
a impactului si a autorizațiilor de mediu în cadrul
procedurilor de autorizare a construcțiilor,
amenajărilor si activităților















de urbanism a utilizării comerciale si personale a
clădirilor si monumentelor istorice pentru
reducerea riscului de abandon si/sau degradare;
Taxarea corespunzătoare si rezonabilă a vizitării
orasului ca ansamblu de situri si clădiri de
patrimoniu cultural, cu alocarea fondurilor
colectate pentru operațiuni de întreținere si
renovare/reabilitare;
Penalizarea
respectiv
bonificarea,
prin
reglementări emise de autoritățile publice locale,
a atitudinii proprietarului privat față de obligația
de a întreține clădirea istorică clasificată si/sau
neclasificată valoroasă în pe care o deține în
proprietate, în conformitate cu structura si
estetica originare ale acesteia si încadrarea în
mediul construit ambient;
Perimetrarea zonei de concentrare relativă a
clădirilor istorice clasificate si/sau neclasificate
valoroase, ca zonă de interes istoric si cultural
prioritar si stabilirea de reglementări, măsuri si
acțiuni de protecție adecvate pentru acesată
zonă si pentru inițierea de proiecte de punere în
valoare prin turism cultural;
Reglementarea strictă prin regulamentul local de
urbanism a caracterului si esteticii clădirilor, în
special în interiorul zonei de interes istoric si
cultural prioritar, si, după caz, în afara acesteia, în
concordanță cu tipologia arhitecturală si
constructivă tradițională, specifică a orasului;
Instituirea unui regim strict de autorizare si
control al construcțiilor si desființării lor exclusiv
în concordanță cu reglementările stabilite pentru
zona de interes istoric si cultural prioritar si
pentru imobilele valoroase identificate în afara
acesteia;
Identificarea materialelor, elementelor si
procedeelor de construcție tradiționale, specific
orasului Sulina;
Reglementarea strictă si controlul sever al
configurării ambientului stradal, de către
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operatorii publici si privați;
Asigurarea unor perspective favorabile, deschise
asupra clădirilor istorice clasificate/neclasificate
valoroase, prin măsuri impuse prin regulamentul
local de urbanism si documentații de urbanism
zonale si/sau de detaliu inițiate de autoritățile
publice locale, inclusiv prin măsuri de control al
vegetației
Alocarea de fonduri publice la nivel local pentru
măsuri de primă urgență de întreținere si
reabilitare estetică a clădirilor, împrejmuirilor si
ambientului stradal, inclusiv pentru sprijinirea
unor proprietar;
Stabilirea capacităților de suport pentru
monumentele, siturile si ansamblurile cu
character istoric si a unui plan de management al
fluxului de turisti;
Constientizarea populației orasului cu privire la
valoarea patrimoniului urban construit, prin
mijloace adecvate diferitelor grupe de vârstă si
grupuri-țintă;
Valorizarea prin măsuri de reabilitare, echipare si
ambientare a fondului de locuințe din zona
Prospect si valorificarea pentru turism rural a
zonei;
Actualizarea si implementarea integrală a
„Planului Director pentru revitalizarea orasului
Sulina prin valorificarea patrimoniului cultural –
Sulina Rescue 2000”.

Obiectivul 4: 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
STRATEGIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ORASUL SULINA
MĂSURI:
 Dezvoltarea turistică

Cresterea calității, extinderea gamei de produse turistice si reducerea
sezonalității prin implicarea resurselor istorice si culturale;
o Valorizarea mediului asupra căruia turismul exercită impacte si a
o
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 Managementul
turistice Sulina

ambientului general alzonei Sulina și traseelor turistice incluse;
o Sporirea gradului de constientizare a asteptărilor și trebuințelor
turistului si ameliorareaeficacității formării personalului, vizând
satisfacerea acestora;
o Structurarea activităților de marketing prin implicarea comună a
sectoarelor public si privatîn cadrul unei strategii si al unor programe
orientate de marketing, pentru sporireacredibilității promovării,
pentru
îmbunătățirea
circulației
informației
si
pentru
extindereasegmentelor de piață-țintă;
o Prioritizarea măsurilor de îmbunătățire a infrastructurii si de crestere
a accesibilității înscopul eliminării constrângerilor specifice, inclusiv
reducerea sezonalității;
o Îmbogățirea gamei de servicii, oportunități de sejur si agrement;
o Coordonarea si cooperarea între autoritățile publice si sectorul privat
în cadrul activitățilorde planificare si aplicare a inițiativelor privind
turismul;
o Cresterea acesibilității orasului Sulina pe termen scurt prin implicarea
companiilor detransport ca parteneri în promovarea orasului ca
destinație turistică si în dezvoltarea deproduse turistice si de
transport specifice (de ex. taxi naval, curse charter);
o Cresterea acesibilității orasului Sulina pe termen mediu si lung prin
măsuri de dezvoltare aInfrastructurii;
o Realizarea de acțiuni vizând sporirea gradului de protecție a
consumatorului privind produsele si serviciile turistice;
o Ridicarea standardelor dotărilor si echipamentelor pentru turism în
folosul turistilor din țară si din străinătate;
o Implicarea si educarea comunității locale în ceea ce priveste turismul
de calitate
destinației



Coordonarea si integrarea activităților de planificare si
funcționare a orasului Sulinaca localitate turistică prin
constituirea
unui
Grup
partenerial
public-privat
deacțiune/inițiativă pentru turism. Grupul va include
întreprinzători privați implicați înturism si în activități
colaterale, membri ai administrației locale, reprezentanții
înteritoriu ai autorității publice centrale pentru turism si
cultură si un reprezentant alstructurii cu atribuții de
specialitate din administrația publică județeană. Grupul
vaacționa în următoarele direcții:
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 Dezvoltarea
cultural

o Coordonarea exploatării resurselor turistice prin elaborarea si
implementarea de produseturistice;
o informarea, marketingul si promovarea turistică;
o sprijinirea înregistrării unităților locale de cazare si restaurație;
o colaborarea cu organismele similare din zonă;
o implicarea în activitățile de planificare urbană si teritorială zonală
pentru identificarea siasigurarea rezervelor de teren necesare pentru
activități de turism;
o identificarea unor noi resurse turistice;
o protejarea, reabilitarea, dezvoltarea si utilizarea eficientă a
patrimoniului istoric construit local;
o constientizarea comunităŃii locale privind turismul si patrimoniul
cultural si natural;
o educarea turistilor pentru protejarea patrimoniului natural si cultural;
o elaborarea calendarului de manifestări culturale si de evenimente
locale, crearea,organizarea si promovarea lor;
o identificarea, revitalizarea si promovarea tradițiilor locale, în
particular a celor culinare;
turismului o managementul fluxurilor turistice.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Constituirea unui calendar de evenimente cultural;
Realizarea si promovarea unor trasee tematice;
Îmbunătățirea accesului la atracțiile turistice;
Semnalizarea adecvată a monumentelor si a obiectivelor turistice;
Restaurarea /renovarea si întreținerea monumentelor si siturilor
istorice;
Constientizarea si asumarea responsabilităților comunităților si
autorităților locale;
Integrarea monumentelor în circuite internaționale;
Constituirea de parteneriate public/privat;
Includerea ofertelor turistice specifice si mixte pe paginile de
informare turistică online;
Realizarea unei pagini web dedicate pentru promovarea turistică.
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4. INFORMAȚII GENERALE
4.1. Sulina – oraș de importanță națională
Orașul Sulina deține statutul privilegiat de obiectiv de interes național, acordat prin Ordonanța nr. 125
din 31 august 200022, privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv
de interes național.
Conform acestor acte normative, se declară ca obiectiv de interes național orașul Sulina și zona
înconjurătoare delimitată prin anexa OG, în scopul inițierii și realizării lucrărilor de restaurare, consolidare,
conservare și punere în valoare a monumentelor istorice, precum și pentru inițierea și realizarea lucrărilor
publice de reabilitare a contrucțiilor, echipamentelor și infrastructurii.
Realizarea lucrărilor în unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în OG. Nr.125/21 august 2000: orașul
Sulina, Comuna C.A. Rosetti, Comuna Crișan, Comuna Sfântu Gheorghe vor avea în vedere următoarele:
o reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii, precum: realizarea unui aeroport
sau heliport, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, refacerea reţelei de distribuţie a apei
şi epurarea apelor uzate, canalizare, curent electric, telefonie în oraşul Sulina, realizarea unui
sistem de apărare şi prevenire a inundaţiilor şi viiturilor, asfaltarea şi modernizarea străzilor din
oraşul Sulina, precum şi a drumului Sulina-C.A. Rosetti, realizarea echipamentelor necesare
prezervarii biosferei;
o reabilitarea obiectivelor turistice din zona;
o restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a unor clădiri monument istoric;d) sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea impulsionarii agroturismului şi a turismului cultural;
Pentru finanțarea lucrărilor de restaurare, consolidare, conservare şi punere în valoare a monumentelor
istorice, precum şi pentru iniţierea şi realizarea lucrărilor publice de reabilitare a construcţiilor,
echipamentelor şi infrastructurii, se vor utiliza:
o sume alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţului Tulcea,
oraşului Sulina sau ale comunelor C.A. Rosetti, Crișan şi Sfântu Gheorghe, după caz;
o sume alocate din Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala, precum şi din alte fonduri constituite
potrivit legii;
o sume alocate de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii neguvernamentale;
o sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi, potrivit legii;
o alte surse, potrivit legii.
Pentru coordonarea acestor lucrări și monitorizarea activităților, OG prevedea ca în termen de 120 de
zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, să se constituie prin hotărâre a Guvernului un comitet de
coordonare alcătuit din reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale interesate.
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Comitetul de coordonare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 125/2000 privind declararea orașului
Sulina, județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național nu s-a constituit ca atare, deși
prin HG nr.750/ 14 iulie 2005, privind constituirea consiliilor interministeriale permanente s-a creat un
cadru pentru organizarea și funcționarea acestuia, prin preluarea Comitetului de coordonare, ca organism
interministerial considerat existent la acea dată, de către Consiliul interministerial pentru agricultură,
dezvoltare ruraulă și mediu.
Operaționalizarea Comitetului este considerată a fi condiție necesară pentru constituirea și coordonarea
utilizării resurselor prevăzute de legislația sus-menționată în vigoare îndeosebi ca surse proprii de finanțare
în contextul oportunităților oferite de programele și inițiativele comunitare, în cadrul strategiilor de
dezvoltare a orașului Sulina.

4.2. Sulina – port la Dunăre
„Viața acestui mic port cosmopolit e originală și interesantă. Este unicul loc în țară unde găsești
adevarata viață de port. Sulina este numai port, nu are oraș. Toata populația se hrănește din viața
portului. De altfel, nici nu are nimic comun cu restul țării. Aici e o viață de colonii. Un mozaic de rase.
Toate neamurile, toate tipurile și toate limbile. Mica lume a acestei instituții - Europa în miniatură - cu
decoruri, culise și protocol, are o viață aparte. Este un cerc închis, impermeabil, etans."
Jean Bart 23
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Portul Sulina în anul 1903
Sursa: arhivă Primăria Orașului Sulina

Dunărea a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri: "Istros" la vechii greci,"Phisos" la fenicieni, a
fost "Danare" - "Donaris" pentru traco-geți, "Hister" -"Danubius" pentru romani. În vremea lui Carol Quintul
era considerată "Rio Divino"și "Le roi des fleuves de l'Europe" pe timpul împăratului Napoleon Bonaparte.
Formată la Donaueschingen (alt. 678 m) în Germania din unirea a doi afluenți dedimensiuni reduse
(Brege si Brigach) din munții Pădurea Neagră, cu o lungime de2 857 km, dintre care 2588 km navigabili,
Dunărea estecel mai mare fluviu al Europei centrale şi de sud-est.
După Volga, care are o lungime de 3688 km, Dunărea, este al doilea fluviu din Europa şi al 17-lea fluviu
din lume ca lungime. Pe tot parcursul său, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, Dunărea udă
teritoriile a 8 state. Distanţele de-a lungul firului apei sunt marcate prin borne kilometrice de la Galaţi km
150 în amonte şi prin borne miliare, de la Galaţi la Mm 80 în aval până la Sulina care este situată la Mm0.
Suprafața bazinului hidrografic al Dunării este de 817 000 kmp si reprezintă a douăsprezecea parte din
suprafața teritoriului continental. Bazinul Dunării include teritorii ce aparțin de 18 state și este populat de
aproximativ 80 milioane de oameni care se folosesc de potențialul acestei resurse hidrografice majore.
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Figură 1-Traseul Dunării

Sursa:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunarea_romaneasca.png

Gurile Dunării au constituit, de-a lungul istoriei, o zonă vizată de marile puteri pe fondul intereselor
strategice, economice, politice si comerciale. Primele reglementări juridice privind navigația pe fluviul
Dunarea sunt consemnate în Tratatul dintre Austria si Turcia din anul 1616, acesta fiind primul tratat
internațional care s-a ocupat de problema Dunării.
Au urmat Tratatele de la Karlowitz (1699), Passarowitz (1718), dintre Austria și Turcia de la KuciukKainargi (1774) și Bucuresti (1812). La Congresul de la Viena (1815), Anglia a obținut recunoașterea Dunării
ca fluviu internațional.
Interesul strategic pentru regularizarea gurilor Dunării se identifică, pentru prima dată, într-o lucrare
turcească din 1784 –1785, după un proiect franțuzesc și se regăsește mai apoi într-un alt proiect din 1817 –
1818, într-o lucrare semnată de Kara Osman Oglu și Andrew Peace. În anul 1841, Adalbert Muller tipărește
la Regensburg două volume despre gurile Dunării și Marea Neagră, în care Sulina era considerată un port
strategic important.
Convenția ruso – austriacă incheiată la Sankt Petersburg în 1840 este primul document de legislație
internațională care nominalizează Sulina ca port fluviomaritim.
Dunărea se varsă în Marea Neagră prin 3 braţe secundare, care creează Delta:
o Chilia, la Nord;
o Sulina, la mijloc;
o Sf.Gheorghe, la Sud.
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Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-geografice şi geologice, Dunărea se împarte în trei
sectoare:
o Dunărea de sus, de la izvoare km 2863 până la Gőnyu km 1791 având lungimea totală de 1072
km;
o Dunărea de mijloc, de la Gőnyu km 1791 până la Drobeta Turnu Severin km 931 având lungimea
totală de 860 km;
o Dunărea de jos, de la Drobeta Turnu Severin până la Sulina Mm 0, având o lungime de 931 km.
Sectorul românesc al fluviului, cuprins între Gura Nerei și Sulina, măsoară pe senalul principal 1 075 km
(42%) din lungimea navigabilă a fluviului. Potrivit regimului de navigație pe fluviul Dunărea conform
Convenției de la Belgrad din 1948, Dunărea se împarte pe teritoriul românesc în două sectoare distincte:
o sectorul Dunării Fluviale (900 km) – de la Gura Nerei (Bazias) la Brăila;
o sectorul Dunării Maritime (185 km) – de la Brăila la portul Sulina, inclusiv rada.
Pe acest sector, pe care distanțele se măsoară în mile marine engleze (1 Mm = 1.852m), se
desfăsoară navigația internațională intensă de trafic greu, cu nave maritime de mare tonaj – până la
30.000 tdw.
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 Conferințele pan-europene în domeniul transporturilor (Creta – 1994 si Helsinki – 1997), este
constituit de artera navigabilă Dunăre – Main – Rin.

Figură 2-Canalul Rin-Main-Dunăre/ Canalul Europei
Sursa:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constanta-Rotterdam_blank.svg
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Coridorul VII reprezintă o axă centrală a relațiilor 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 economic-socială si spațială și de cooperare teritorială.

Figură 3-Coridoarele VII pan-european de transport in cadrul rețelei TEN-T
Sursa:http://post.mt.ro/tent.html

Asigurarea fluenței traficului fluvial pe toată lungimea coridorului Rin-Main-Dunăre, de la Marea
Nordului – portul Rotterdam – până la Marea Neagră – porturile Constanța și Sulina, situate într-o pozițiecheie la frontiera estică a Uniunii Europene, este de natură să intereseze direct statele riverane membre ale
UE, având un potențial 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 circulației turistice la nivel
european si internațional, Sulina este plasată, ca port terminal, într-o poziție de oraș-portal pentru Delta
Dunării ca obiectiv major de interes turistic. În această conjunctură, se impun acțiuni vizând valorificarea
memorandumului de dezvoltare a turismului de croazieră pe Dunăre, semnat în anul 2002, la Hainburg, în
Austria, în care Sulina este inclusă ca terminal turistic, find punctul terminus al coridorului VII.
Strategia de Transport Intermodal în România 202024 prezintă în urma analizării fluxurilor de tranzit,
Sulina ca parte integrantă a oportunității de construire a unor potențiale locații ale terminalelor
24
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intermodale în vederea conexiunii Marea Neagră – Republica Moldova – Ucraina. Conexiunea este
considerată a fi posibilă prin căi navigabile interioare: port Constanța prin canalul Sulina-port Galați, zonele
potenţiale pentru amplasarea terminalor intermodale pe această rută fiind Constanţa şi Galaţi.

5. ISTORIC
Orașul Sulina poate este în esență un sat transformat de-a lungul timpului într-un punct de atracție
pentru numeroase popoare, de la împărați otomani la țari ruși; de la case acoperite cu stuf pe alocuri la
blocuri ca reminiscențe ale regimului comunist.
Sulina a fost singurul oraş european care a purtat numele de Europolis, fiind un model de convieţuire
multi-etnică. Este oraşul unde au iubit şi au fost îngropaţi piraţi şi regine, pescari şi comandanţi, salahori şi
amirali.

Sulina – vedere generală 1913
Sursa: http://www.primaria-sulina.ro/fotografiivechi/fotovechi.html

 Sulina- capitală a piraților
Ca în toate oraşele-port, în Sulina contrabanda era înfloritoare, de asemenea şi pirateria. Cei prinşi
făceau temniţă în Tulcea, iar închisorile erau pline de piraţi şi contrabandişti.
În jurul anului 1480, după cucerirea Chiliei și a gurilor Dunării, turcii au înălțat la Sulina o redută pentru
apărarea și supravegherea navigației 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, Galați și Brăila. Mult timp portul a fost considerat un loc de refugiu al
piraților de diferite naționalități, în special greci și maltezi.
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Imagine din „Cimitirul Maritim”, Sulina
Sursa: http://catanegru.blogspot.ro/2008/09/

La marginea oraşului Sulina se află Cimitirul Maritim, un loc de povești și legende. Acolo sunt îngropaţi
oameni de toate confesiunile, săraci şi bogaţi, prinţese şi piraţi. Ghiorghios Kontoguris, un pirat grec,
celebru în secolul al XIX-lea, atrăgea navele pe uscat şi le jefuia. Pe mormântul lui este gravat un cap de
mort, semnul piraţilor. Bineînțeles, orice pirat are legenda lui. Oamenii locului povestesc cum se citește
inscripția de pe mormântul lui Kontoguris: "Ca să poţi citi inscripţia de pe piatra piratului trebuie să vii în
cimitir la primele ore ale dimineţii. Apoi umezeşti cu puţină apă placa şi doar atunci, după ce se usucă puţin,
va putea fi citit textul săpat în mozaic, literele sunt scoase clar în relief".


Sulina - Europolis-ul românesc
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Palatul CED
Sursa: https://limbaromana.org/revista/sulina-o-poveste-real%C4%83/

Sulina a fost transformată, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, de Comisia
Europeană a Dunării (CED), într-un oraş european de primă importanţă. Organismul internaţional a fost
înfiinţat la Sulina în 1856, prin Tratatul de la Paris.

Atelierele Comsiei Europene a Dunării
Sursa: https://limbaromana.org/revista/sulina-o-poveste-real%C4%83/

Comisia Europeană a Dunării (CED) și-a desfășurat activitatea la Sulina în perioada 1856 și 1937. Prin
apariția CED-ului, Sulina a avut parte de o transformare spectaculoasă dintr-o așezare pescărească într-un
important oraș, cu o economie înfloritoare, bazată pe comerț și navigație.
Conform proiectelor inginerului Charles Hartley, numit și "părintele Dunării", au fost executate toate
lucrările legate de corectarea brațului Sulina astfel încât să devină un braț 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 Francodin România (un port liber/un port aflat într-o zonă economică
liberă, cu o jurisdicție mai relaxată comparativ cu țara 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 importanței comerciale, în Sulina existau opt reprezentanțe consulare, multe companii de
navigație, două spitale dotate cu instalații moderne de spitalizare, Palatul Administrativ al CED, poștă,
telefon, teatrul cu 300 de locuri și o tipografie. A fost amenajată inclusiv plaja și s-a construit "Casino-ul",
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 funcționau două școli primare românești, două
elene, una germană, una evreiască și un pension francez. De asemenea, erau două biserici grecești, trei
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biserici lipovenești, două germane (una protestantă și una catolică), una anglicană, două geamii și o
sinagogă.
Din această perspectivă, scriitorul român Jean Bart, învățăcel 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 comerțului, acțiunile militare spulberând construcțiile cele mai de seamă a orașului,
care rămăsese aproape pustiu.
 Sulina – Babilonul din Delta Dunării
La sfârşitul secolului al XIX-lea, populaţia se apropia de 5.000 de locuitori. Conform recensământului,
erau 2.056 greci, 803 români, 546 ruşi, 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 comunității era elina, iar
principalul instrument oficial de comunicare - franceza, urmate de limbile română, rusă , italian si turcă.

Sulina primului sfert de sec. XX
Sursa: http://www.geo-spatial.org/articole/porto-franco-sulina

În oraşul Europolis existau peste 100 de prăvălii, trei mori, o uzină de apă, una electrică, o linie
telefonică între Tulcea şi 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 şi cazinoul, unde se organizau periodic evenimente mondene. Consulii şi
personalul Comisiei Europene a Dunării, împreună cu comandanţii de nave, petreceau la Hotelul Camberi
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sau la cazinoul de pe plajă. Casele din oraş erau construite din lemn, cu temelie înaltă de piatră, învelite în
olană. La parter se găseau ateliere meşteşugăreşti, prăvălii şi cafenele.
În Sulina, s-au deschis nouă reprezentanţe consulare: consulatul austriac, viceconsulatele englez,
german, italian, danez, olandez, grec, rus şi 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 şi spitalizare pentru personalul CED, dar şi pentru populaţia oraşului
şi marinarii aflaţi în tranzit.
Mai multe şcoli, dar şi azile confesionale mahomedan, mozaic şi armean au funcționat concomitent în
Sulina. Învăţământul de stat era organizat pe trei trepte: preşcolar, primar şi secundar. De asemenea, au
funcţionat şcolile de meserii înfinţate la Sulina, după anul 1929. În 1909 existau la Sulina două grădiniţe,
şcoli priare de băieţi şi de fete, care se separă în anul 1890, iniţial acestea funcţionând laolaltă. Şcoala
primară mixtă, de pe malul stâng al Dunării, s-a înfiinţat 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 iniţiativa locuitorilor oraşului, prima şcoală secundară românească s-a transformat treptat în şcoală
numai pentru băieţi. Din documente reiese faptul că în permamenţă CED a furnizat, în bani şi natură,
contribuţii pentru şcolile din Sulina.
Etniile şi-au creat propriile şcoli pe lângă lăcaşurile de cult. Şcolile elene au fost înfinţate în anul 1888 şi
au funcţionat în curtea bisericii greceşti de pe strada Sf. Nicolae.Şcoala catolică primară de băieţi a
funcţionat la Sulina din anul 1898, pe strada Mihail Kogălniceanu. Înştiinţarea din februarie 1937 a
Direcţiunii Învăţământului Particular şi Confesional Bucureşti către Legaţiunea Italiană Bucureşti, face
cunoscută aprobarea deschiderii Şcolii Primare Particulare Italiene „Luigi Rizzo“ în oraşul Sulina, însă numai
pentru copiii de cetăţenie italiană, spre deosebire de şcoala catolică anterioară. La Şcoala Primară Franceză
Externă de Fete „Emma Contel“ erau înscrise în anul şcolar 1915 – 1916, 29 de eleve de naţionalităţi: rusă,
israelită, greacă, franceză, austriacă, bulgară. Şcoala Primară particulară „Marie Jeffrey“ a funcţionat din
anul 1911 în localul de pe strada I.C. Brătianu. Şcoala a funcţionat până în anul 1915.
 Sulina – prezentul unei evoluții tumultuoase
După primul război mondial, odată cu restructurarea piețelor și redirecționarea marilor fluxuri
comerciale internaționale, traficul naval si maritime se diminuează treptat, iar portul Sulina se regăsește
într-o poziție geografică marginală.
Dunărea pierde din importanța istorică de cale de comunicație europeană. La sfârsitul anilor 1930,
intrarea României în sfera intereselor strategice ale Germaniei naziste si despărțirea de aceasta a statelor
democratice ale Europei duce la desființarea C.E.D. În 1948, cooperarea în spațiul dunărean este aservită
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imperialismului Rusiei sovietice, care revine la Gurile Dunării prin rapturile teritoriale consfințite de Tratatul
de la Paris din 1947.
În urma acordului semnat la Bucureşti, 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 înmormântaţi evrei şi turci, lipoveni şi englezi, simpli pescari sau
comandanţi, contrabandişti sau amirali.

Suvenir de la Sulina – Intrarea în Dunăre și Palatul CED 1899
Sursa: http://www.primaria-sulina.ro/fotografiivechi/fotovechi.html

6. PROFILUL ORAȘULUI SULINA (analiza-diagnostic)
6.1. Dezvoltarea urbană
6.1.1.Date geografice și încadrarea în teritoriu
Orasul Sulina este situat la extremitatea estică a României (45o 09' 34'' N - 29o39' 10'' E) la aproape 1 km
distanță de vărsarea Dunării în Marea Neagră.
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Figură 4-Poziție geografică Sulina
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina#/media/File:Romania_Tulcea_Location_maps.

Aflată la extremitatea estică a teritoriului național, Sulina este singurul oras-port fluvial, la Dunăre și
maritim, la Marea Neagră, al țării, situat la gura de vărsare a fluviului prin brațul cu acelasi nume.



Teritoriul orasului face parte din una din cele mai întinse zone umede din Europa, arie de importanță
ecologică națională și internațională și se plasează între zona tampon marină, la est, și alte zone
tampon și zone strict protejate, la nord, sud și vest.
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Figură 5-Rezervația Biosferei Delta Dunării – harta
Sursa: http://www.ddbra.ro/harta-rbdd



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.
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Figură 6-Județul Tulcea –hartă
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie.aspx

Sulina este o localitate izolată geografic, dar are o situare în teritoriu atractivă și favorabilă pentru
practicarea turismului. Farmecul peisager 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-Roșuleț-Puiu-Lumina, inclus parțial 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 brațul Sf. Gheorghe.
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Figură 7-Complexul acvatic Roșu-Roșuleț-Puiu-Lumina
Sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patz_delta_dunarii/

Sulina este orașul din România situat la cea mai mică altitudine medie (mai puțin 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 șalupa de la Tulcea (distanța 39 mile marine,
aproximativ 72 km).
Prin Ordonanța de guvern nr.125/2000, respectiv Legea nr.345/2001, orașul Sulina și împrejurimile sunt
declarate obiectiv de importanță națională. Se constată însă că subordonarea față de Tulcea, centrul
polarizator județean, determină orientarea schimburilor comerciale în detrimentul orașului bine constituit
care este Sulina.
Primăria orașului Sulina dispune de acte de proprietate, acte de arhivă aflate în dosarul nr.54/1880 și
sentințele nr.51/ 1893 a Tribunalului Tulcea, nr. 154 a Curții de Apel Galați si nr. 490/1896 a Inaltei Curți de
Casație, prin care se stabilește suprafața moșiei comunale la 6.700 ha, confirmată și de procesele verbale de
verificare ale Ministerului Inventarului Avuțiilor Publice din 10.06.1939 și 16.05.1940, deținute, de
asemenea, de Primăria orașului.
Hărțile care insoțesc aceste documente atestă întinderea moșiei orașului până la țărmul mării, ceea ce
confirmă dreptul inalienabil de proprietate – și implicit de administrare - al comunității asupra fâșiei litorale
a teritoriului administrativ, respectiv asupra plajei.
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Comunitatea este conștientă de valorile de patrimoniu natural pe care le cuprine acest teritoriu și de
regimul special de protecție impus în cadrul unui proces de dezvoltare durabilă, dezvoltare care este
indispensabilă bunăstării orașului și care include punerea în valoare a acestui patrimoniu.

Harta moșia orașului
Sursa: PID Sulina

GEOLOGIA
Orașul este plasat în apropierea confluenței brațului Sulina cu Marea Neagră, pe un grind fluvio-maritim
nisipos îngust corespunzător gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră, o formațiune geomorfologică
relativ nouă. Întinderea grindului de amplasare a localității este de aproximativ 3 km, numai în sensul
lungimii, pe direcția de curgere a Dunării, iar lățimea maximă este de 500 m.
Depozitele vechi ale fundamentului sunt reprezentate prin cele paleozoice și mezozoice, grosimea
acestora fiind de circa 85 m față de cca 45 m în zona de formare a Deltei. Granulometric, depozitele de nisip
sunt din ce în ce mai fine spre suprafață, fapt ce demonstrează că puterea aluvionară a fluviului s-a
diminuat de-a lungul anilor.
Grindul de amplasare al orașului este neinundabil 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 suprafața acesteia,
in direcția sud, cu cote medii de 0.60 - 0.90m față de suprafața de referință topografică. Atât în zona de
tasare maximă corespunzatoare străzilor I – III, cât șiîn zona străzilor III – VI, între straturile de nisip de
sedimentație se află straturi de nisip care conțin turbă și mal aluvionar, martori ai marilor inundații din
trecut, purtătoare de suspensii aluvionare, în combinație cu resturi organice putrezite, cu orizonturi din
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amestecuri prăfoase, saturate, afânate, rezultate din combinația 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 construcții grele. S-au efectuat sondaje în
rețea, de detaliu sau pe profile semnificative caretraversează zone de interes în dezvoltarea orașului Sulina.
Geotehnic, investigațiile pe probe din foraj si puț au arătat următoarea structură:
 Umpluturi din nisip, pietrișși bolovani, uneori cu resturi vegetale și deconstrucții de 1,5-2,0m
grosime;
 Depozite arenitice care sunt constituite predominant din prafuri șinisipuri argiloase cu pietriș de cca
2,5-3,0m grosime și cu un mirosspecific de mâl;
 Nisipurile argiloase ating cca 4,00m grosime;
 Urmează argile prăfoase până la -16,00m.
Din punct de vedere al acviferului de mică adancime, 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 îngheț este de 0.90m de la suprafața
solului, în anii cu ierni foarte grele și prelungite (STAS 6054/74). Zona seismică în care este situat orașul
Sulina este „ D” , cu un coefficient Ks=0.16 și o perioadă de colț Tc=1.5 sec, conform P100/92. Grindul fluviomaritim se află în dezvoltare în estul localității, extinzându-se spre sud, la adăpostul digului-jetea al
canalului Sulina.
În timp ce plaja se extinde spre estul localității pe seama mării – fenomen în principiu favorabil, în
sectorul sudic al coastei, spre localitatea Sfântu Gheorghe, linia de țărm suferă o tot mai accentuată
retragere, cauzată de proceselor de abraziune, de 200-300 m în ultimii 35 de ani. Cordonul litoral este puțin
consolidat si are dune de nisip formate sub influența 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.
SOLURILE
În zona Sulina solurile, deosebit de sărace în compoziție, formate aluvial pe depozite aluvionare, sunt
improprii dezvoltării activităților agricole.
O parte din populația locală face eforturi considerabile pentru a cultiva plante legumicole țn grădinile
din jurul caselor pentru autoconsum: pânza freatică este relativ ridicată si menține solul rece o perioadă
lungă; primele legume se obțin în ultima decadă a lunii iulie și în luna august, dupa care în prima decadă a
lunii septembrie apar cețuri spontane sărăturate care usucă culturile.
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În categoria solurilor locale se înscriu gleisolurile și solonceacurile, care suportă un covor vegetal sărac și
se regăsesc inclusiv în zona islazului, zonă desecată care are particularitatea de a se sărătura în anumite
perioade, în cazul în care cad precipitații mai consistente.
Histosolurile (solurile organice), care ocupă suprafețe compacte în zona complexului lacustru Roșu-Puiu,
reprezintă suportul vegetației din zonele umede în care se dezvoltă stufăriile, plaurii, vegetația acvatică
submersă.

CLIMA
Factorul climatic este un factor natural important care favorizează practicareaturismului în natură, în
condiții optime, timp de cca. 5 luni pe an (mai –octombrie).
Observațiile meteorologice încep la Sulina încă din anul 1859, aceasta beneficiind de propria stație
meteorologică și prima din România, înființată în cadrul Comisiei Dunărene și condusă de inginerul Kuhll.

Statia meteorologică Sulina
Sursa: http://mapio.net/pic/p-12402239/

Climatul orașului Sulina este temperat-continental. Ca urmare a specificuluicirculației atmosferice, se
manifestă predominant influențe marine, dar siinfluențe ale circulației continentale a aerului.
Topoclimatul din zona deltei fluvio-maritime este determinat de calitatea derezervor termic al apelor
costiere puțin adanci, care stochează căldura înperioada caldă și o cedează în perioada rece.
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La stația meteorologică Sulina, temperatura maximă absolută anuală a fost de 37.5oC, înregistrată la 20
august 1946, iar minima absolută anuală a fost de - 25.6oC, înregistrat la 9 februarie 1929.
În zona Sulinei se înregistrează unele recorduri climatice pe țară:
 cea mai redusă nebulozitate;
 cea mai mare cantitate de radiație solară;
 cele mai multe zile cu soare;
 225 de zile fără ingheț;
 cel mai mare interval mediu anual cu temperaturi medii zilnice peste 0⁰C (cca. 325);
 cele mai mici cantități anuale de precipitații (330-350 mm);
 cele mai lungi perioade de uscăciune (6-7 luni consecutive).
La acestea se adaugă un potențial energetic eolian considerabil: numai 25-30 de zile fără vant pe an.
La Sulina, mediile multianuale indică 145 zile de varăși 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.
Dimineața, condensarea și evaporarea apei se resimt pe plajă la distanțe de 300—500m de la linia
țărmului în interiorul plajei, iar spre seară efectul brizei face ca atmosfera să fie deosebit de plăcută,
eliminându-se efectul de căldură excesivă.

BIODIVERSITATEA
Prezența și dezvoltarea vegetației 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, vegetația este de sărătură.
Cercetările de specialitate au atestat, la un moment dat, pe teritoriul administrative al orașului,
existența volburei-de-nisip ( identificată prin aceeași denumire științifică -Convolvulus persicus- ca și alte
specii de volbură, de ex. Volbura păroasă). Prezența prezumată a acestei plante protejate în zona plajei este
controversată, fără a putea fi demonstrată recent, îndeosebi în contextul proiectelor de punere în valoare a
potențialului turistic deosebit al acestei zone.
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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 critic, apoi cele vulnerabile și rare și, nu în ultimul rând, cele cu valoare estetică deosebită.
Teritoriile cercetate au fost punctate în funcție de numărul și cantitatea acestor specii, zona Sulina fiind
atestată cu o valoare ridicată a biodiversității, în categoria 30-59 puncte (categoria superioară este cea a
valorilor maxime - 60-400 puncte).

Figură 8-Situația zonelor investigate de RBDDD funcție de valoarea biodiversității
Sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patz_delta_dunarii/

PARTICULARITĂȚI – PLAJA ORAȘULUI
Litoralul aferent Deltei se întinde de la Golful Musura la Capul Midia, iar una dintre cele mai importante
componente ale patrimoniului natural este considerată a fi plaja ce aparține orașului Sulina, a cărei poziție
geografică o recomandă ca favorabilă și fezabilă organizării de activități de turism intern și/sau
internațional.
Plaja este situată în partea estică a intravilanului, pe direcția N-S, perpendicular pe direcția de curgere a
Dunării, la o distanță aproximativă de 2km de centrul orașului. De la țărmul mării la limita vegetației,
distanțele variază de la 50m la 200m. Plaja urmează cordonul litoral până la Sfântu Gheorghe. Nisipul plajei
este de o finețe excepțională, iar peisajul specific marin are un farmec particular. Plaja Sulina este de
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asemenea o zonă de importanță ecologică întrucât aici se dezvoltă Volbura de Nisip, o plantă aflata pe lista
roșie a speciilor protejate.
Modificările morfodinamice și evoluția plajei Sulina sunt legate de lucrările hidrotehnice executate în
perioada anilor ’85, cand s-au construit mai multe diguri legate de jetele, pentru modificarea curenților la
gura de vărsare a fluviului, urmărindu-se spălarea depunerilor aluvionare aduse de curenți în bară.
Lucrările în cauză au produs modificarea curenților inclusiv în partea sudică a plajei, unde a început un
proces continuu de depunere a nisipului de eroziune. Depunerea are loc în partea sudică a digului. Efectul
produs asupra plajei Sulina a fost mărirea suprafeței acesteia, plaja avansând spre mare cu cca. 400m.
În prezent se pot constata modificări importante în configurația litoralului – comparativ cu perioada
anilor 1960, în zona plajei Sulina se înregistrează aprox. 100 -130m de acumulări de material și înaintări ale
uscatului, urmările constând în: modificarea circuitului aluvionar de coastă prin apariţia unor obstacole ca:
digurile de larg, scoaterea din circuitul aluvionar sudic a aluviunilor care vin pe braţele Chilia şi Sulina
datorită dirijării lor spre larg de către jetelele Sulina, etc.
O altă modificare a aspectului zonei de studiu, cauzată de intervenții de ordin antropic, o reprezintă
proiectul de amenajare a plajei, proiect controversat întrucât propune realizarea unor contrcții de
pavilionare din lemn într-o zonă naturală protejată.
În urma soluționării problemelor ce au ținut de avizarea proiectului, investiția a avut ca finalitate
amenajarea și modernizarea a 305ha de plajă la standard optime pentru desfășurarea normală a curei
balneo-marine în regim de eficiență, principalele lucrări executate fiind25:
o Amenajarea drumului de acces existent care leagă localitatea de plajă cu o pistă de bicicliști din
pavele, și alee pietonală din podină de lemn;
o parcare pentru 20 de autoturisme la intrarea pe pod;
o Șase module chioșc-administrativ-comerț-spațiu închiriat obiecte plajă având dimensiunile 6x4
metri, din structură de lemn;
o Punct de prim ajutor – un modul cu dimensiunile de 6x6 metri și cu înălțimea de 3 metri, din
structură de lemn;
o Post salvamar- 2 buc - amplasat astfel îincât să controleze toată zona;
o Doua grupuri sanitare de plajă – cu dimensiunile de 6x 8 metri din zidărie BCA, șarpantă de
lemn, învelitoare țiglă și cu prelungiri laterale pentru dușuri în aer liber;
o Scena în aer liber, parter, cu zonă de gradene parțial acoperită - cu o suprafață construită la sol
de circa 300 mp din care: structura acoperită de 180 mp, gradene circa 150 mp, din structura de
lemn;
o Alei de promenadă în perimetrul incintei amenajate prin utilizarea în exclusivitate a podinelor
din lemn cu lățime de 1,5 metri și 2,5 metri;
25

http://www.azlsulina.ro/PREZENTARE%20INVESTITIE%20PLAJA%20SULINA.pdf
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o Două pasarele acvatice amplasate la 50 metri de la țărm- executate pe structură de lemn pe
piloți de lemn interax și bătuți la adâncimi de 2,5 metri;
o Statie de pompare tip cheson dotată cu două electropompe;
o Protecții perimetrale din piloni de lemn și împletituri din nuiele;
o Rețea de alimentare cu apă potabilă în incinta amenajată, racordată de la rețeaua existentă a
localității Sulina;
o Rețea de canalizare în incinta amenajată racordată la noua stație de epurare a localității Sulina;
o Rețea de alimentare cu energie electrică a zonei amenajate, inclusiv iluminatul exterior;
o Alte dotări de plaja și mobilier uraban:
o Banchete din lemn = 15 buc;
o Umbrare acoperite cu stuf cu banchetă de odihnă = 5 buc;
o Coșuri de gunoi din împletituri de nuiele = 30 buc;
o Două locuri de joacă pentru copii dotate cu leagăne, balansoare, topogane;
o Două bărci de salvare, dotate cu echipament de salvare.

Imagini stare actuală a plajei Sulina
Sursa: https://images.google.com/

Pe fondul unui istoric bogat (Sulina era în urmă cu un veac și jumătate un port fluvio-maritim de o
importanță strategică continentală), prezentul dezvăluie o realitate dezamăgitoare, Sulina fiind numai o
localitate modestă, cu doar câteva mii de locuitori. Viitorul însă ar putea să-i rezerve Sulinei o
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surprinzătoare relansare economică ce ar putea să-i readucă în actualitate renumele de altădată, cauza
nefiind de această dată comerțul și transportul naval, ci imensul potențial turistic al zonei.
Neexploatat niciodată la adevărata sa valoare, poate și din cauza inexistenței unor căi de acces facile,
potențialul turistic al Sulinei ar putea fi redescoperit, din nefericire din cauza preconizatei disparități a
plajelor constănțene dintre Midia și Vama Veche, urmare a proceselor de eroziune costieră.
6.1.2.Poziția în cadrul rețelei de așezări

Sulina este un oraș și un port liber în județul Tulcea, Dobrogea, la extremitatea estică a României, în
Delta Dunării, în punctul de vărsare al brațului Sulina în Marea Neagră. Orasul nu este legat direct de
rețeaua de drumuri din România și poate fi accesat numai pe calea apei, fie pe Dunăre, fie pe Marea
Neagră.
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) – Secţiunea a IV-a - ”Reţeaua
de localităţi”, orașul Sulina intră în categoria localităţilor urbane de rangul III.
Teritoriul administrativ al orașului Sulina face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, instituită în
anul 1993 prin Legea 82.
Localitatea are urmatorele coordonate geografice: longitudine estica 290 41' 29" și latitudinea nordică
45 09'36".
o

Orașul Sulina, al 5-lea oras al județului Tulcea, este situat în Delta Dunării, pe ambele maluri ale
Canalului Sulina (unul din cele trei brate de varsare ale Dunarii, la o distanta de aproximativ 1 km de litoralul
Marii Negre). Sulina este o zona relativ izolată, datorita atât obstacolelopr naturale, cât şi din distanţei faţă
de reţeaua naţională de transport şi de coridoarele europene terestre.
Teritoriul orașului se învecinează la nord cu comuna C.A. Rosetti, la sud cu comuna Sfântu Gheorghe, la
vest cu comuna Crișan, iar la est cu Marea Neagră.
Oraşul face parte din Regiunea Sud-Est, zona costieră a Mării Negre, sub-zona Delta Dunării, si este
punct al Coridorului VII Pan European de Transport - Dunărea (cu braţul Sulina şi 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 reşedinţa de judeţ,
municipiul Tulcea. Exista o legatura rutiera spre cele două comune apropiate, Sf. Gheorghe şi C. A. Rosetti,
prin intermediul a două drumuri clasificate ca drumuri judeţene.
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Orașul Sulina face parte din zona rezervației Biosferei Delta Dunării, ce are o structura administrativă
teritorială echilibrată, având în componență: 1 municipiu-Tulcea, 4 orașe: Isaccea, Babadag, Măcin, Sulina și
32 de comune. 26

Rețea de localități- număr, structură, repartiție în teritoriu
 31,25 % din comune au între 2.000 şi 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 : Sarichioi7.334 locuitori, Corbu -5.560 locuitori, Jijila-5.802 locuitori, Jurilovca-5.031 locuitori
 37,5 % din comune au în componeţă 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

Relațiile între localități se bazează pe legăturile care se stabilesc între populația, instituțiile publice și
instituțiile private situate în localități diferite, pentru asigurarea condițiilor de viață, a activităților și a
sistemelor de schimbare sau de schimburi. După fecvența acestora, relațiile dintre localități poate fi de trei
categorii:27
 FUNDAMENTALE/ OBIȘNUITE;
 OCAZIONALE;
 EXCEPȚIONALE.
Principalele paliere de analiză care determină calitatea relațiilor dintre localități și modul de
funcționare a sistemelor urbane se referă la servicii comune: în primul rând sistemele de transport în
comun și sistemele de deservire edilitară, evacuarea deșeurilor; distribuția înteritoriu a zonelor de reședință
a forței de muncă în raport cu amplasarea locurilor de muncă; amplasarea și gradul de deservire a
serviciilor de sănătate, de educație, socio-culturale și recreative; servicii și facilități comerciale de
importanță supraorășenească; o componentă esențială a relațiilor dintre localități o reprezintă colaborarea
și parteneriatele dintre autoritățile administrației publice locale.

26
27

PATZ Delta Dunării
Jacqueline Beaujeu ‐Garnier, Georges Chabot, Geografie urbană
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După o apreciere calitativă, relațiile dintre orașele care formează unele sisteme urbane se pot împrății
în: relații normale (cu dificultățile legate în special de modul de organizare al infrastructurii de transport) și
relații defectuase (disfuncționalități).
Sulina face parte dintr-un exemplu de relație deficitară între localitățile din sistemele urbane;
încradându-se în categoria orașelor mici și mijlocii cu caracterstici ale mediului natural care fac dificile
legăturile în teritoriu – Tulcea- Sulina.

6.1.3.Modul de utilizare al terenurilor și structura urbană

Suprafața totală a oraşului Sulina reprezintă 0,16% din suprafața totală a județului Tulcea.
În prezent, teritoriul administrativ al oraşului Sulina are o suprafață de 32 960 ha, dintre care 32 835ha
se află în extravilan, iar 632.62 ha în intravilan.
Mod de folosință

AGRICOL

Suprafața (ha)
Domeniu Public

Domeniu Privat

TOTAL

149

686

835
832
3
32 000

Pășuni
Vii și pepiniere viticole
Terenuri neagricole
Păduri și altă vegetație forestieră
Ape/ bălți
Construcții

12

Căi de comunicație și căi ferate
Terenuri degradate și neproductive

686

14
31 212
698
6
70

TOTAL
Tabel 2: Mod de folosința al terenurilor
Sursa: INSSE-Tempo Online

32 960

Din totalul suprafeței administrative, cea mai mare parte – aprox. 95% este ocupată de ape/bălți : 31
212ha, numai 960ha fiind cele ce pot fi construite sau utilizate în scopuri agricole.
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Agricolă
Pășuni
Vii și pepiniere viticole
Păduri și altă vegetație
forestieră
Ocupată cu ape, bălți
Ocupată cu construcții

Figură 9-Suprafaţa fondului funciar din oraşul Sulina, după modul de folosinţă (% din total)

Sursa: INSSE Tempo Online
Cu toate că datele statistice pot releva aparent o situație îngrijorătoare, mare parte din suprafață fiind
acoperită de ape și bălți, în realitate tocmai aceast tip de folosință al terenului constituie competența
distinctivă a orașului Sulina, descriind întocmai potențialul crescut al așezării.

6.1.4.Domeniul public al orașului

Principalele active care alcatuiesc domeniul public al orașului însumează infrastructura pentru educație,
sănătate,administrație și servicii publice, cultură, obiecte de partimoniu, infrastructură pentru sport,
infratsructură pentru gospodărie comunală, spații verzi, infrastructura pentru energie termică, alimentare
cu apă și canalizare, terenuri construite, terenuri libere în extravilan și terenuri în intravilan.
Instituțiile și serviciile publice sunt cel mai frecvent întalnite în zona centrală marcată de clădirile înalte
de locuințe și sunt situate în imobile proprii, cum ar fi: primăria, vama, sediul AFDJ și Navrom Delta, poșta,
banca, bisericile, spitalul. Se mai găsesc în complexe comerciale sau la parterul blocurilor: sedii de firme,
spații comerciale de prestări servicii, spații de alimentare publică, diverse cluburi și terase.
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Nr.
Crt.

Activ

Anul
Dobândirii

Val. de inventar
ROL

Temei Legal

INFRASTRUCTURA PENTRU EDUCAȚIE
1

Local grădiniță nr. 1 – 120 loc

2000

2

Local scoală cls.I – IV
str. C. Negri nr.10
Local scoală cls. I – VIII
str. C.A. Rosetti nr. 3
Sala de educație fizică si
sport str. C.A. Rosetti nr.3
Clădire liceu si atelier scoală
str. a II-a nr. 338
Centrală termică liceu
str. a III-a
Local scoală cls. I - IV
Prospect
Creșa str. a III-a nr. 63 A

2000

3
4
5
6
7
8

2000
2000
2000
2000
2000
2003

230.536.449
2.528.000 (teren)
440.383.729
625.600 (teren)
867.808.309
1.172.800 (teren)
448.000

Legea nr.
13/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
230.536.449
Legea nr.
4.156.800 (teren)
213/1998
103.673.196
Legea nr.
218.362.374(teren) 213/1998
159.829.510
Legea nr.
43.200 (teren)
213/1998
438.792.255
H.G. nr. 866 si nr.
1.515.000 (teren)
867/2002

INFRASTRUCTURA PENTRU SĂNĂTATE
1
2

Centrul de Sănătate
Str. Republicii nr. 1
Dispensar medical str. a II-a
nr. 39

2003
2003

1.352.753.325
1.112.000 (teren)
230.536.449
500.000 (teren)

H.G. nr. 866 si
nr. 867/2002
H.G. nr. 866 si
nr.867/2002

INFRASTRUTURA PENTRU ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE
1

Clădire Consiliul Local
str. I nr. 180

1965

2

Clădire Circumscripția fiscală
str. a II-a nr. 37

1992
1954

3

Clădire administrativă
ASPL str. I nr. 142
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177.335.730
8.631.290.381
(teren)
131.182.969
25.690.945
1.393.768.740
(teren)

Legea
nr. 213/1998
Legea
nr. 213/1998
Legea
nr. 213/1998

INFRASTRUCTURA PENTRU CULTURĂ
1

2

Clădire
Biblioteca orăsenească
str. I nr. 178 - 179
Clădire Casă de Cultură
str. I nr. 184

1954

60.703.385
2.628.941.435

Legea
nr. 213/1998

1950

60.703.385
2.628.941.435

Legea
nr. 213/1998

/

442.884.618

Legea
nr. 213/1998

1992

100.000

Legea
nr. 213/1998

OBIECTE DE PATRIMONIU
1

2

Farul Comisiunii Europene a
Dunării
str. a II-a nr. 43
Monument
George Georgescu
Parcul nr. 1 str. I nr. 201

INFRASTRUCTURA PENTRU SPORT
1
2

Teren de fotbal
str. a VI-a nr. 42
Sala de sport

1990
/

2.952.378.000
(teren)
/

Legea nr.
213/1998
/

INFRSTRUCTURA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
1

2000

124.589.718
912.002.896
/

3

Hala pieții
str. Costache Negri nr. 1
Piața de vară
str. Costache Negri nr. 2
WC public piață

1960

11.000.000

4

Capelă mortuară cimitir

1950

24.000

5

Pavilion A str. I nr. 180

1985

79.368.070

6

Împrejmuire plajă

1998

141.433.758

2

1991

SPAȚII VERZI
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Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Investiție proprie

1
2
3

Parcul nr. 1 str. I nr. 201
3.000 mp
Parcul nr. 2 str. I nr. 157
571 mp
Parcul nr. 3 str. I nr. 143
756 mp

1960

682.060.500

1972

129.818.848

1972

171.879.246

Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998

INFRASTRUCTURA PENTRU ENERGIE TERMICĂ
1
2
3

Centrală termică
str. a II-a nr. 37 A
Centrala termică
nr. 1str. a IV-a nr. 83
Centrala termică
nr. 2 str. a III-a nr. 61 A

1999

45.470.700

/

204.618.150

/

113.676.750

Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998

INFRASTRUCTURA PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Complex uzina de apă
1997

1

Uzina de apă

2

1997

89.453.727

3

Corp clădire filtre rapide
si pompare
Centrală termică

1997

236.500.970

4

Castel apă

1997

28.810.342

5

Clădire laborator

1997

127.270

6

Clădire stație pompare

1997

359.288

7

Clădire filtre lente

1997

1.138.500

8

Clădire decantoare metal

1997

4.241.050

1

Conducte, racorduri

2

Hidranți strada a III-a

1.806.673.275

Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare
1997
845.201.936
2000
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63.714.273

Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998

3

1998

2.401.420.871

4

Subtraversare rețea apă
Dunăre – Investiții
Racord canalizare

1997

88.834.814

5

Canalizare pluvială

1997

179.760.662

Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998
Legea nr.
213/1998

TERENURI CONSTRUITE
1

2

3

Teren bloc locuințe pentru
tineret
str. I nr. 119
Teren bloc locuințe cadre
medicale si didactice
Str. Republicii nr. 2 bis
Teren stație meteo

2001

318.294.900

Legea nr.
213/1998

2001

90.941.400

Legea nr.
213/1998

/

67.374.450

Legea nr.
213/1998

TERENURI LIBERE ÎN INTRAVILAN
1

Teren str. I nr. 204
14.283,64 mp

1994

3.235.497.408

/

TERENURI ÎN EXTRAVILAN

1

Teren islaz

1985

2

Teren islaz – compartiment vest

1985

3

Teren islaz – compartiment centr.

1985

4

Teren islaz – compartiment est

1985

5

Teren islaz – compartiment est

/

Tabel 3- Listare –domeniul public al orașului Sulina
Sursa: PIDU Sulina
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Eleente de
identificare
Planul Cadastral
extravilan
O.C.A.O.T.A.
Ridicare topo
extrav. 2007
Ridicare topo
extrav. 2007
Ridicare topo
extrav. 2007
Ridicare topo
extrav. 2007

Suprafața
694,267 ha

88,3706 ha
92,6185 ha
42,4381 ha
26,5728 ha

6.1.5.Patrimoniu construit

 PATRIMONIU CONSTRUIT
Agenții economici pentru producție și depozitare au unitățile comasate în patru zone principale. Cel mai
important ca suprafață este amplasamentul care include Zona Liberă Sulina, Sediul Administrației Zonei
Libere și Secția de Diguri a AFDJ Sulina.
În Prospect se desfasoara activitatile S.C. REMAT Sulina. Un alt amplasament de zonă industrială și
depozitare îl reprezintă incinta Uzinei Electrice de la limita de sud a orașului.
Amplasarea acestor unități pe malul Brațului Sulina este impusă de materia primă a acestor unități ce
se transportă cu mijloace navale, de la punctul de colectare din deltă sau din zonele de pescuit.
Zona de gospodarie comunală este constituită din platformele gospodărești din zona de locuit,
amplasamentul cimitirului și amplasamentul gropii de gunoi.
Zona cu destinație specială se indentifică în intravilan la limita acestuia în N-V localitățatii, dar și in două
trupuri în zona taberei de vacanță.
Zona pentru căi de comunicație și construcțiile aferente, include cheiurile de acostare a navelor.
Localitatea cuprinde terenuri libere în intravilan destinate concesionării pentru construcția de locuințe
sau alte funcțiuni ce sunt situate la limita de sud a zonei de locuit ocupând 15,64 ha.
Orașul Sulina nu prezintă desfuncționalități majore în privința utilizării terenului. Funcțiunile distincte față
de cele rezidențiale, instituțiile și serviciile publice, dotările de comerț și prestări servicii sunt amplasate în
zona centrală a orașului asigurând un acces facil tuturor locuitorilor.
Tip clădire

Număr

Suprafață utilă TOTALĂ (mp)

Case individuale
Blocuri

1682
523

53 508
29 969

*la sfârșitul anului 2016 statisticile arată că în orașul Sulina există 68 de locuințe aflate în
proprietate publică și 1924 în proprietate privată
Blocuri sociale

/

Spital
Policlinică
Școala I-VIII

5 950
/
3 817
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Școala I-IV
Grădinița
Casa de cultură
Muzeu
Clădire primărie
Clădire serviciu de salubritate

1 937
1 014
267
/
780
112

Tabel 4- Date privind suprafața patrimoniului construit din orașul Sulina
Sursa: Primăria Orașului Sulina

 PATRIMONIU CULTURAL CONSTRUIT
Bazinul Dunării din țara noastra deține un patrimoniu cultural uriaș, cu un potențial major de
dezvoltare, dar care până în prezent nu a fost introdus pe lista priorităților județene. Patrimoniul cultural
atât natural, cât și cel construit se află într-o stare avansată de degradare, proces impotriva căruia nu au
fost prevăzute soluții de remediere sau de stopare. În cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD)viziunea se focusează pe ameliorarea situației mobilității, patrimoniului natural și cooperării
teritoriale, subiecte de asemenea importante, însă lipsa preocupărilor pentru întreținerea și restaurarea
patrimoniului construit, parte din istoria locurilor, conturează o strategie incompletă.
Principalele edificii istorice ale orașului constau în:
Palatul Comisiunii Europene a Dunării
Monument istoric situat pe Strada I din orașul Sulina, România. Palatul a fost sediul Comisiunii Europene
a Dunării până în anul 1921, intrând apoi în administrarea statului român. Clădirea este acum sediul
Secției Căi Navigabile Sulina din cadrul Administrației Fluviale a Dunării de Jos.
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Farurile C.E.D.
Farul Comisiei Europene a Dunării(cunoscut și drept Farul Vechi) este un monument istoric situat pe
Strada II din orașul Sulina, România. Amplasat inițial în apropierea punctului de vărsare a Dunării în
Marea Neagră, farul se află astăzi, în urma expansiunii uscatului și a modificării liniei litoralului, la circa
1,5 km de țărmul mării.
Farul vechi din Sulina de pe malul stâng (cunoscut și drept Farul Observator) este un monument istoric
situat în aval de orașul Sulina, pe malul stâng al Dunării (digul de nord al Canalului Sulina), aproape de
vărsarea fluviului în Marea Neagră. Farul a fost scos din funcțiune în urma lucrărilor de prelungire în
mare a digurilor gurii Canalului Sulina, începute în anul 1922.
Farul vechi din Sulina de pe malul drept este un far situat în aval de orașul Sulina, pe malul drept al
Dunării (digul de sud al Canalului Sulina), aproape de vărsarea fluviului în Marea Neagră. Farul a fost scos
din funcțiune în urma lucrărilor de prelungire în mare a digurilor gurii Canalului Sulina, începute în anul
1922.

Clădirile din complexul C.E.D. si zona Portului franc
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Atelierele C.E.D. de pe malul stâng (aparțin patrimoniului cultural industrial)

Uzina de apă (aparține patrimoniului cultural industrial)

Clădiri comerciale si de locuit din zona str.I si II
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Un inventar complet al patrimoniului construit al orasului Sulina, cu propunerile corespunzătoare de
clasificare, restaurare si refuncționalizare, este inclus în Planul Director de regenerare a orasului Sulina
pornind de la punerea în valoare / dezvoltarea patrimoniului cultural – Sulina Rescue 2000.

Complexul cimeterial
Este format din cimitire ale comunităților religioase trăitoare în Sulina de-a lungul timpurilor: cimitirul
cultelor occidentale, cimitirul cultului ortodox, cimitirul cultului ortodox de rit vechi, cimitirul cultului
mozaic, cimitirul cultului mahomedan.
Cimitir maritim este unic în țară și chiar în Europa.
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Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae din Sulina
Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae din Sulina este un monument istoric și de arhitectură
situat pe Strada I, nr. 200, din Sulina, județul Tulcea. Catedrala este un lăcaș de cult ortodox în care se
oficiază slujbele din Parohia Sulina I, arondată Protoieriei Tulcea din cadrul Episcopiei Tulcii.
Edificiul, ctitorie a Regelui Carol I, a fost ridicat în cinstea eliberării Dobrogei de sub stăpânirea turcilor
după Războiul de Independență. Catedrala a fost închinată Sfântului Alexandru pentru că în ziua lui de
prăznuire din anul 1877, pe 30 august, armata română a ocupat reduta Grivița 1. De asemenea, catedrala
este închinată și Sfântului Nicolae, protectorul marinarilor.

Arhitectura urbană
Dezvoltată organic din interferența tradițiilor constructive locale cu necesitățile concrete generate de
configurația urbană si de contextul socio-economic, arhitectura Sulinei se detasează de restul arhitecturii
dobrogene prin gradul ridicat de specificitate.
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Centrul de echilibru al Deltei, orasul poartă amprenta arhitecturii rurale deltaice, datorită stabilirii aici a
unor locuitori din satele limitrofe si a aportului inerent de cunostințe si tradiții constructive al acestora.
 Arhitectura sulineană de tip rural este mai ales o arhitectură a stufului, păstrând proporțiile,
materialele si culorile celei întâlnite în alte zone ale deltei si de lagună; singurul element de
particularizare la condțiile aerului salin al Sulinei îl constituie placarea fațadelor cu caplama, des
întâlnită la clădirile parter; cazurile de arhitectură “a olanelor” de sorginte rurală sunt si ele
remarcabile, prin adaptarea la condiŃiile proprii orasului (caplama, streasină mai largă, de factură
mediteraneană).
 O altă categorie o constituie locuințele cu parter si etaj (cu program de locuință la ambele nivele,
sau, în mod excepțional, cu prăvălie sau atelier la parter), concepute ca edificii izolate, mai rar
alipite, care fac tranziția între arhitectura rurală si urbană.

Sub aspectul volumetriei, al raportului plin/gol si al învelitorii, aceste clădiri aparțin “arhitecturii
olanelor”. Elemente de particularizare locală sunt bow-window-urile si placarea cu caplama a unui nivel.
În câmpul arhitecturii de tip rural ce constituie o constantă la scara orasului, în special în zona centrală,
între străzile a II-a si a III-a, aceste exemple ale arhitecturii de tranziție dintre rural si urban.
 Explozia vieții socio-economice din veacul trecut si începutul secolului al XX-lea a condus la apariția
celui mai valoros tip de arhitectură locală urbană, regăsită pe malul Dunării, între străzile a I-a si a IIa, acolo unde s-a concentrat, în timp, cea mai trepidantă viață a orasului.
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Zona falezei, prima zonă de contact a Sulinei cu restul țării
si al lumii și-a creat, se poate spune, propria sa arhitectură.
Costul ridicat al terenurilor adiacente Dunării, de mare
atractivitate comercială pentru investitori si varietatea
exploatării acestora cu maximă eficiență, au condus la apariția
unui front aproape continuu de clădiri, alipite, majoritatea cu
parter si etaj, având la nivelul inferior spații de alimentație
publică sau comerț, la cel superior, în general, locuința.
Această arhitectură urbană a programelor mixte a constituit
adaptarea funcțiilor la condițiile concrete ale locului.

Perioada de construcție apropiată (a doua jumătate a
secolului trecut si începutul sec. al XX-lea) explică influențele
arhitecturii eclectice de factură clasicizantă (evidente în
special la casa “Jean Bart” sau la Palatul Comisiei Europene a
Dunării); acest tip de arhitectură este adaptat cerințelor
locale, deoarece îngustimea terenurilor si necesitatea alipirii
explica coeficientul de zveltețe al construcțiilor.

Forma și panta acoperișului (aproape exclusiv în două ape) este explicată prinnecesitatea alipirii
clădirilor. Olana a constituit materialul de învelitoareexclusiv al construcțiilor (exceptând doar cazurile de
arhitectură rurală astufului). Necesitatea realizării unui edificiu important si a creării unui elementde
contact a locuinței cu exteriorul a condus la apariția si generalizarea înSulina a bow-window-urilor. Vibrația
regimului de înălțime, unitateavolumetrică si plastică, proporțiile generale si de detaliu a clădirilor
ceformează ansamblul de pe faleză fac din acesta cel mai valoros si maireprezentativ tezaur de arhitectură
al Sulinei.

6.2. Profilul demografic
Conform P.A.T.N., secțiunea
IV, orașul Măcin este considerat
a fi de rang III și poate fi clasificat
drept oraș în plin declin
demografic, oraș cu caracteristici
rurale.
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Figură 10-Rețeau de localități
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie

În intervalul 1956-1993 Sulina înregistrează o creștereaproximativ 50%. Începând cu anul 1994, în
cadrul orașului se instalează o etapă de declin demografic, ce însumează o pierdere de aproximativ 1 400 de
locuitori în acest interval. (dintr-un total de 5 432 locuitori înregistrați la sfârșitul anului 1993).

Figură 11-Scăderea demografică la nivel național:1989-2012
Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie

Orașul Sulina are o populație 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% barbați, 49.86% femei.
La nivel etnic, componența populației este formată din 81.92%români, ucrainieni 1.22%, ruși lipoveni
9.88%, greci 1.69%, etnie necunoscută 4.8%, altă etnie 0.46%. Din punct de vedere al componenței
confesionale a orașului Sulina, vorbim despre ortodocsi 91.48%, ortodocsi de rit vechi 3.82%, necunoscută
4.06% și altă religie 0.62%.
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La nivel național, Sulina face parte din categoria orașelor cu scăderi ale populației de peste 40% în
perioada 1989-2012, fiind al doilea oraș cu cea mai mare scădere demografică comparativ cu restul orașelor
Județului Tulcea.
1992

2002

2011

2011/1992

2011/2002

JUDEȚUL TULCEA

270 997

256 492

213 083

-21,4%

-16,9%

MUNICIPIUL TULCEA

97 904

91 875

73 707

-24,7%

-19,8%

ORAȘ BABADAG

10 437

10 037

8 940

-14,3%

-10,9%

ORAȘ ISACCEA

5 639

5 374

5 026

-10,9%

-6,5%

ORAȘ MĂCIN

12 104

10 625

8 245

-31,9%

-22,4%

ORAȘ SULINA

5 484

4 601

3 663

-33,2%

-20,4%

Tabel 5: Evoluția demografică în orașele județului Tulcea
Sursa: RPL

La nivel contextual,
referitor la recensămintele
din 2002 și 2011, Județul
Tulcea
înregistrează
o
scădere a populației cu
16,9%, iar Sulina cu 20,4%.
Comparativ
cu
restul
orașelor județului situația
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.

EVOLUȚIA POPULAȚIEI CU DOMICILIUL
STABIL ÎN SULINA: 1995, 2000, 2005, ,2010,
2015
5 391
5 093

4 801

4 482
4 128

anul 1995

anul 2000

Tabel 6: Evoluția populației cu domiciliul stabil în Sulina
Sursa: INSSE-Tempo Online

În ceea ce privește mișcarea naturală a populației:
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anul 2005

anul 2010

anul 2015

Natalitatea înregistrează o scădere progresivă, comparativ cu anul 1990 (un total de 44 născuți vii), în
prezent (date actualizate 2015) scăderea este de 47.7%. Între anii 1990 și 2002 scăderea a fost de
57%(13ani), între 2002 și 2011 de 40%(10ani), iar între 2011 și 2016 de 36%(4ani). Observăm astfel viteza
accelerată de creștere a procentului de micșorare a natalității;
Mortalitatea populației orașului Sulina prezintă o scădere cu 9.5% în anul 2002 comparativ cu 1990 și o
scădere cu 23% în 2011 față de 2002;
Sporul natural evidențiază în anul 1990 un număr de nașteri aproximativ egal cu cel al deceselor – 77
de persoanenăscute vii și 74de morți, în timp ce în anul 2002 balanța înclină spre creșterea numărului
deceselor cu 50% comparativ cu cel al nașterilor, iar în 2011 vorbim deja despre o diferență de 65% în
defavoarea numărului de născuți vii.

EVOLUȚIA MORTALITĂȚII ÎN SULINA:
1995, 2000, 2005, 2010, 2016

EVOLUȚIA NATALITĂȚII ÎN SULINA:
1995, 2000, 2005, 2010, 2016
44

43
27

36

51

23

63

64

62

60

anul 1990 anul 2000 anul 2005 anul 2010 anul 2016

anul 1990anul 2000anul 2005 anul 2010 anul 2016
Sursa: INSSE-Tempo Online
Tabel 7-Evoluția natalității în Sulina

Sursa: INSSE-Tempo Online
Tabel 8-Evoluția mortalității în Sulina

Analiza mișcării migratorii a populației evidențiază o mișcare oscilatorie. În ceea ce privesc stabilirile cu
reședința, statisticile înregistrează permanent un raport mai mare al stabilirilor comparativ cu plecările – în
anul 2002 numărul stabilirilor cu reședința(89) sunt cu 33.7% mai multe comparativ cu numărul
plecărilor(59), în anul 2011 diferența este de 39% în favoarea stabilirilor(90/149), în 2016 vorbim tot despre
un spor pozitiv, întrucât numărul stabilirilor(138) este cu 43.5% mai mare comparativ cu cel al
plecărilor(78).
Referitor la stabilirile cu domiciliul, vorbim despre un spor negativ evident, cu o tendință de remediere
începând cu anii 2011. În 2002 au loc cu 59% mai multe plecări cu domiciliul(85) comparativ cu numărul
stabilirilor (35), în 2011 vorbim despre o diferență de 22%, iar în 2016 procentul își accelerează creștrea,
ajungând la 40%.
Pe fondul celor enunțate anterior deducem că structura demografică este afectată - incoerențele
dintre evoluția stabilirilor/ plecărilor cu domiciliul și a stabilirilor/ plecărilor cu reședința subliniază ideea
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scăderii numărului locuitorilor orașului întrucât numărul plecărilor cu domiciliul sunt în continuă creștere
comparativ cu cel al stabilirilor; aceasta fiind practic proiecția reală a situației din teritoriu.
În cadrul structurii populației pe grupe de vârstă constatăm o repartizare echilibrată: un procent de
74% populație activă și unul de 65% populație ce poate fi încadrată pe piața forței de muncă. Regăsim în
categoria de vârstă 0 – 14 ani-10% din totalul populației, 15-24 ani-9%, 25-64ani-65%, iar în categoria peste
65 ani-16%.
Structura populației ce are în componență 74% populație activă constituie un potential crescut în
vederea unei dezvoltări economice viitoare în condițiile în care populației i se vor oferi locuri de muncă (la
momentul studiului sunt înregistrate 5 persoane care beneficiază de ajutor social).
Stadiul actual al populației reflectă o tendință de îmbătrânire a populației.

Structura populației pe categorii de vârstă
10%

16%

9%

65%

copii (0-14 ani)

tineri (15-24 ani)

persoane mature (25-64 ani)

vârstnici (peste 64 ani)

Figură 12- Structura populației pe categorii de vârstă în orașul Sulina
Sursa: INSSE-Tempo Online

Din totalul populației, 19% reprezintă copii/adolescenți ce au nevoie de infrastructură pentru a efectua
deplasări către grădiniță/școală/licee, fiindu-le necesară realizarea unui sistem sigur de deplasare
(monitorizare video trafic, treceri de pietoni sigure, trotuare, rețea de transpot în comun special destinată
acestora, etc.). Totodată cei cu vârstele cuprinse între 20-24 ani, și anume 5.2% din totalul locuitorilor
reprezintă populație ce are nevoie de acces facil, rute directe și timpi de deplasare cât mai reduși în vederea
accesării instituțiilor de învățământ superioare din Jud. Tulcea (oraș Tulcea), dar și de la nivel regional/
national.
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Evoluția populației/ vârste: 2002, 2011, 2017
2002

2011

2017

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
copii (0-14 ani)

tineri (15-24 ani)

persoane mature
(25-64 ani)

vârstnici (peste 64
ani)

Figură 13- Evoluția populației Sulina pe vârste :2002, 2011, 2017
Sursa: INSSE-Tempo Online

Infrastructura de trafic trebuie adaptată și pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, este nevoie de
realizarea unui sistem de transport sigur pentru acest tip de utilizatori (sistem ce presupune intervenții de
eliminare a obstacolelor și barierelor fizice din spațiul public, trotuare accesibile, rampe de acces în
instituțiile de interes public, zonele comerciale, etc., mijloace de transport în comun adaptate acestei
categorii de persoane, treceri semnalizate acustic/ luminos, etc.)
Nivelul de pregătire al populației este relativ scăzut, 30% au studii elementare, dintre care numai 40%
au urmat și cursurile liceale, iar din totalul populației numai 20% sunt personae cu studii universitare. Din
totalul de 587 copii/adolescenți ce ar trebui să fie înscriși în cadrul unei instituții de învățământ (grădiniță,
primar, gimnazial, liceal, superior), numai 396 sunt înscriși în evidențele locale. Mai îngrijorător este însă
faptul că din totalul populației orașului Sulina, statistic vorbind, nu există nici o persoană înscrisă în
învățământul postliceal/ de maiștri sau învățământ superior. Cauza principală poate fi considerată a fi lipsa
legăturilor cu localitățile limitrofe și gradul ridicat de izolare al așezării.
Procesul de îmbătrânire al orașului poate fi cauzat de asemenea și de migrația în scop de studiu către
zone urbane mai bine definite din acest punct de vedere, întrucât Sulina nu oferă locuitorilor săi servicii de
educație de calitate, iar oferta de locuri de muncă a orașului pentru persoane cu studii superioare este
aprope nulă.
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Piramida vârstelor: Sulina
2016

FEMEI
BĂRBAȚI

Piramida vârstelor: Sulina
2011

Sursa: INSSE-Tempo Online

Piramida vârstelor: România
2016

MASCULIN
FEMININ

Piramida vârstelor: România
2011

85 ani și peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5 - 9 ani
0-4 ani

Sursa: INSSE-Tempo Online

BĂRBAȚI
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10-14 ani
5- 9 ani
0- 4 ani
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35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5- 9 ani
0- 4 ani

Sursa: INSSE-Tempo Online

FEMEI

MASCULIN
FEMININ
85 ani și peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5 - 9 ani
0-4 ani

Sursa: INSSE-Tempo Online

Piramida vârstelor, în formă de „treflă”, reflectă o populație care, după un proces de îmbătrânire va
cunoaște un proces de reîntinerire demografică. Cu o distribuție 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 populația de sex feminin, mortalitatea bărbaților fiind mai mare decât cea a femeilor.
Ca și evoluție, observăm că din 2011 până în prezent populația îmbătrânită a scăzut, proporțional însă
cu scăderea numărului total al locuitorilor. Prin raportate la situația din 2011, în 2016 regăsim același raport
al populației, însă într-un număr redus; de menționat fiind că forța de muncă înregistrează cel mai mare
raport numeric.
Baza îngroșată a piramidei, precum și distribuția populației pe categorii de vârsta, denotă o evoluție
favorabilă a ratei de înlocuire a forței de muncă, dar și un grad de îmbătrânire peste nivelul național în
prezent (evoluție negativă comparativ cu situația de la recensământul din 2011).
În același timp nivelul scăzut al populației vârstnice reflectă o speranță de viață relativ scăzută la nivelul
orașului.
Transportul în comun constituie o vertigă importantă în dezvoltarea unui oraș, iar pentru dezvoltarea
durabilă a mediului urban este nevoie ca acest sistem să fie competitiv și să poată asigura cetățenilor un
mediu de deplasare sigur și confortabil și să reprzinte totodată o alternativă viabilă la deplasările cu
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autovehiculul privat. În Sulina 85.58% din populație are vârsta legală obținerii permisului de conducere auto
(dintre aceștia 18.28% reprezintă vârstinici de peste 65 de ani), restul de 14.4% fiind cei care au nevoie de
acces echitabil la un sistem de transport eficient și diversificat care să poată asigura mediul propice
deplasărilor blânde (piste de bicicletă, trotuare modernizate și dimensionate conform nevoilor actuale ale
utilizatorilor, etc.) și deplasărilor eficiente cu transportul public în comun.
Indicatori demografici (grupe de vârstă) – comparație Sulina/ nivel național
vârstnic proporți
i peste a
65 ani
persoan
elor sub
15 ani
din
populați
e = P014/P*10
0
Sulina
ROMÂNIA

proporți
a
persoan
elor
peste 65
ani =
P65+/P*
100

Indicele
de
seniorit
ate =
P80+/P
65+
*100

raport
dependență
demografic
ă = (P014+P65+)/P
15-64*1000

raport
depende
nță
tineri =
P014/P1564*1000

raport
depende
nță
vârstnici
=
P65+/P1
564*1000

rata
înlocuirii
forței de
munca =
P014/(1/3*P1
5-64)*1000

637

10,39

15,65

18,68

352,04

140,48

211,56

421,45

351780
3

14,70

15,84

24,45

439,55

211,59

227,96

699,21

Tabel 9- Indicatori demografici (grupe de vârstă)- comparație Sulina/ nivel național
Sursa: INSSE Tempo Online

În urma analizei principalilor indicatori demografici ai orașului Sulina, observăm prin comparație cu
nivelul national un grad de îmbătrânire relativ egal cu cel național, dar un nivel mai scăzut de populație
îmbrătrânită, indicele local fiind cu 5.77 mai mic decât cel national. La nivel de forță de muncă remarcăm o
situație favorabilă în orașul Sulina, raportul de dependență demografică fiind sub nivelul național. Rata mai
mică de dependență a tinerilor sugerează o problemă la nivel local în ceea ce privește înlocuirea
persoanelor vârstnice pe piața muncii, populația 0-15 ani nu se dovedește a fi suficientă pentru această
substituție socială.
Deducem astfel nevoia unui sprijin în ceea ce privește generația tânără, dar și cresterea sporulului
natural pozitiv. Forța de muncă reprezintă motorul dezvoltării unei societăți și este vital ca raportul dintre
persoanele cu vârste cuprinse între 15-64 ani și cei dependenți de aceștia să rămână echilibrat, cei dintâi
fiind una dintre cele mai importante resurse urbane.
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Prognoza demografică

Prognoza demografică constituie probabilitatea cea mai mare de realizare a unei proiectări
demografice.
La nivelul evoluției populației există două tipuri de abordări a evoluției probabile a populației:
 Abordarea tendențială: pornește de la ipoteza că factorii care au determinat evoluțiile trecute
și cele actuale vor continua să se mențină și vor acționa și în viitor în aceeași măsură;
 Abordarea normativă: se bazează pe ideea conform căreia evoluția populației din țările mai
puțin dezvoltate se va realiza conform modelului celor mai avansate și evoluției pe care acestea au
avut-o în același stadiu de dezvoltare .
La nivel mondial, populația Terrei va cunoaște o explozie în următoarele două decenii în ciuda scăderii
ritmurilor de creștere - conform raportului întocmit de Consiliul Național de Informații din SUA. Această
previziune se bazează pe evoluția anterioară – în 1985 populația mondială a înregistrat o creștere anuală de
1.7%, în 2000 a scăzut la 1.3%/an, iar previziunile pentru viitor arată o creștere anuală de 1%.
Prognoza pentru Europa este însă diferită de restul continentelor, în următorii 15 ani previzionându-se
o scădere numerică (spre deosebire de Asia și Africa) din cauza sporului natural negativ. Sistemul de pensii
și de asigurări de sănătate va fi afectat, apărân presiuni de tipul: îmbătrânirii populației, creșterii speranței
de viață și ratei scăzute a natalității.
Statisticile oficiale prezintă anul 1990 ca punct de maxim al demografiei României. Pe fondul emigrației
și al soldului negativ al creșterii naturale, din acel moment populația țării începe să scadă. În anii ’90
înrăutățirea indicilor demografici apare pe fondul ratei de mortalitate crescută (în special infantilă) asociată
tot mai mult cu sărăcia.
Imaginea actuală prezintă o Romănie îmbrătrânită, în special în mediul rural – fenomen apărut în urma
emigrării către Occident.
In timp ce în 2005 aprox. 18% din populația țării avea peste 65 de ani, prognoza pentru 2020 vizează o
creștere până la 30%, iar pentru 2050 jumătate din populație este estimată a avea peste 65 de ani;
populația totală a României ajungând în 2050 la 14 milioane de locuitori.
În România efectele declinului demografic vor fi evidente începând cu anul 2020 – numărul de copii va
scădea dramatic, populația școlară se va diminua cu 1/3 generând o serie de consecințe negative:
disponibilizarea unei mari mase de cadre didactice, desființarea a numeroase unități de înățământ –
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problema va fi cea mai vizibilă în mediul rural, copii oblingându-se astfel să parcurgă distanțe mari până la
unitățile de învătământ din centrele urbane învecinate.
În ceea ce privește evoluția demografică a orașului Sulina, în contextul actual se prevzualizează o
scădere a numărului locuitorilor. Analiza evoluției populației în funcție de intervalele de vârstă relevă faptul
că populația va suferi un proces accentuat de îmbătrânire in următorii ani, întrucăt numărul locuitorilor cu
vârstele cuprinse între 0-24ani nu va reusi să substituie forța 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.
6.3. Fondul locativ
Orașul Sulina integrează în componența sa o zonă de locuințe unitară, dezvoltată liniar, de-a lungul
brațului Dunării, fiind definită de trama stradală ce are o structură relativ simplă, fiind alcătuită pe direcția
Est-Vest din cinci străzi:II, III, IV, V, VI, alături de faleza: strada I, iar pe direcția Nord- Sud din străpungeri
verticale ce cresc permeabilitate țesutului și facilitează deplaasarea în teritoriu, ridicând gradul de
accesibilitate comparativ cu alte tipuri de rețele stradale. Țesutul urban este așadar în esența un grid relativ
geometric ce dă naștere unor insule cu dimensiuni și forme comparabile.
Locuințele individuale sunt cele care predomina peisajul urban, mixate cu locuințe 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 proporție mai mare de 80% în stare avansată de degradare. Construcțiile de
locuințe care au avut de suferit ce-a lungul timpului sunt cele de dinaintea perioadei regimului socialist, dar
și cele din timpul acestui regim. Locuințele noi ocupă un procent insignifiant, fiind in mare parte
caracterizate de mici pensiuni ce functionează cu rol turistic pe perioada sezonului turistic, iar în restul
anului ca locuințe indivuale. O tendința de completare a fondului construit s-a observat în zona Sud-Estică o
orașului, unde au fost realizate parcelări, înstrăinate ulterior în mare parte unor proprietari ce nu au
rezidența 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 predominat de un puternic caracter rural, iar faptul că din totalul suprafeței mai
puțin de 50% este contruită și utilizată în diverse scopuri, restul de 50% fiind definită de terenuri virane,
libere de contrucții șipentru care nu se preconizează intervenții imediate de valorificare a potențialului;
caracterizează o situație îngrijorătoare, specifică orașelor și localităților din Delta Dunării; pentru care
timpul pare a fi rămas în loc.
Zona de locuit a orașului s-a dezvoltat atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Brațului Sulina.
Locuințele sunt realizate în mare parte în cadrul unor gospodării cvasi-rural, în locuințe de tip urban
P+1, dar și in blocuri de locuințe cu regim de înălțime de la P+2 la P+4.
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Blocurile de locuit cu mai multe nivele sunt amplasate pe strada I și a II-a, marcând zona centrală a
localității. Calitatea și confortul acestora este diferențiată, în funcție de perioada în care au fost realizate și
de materialele de execuție a acestora.
În Prospect, zona de locuit este constituită din locuințe de tip rural, dezvoltate înșiruit chiar la malul
Brațului Sulina, iar altă porțiune pe două străzi paralele cu aceasta.
În Sulina se remarcă 3 tipologii de curți:
 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 curților este în mare parte dedicată muncilor
gospodărești, cea mai mare parte din spațiul curții ocupându-l grădina de legume și zarzavat iar
un spațiu foarte mic este dedicat grădinilor de flori.
 Curte tip “case de vacanță“este spațiul în care, vara, locuitorii satului îsi desfășoară cea mai
mare parte a activităților casnice și sociale. Acestea sunt adesea reorganizate pentru primirea
turiștilor introducându-se elemente pentru atragerea acestora. Spațiul curții este pietruit, din
pământ bătut sau în cel mai rău caz betonat iar spațiile adiacente ale curții introduc grădina de
flori. Se remarcă lipsa grădinii de legume și zarzavat.
 Curte tip pensiune. Spațiul curții este mult mai redus acesta fiind organizat pentru a cuprinde
casa introdusă cu intrarea principală la strada și o mică parcelă destinată gradinilor de flori.
Situația fondului locativ la sfârșitul anului 2016 arată astfel:
Locuinte existente la sfîrșitul anului pe forme de proprietate

2016
2011
2002

Proprietate publică

Proprietate privată

TOTAL

68
68
119

1924
1886
1693

1992
1954
1812

Tabel 10-Evoluția numărului locuințelor în Sulina, pe forme de proprietate
Sursa: INSSE-Tempo Online

Referitor la poprietatea publică a locuințelor din Sulina, evoluția numărului acestora stagnează încă din
anul 2011 și până în prezent, ceea ce descrie o lipsă de implicare a administrației publice locale în ceea ce
privește în primul rând persoanele cu nevoi sociale. Alături de aceasta remarcă se adaugă și scăderea
numărului locuințelor ce aparțin primăriei cu 51 comparativ cu anul 2002. Privatizarea acestui sector
(sectorul public deține numai 3.53% din totalul locuințelor) descrie starea economică fragilă a orașului și
incapacitatea acestuia de a susține în prezent eventuale investiții în fondul locativ fără ajutorul fondurilor
europene.
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Evoluția pozitivă a numărului de locuințe evidențiază o tendința de expansiune urbană, care este însă
prea puțin sesizabilă în realitatea urbană actuală – în 2016 fondul locativ privat înregistrează o creștere de
numai 13% în ultimii 15 ani- la sfărșitul anului 2016 nu se înregistrează însă nicio locuință finalizată pe
teritoriul orașului, tot în timpul acestui an nefiind eliberată nici măcar o autorizație de construire.
Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului pe forme de proprietate

2016
2011
2002

Proprietate publică
(mp)
2 168
2 168
4 031

Proprietate privată
(mp)
81 309
78 168
67 096

TOTAL
(mp)
83 477
80 336
71 127

Figură 14- Suprafața locuibilă în Sulina : 2002, 2011, 2016
Sursa: INSSE-Tempo Online

Față de media pe țară (18,8 clădiri/km), densitatea clădirilor în teritoriu variază de la 7,2
clădiri/kmp în județul Tulcea, la 39,7 clădiri/kmp în județul Prahova. În municipiul
București densitatea este de 98,6 clădiri/kmp.
Referitor la suprafața locuibilă, la nivel național unei persoane îi revin mai puțin de 8mp, la aproape
1.4milioane de locuitori ai României revenindu-le mai puțin de 4mp/persoană- din această categorie făcând
parte muncitori, pensionari și în general persoane cu venituri mici. Suprafața locuibilă/ persoană în România
fiind cu mult sub cifra altor țări vecine: (Polonia-18,2mp, Slovacia-21,0 mp; Cehia-25 mp; Bulgaria- 16,7mp).
În orașul Sulina media densității clădirilor de 6.04 clădiri/kmp este mai mică decât cea la nivel național
și mai mică chiar și comparativ cu cea județeană. În ceea ce privește suprafața locuibilă/ personă,
locuitorilor orașului Sulina le revin individual aprox. 20mp/ persoană – cifră promițătoare l ao prima analiză;
însă dacă realizăm o paralelă cu suprafața medie a unei locuințe, de 40mp/clădire deducem de fapt că
cifrele descriu o situație înfrijorătoare de micșorare a populației.

6.4. Economia și forța de muncă
 PREZENTAREA SITUAȚIEI LA NIVEL REGIONAL/ JUDEȚEAN
Context economic – nivel regional
Regiunea Sud-Est are o industrie diversificată, fiind reprezentată de aproximativ toate ramurile
industriale: industria petrochimică, metalurgică, constructoare de mașini, industria materialelor de
constructii, industria alimentară și textilă.
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Productivitatea muncii pentru IMM-uri în Regiunea Sud-Est a cunoscut un trend ascendent în perioada
2010-2011. La nivel regional, cea mai ridicată productivitate o au întreprinderile din industria extractivă și
industria prelucrătoare.
Unul dintre cele mai importante sectoare din regiune – sector cu un număr semnificativ de angajați este cel naval. Regiunea este deservită de 5 șantiere navale: Brăila, Galați, Tulcea, Mangalia și Constanța.
În 2011, 30.34% din investiții au fost realizate de întreprinderi de mari dimensiuni, liderul sectorului
fiind cel metalurgic. Tot în anul 2011, în porturile maritime din Regiunea Sud-Est au fost încărcate 20mii
tone de mărfuri, adică 53.29% din totalul mărfurilor încărcate în porturile maritime și desscărcate 18mii
tone mărfuri, reprezentând 46.7% din totalul celor descărcae în porturile maritime românești.
Activitatea de cercetare este slab dezvoltată în zonă, fiind sub nivelul național poziționându-se pe
ultimele poziții din Uniunea Europeană.
În ceea ce privește agricultura la nivel regional, producția este semnificatică, reprezentând 15.86% din
totalul național. Agricultura deține totodată o pondere importantă la nivel de regiune, 40.4% din populația
regiunii fiind implicată în acest tip de activități.
Conform Planului de Dezvoltare Regională Sud- Est 2014-2020 „Regiunea Sud- Est are un PIB/locuitor
(standardul puterii de cumpărare) de 38% fiind a șasea regiune din România după Regiunile București-Ilfov,
Vest, Centru, Nord-Vest și Sud Muntenia. Valoarea acestui indicator în regiunea Sud-Est o clasează în
categoria regiunilor mai puțin dezvoltate”.
Regiunea reprezintă 15% din teritoriul țării și 13.09% din totalul populației României, având în anul
2010 un aport pe plan economic de 10.76% din PIB-ul național. În ciuda perioadei de creștere din perioada
2000-2008, regiunea nu a egalat „nivelele de dinamism ale economiei naționale (creștere nominală cu
+314.66% comparativ cu +328.79% înregistrat la nivelul țării)”28

28

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf
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Figură 15- Ritmul de creștere econimică la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est (2006-2011)
Sursa: Studiu privind Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situaţia actuală şi oportunităţi de dezvoltare, Agora Est Consulting

Context economic – nivel județean
În urma recensământ din 2011 Județul Tulcea a înregistrat o scădere a populației cu 3.9% față de 2002,
cauza principală fiind scăderea natalității și emigrarea pentru un trai mai bun.
Economia județului 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 județe din țară, domeniile cu pondere
semnificativă în PIB-ul județean fiind: producția de alumină, industria textilă, feroaliajele. În ciuda
potențialului turistic determinat de prezența Deltei Dunării, a complexului lagunar Razim-Sinoe și a altor
atracții locale, sectorul turistic nu apare în statistici ca element important pe piața economică.
Din totalul salariaților, cei mai mulți se găsesc în agicultură, vânătoare, pescuit și pescicultură, industrie și
construcții.
În perioada 2001- 2006, perioada de dezvoltare economică a județului, se observă o scădere continuă a
șomajului de la 9.2% la 4.7%. În prezent însă, Tulcea nu urmează tendința națională și regională de creștere,
înregistrând în 2012 o scădere de 6.6% față de 2011, cu toate că în 2012 nivelul PIB este cu 17.7% mai mare
față de cel din 2008, plansându-se astfel pe ultimul loc dintre cele 6 județe componente ale regiunii.
2008

2009

2010

2011

2012

ROMÂNIA

524 388,7

510 522,8

533 881,1

565 097,2

596 681,5

REGIUNEA SE

54 042,6

53 357,8

56 735,2

59 515,8

63 313,2

BRĂILA

6 675,7

6 783,0

6 263,9

7 062,0

7 028,8

BUZĂU

7 789,1

7 740,1

7 845,0

7 967,7

8 603,9

CONSTANȚA

19 307,6

19 680,6

21 245,8

22 203,6

25 032,9

GALAȚI

10 608,7

9 745,2

11 066,5

11 343,5

11 484,7
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TULCEA

4 128,8

4 011,9

4 525,8

VRANCEA
5 532,7
5 397,0
5 788,2
Tabel 11- Evoluția produsului intern-brut- Regiunea SUD-EST

5 205,5

4 860,5

5 733,5

6 302,4

Sursa: INSSE- Tempo Online

Industria
Întreprinderile sunt situate în centrele urbane (Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și în unele
așezări rurale (Niculițel, Topolog, Mihail Kogălniceanu, etc.) și au ca principal obiect de activitate producția
de: accesorii de pescuit, vase-dormitor, materiale metalice, mobiliă, materie lemnoasă, confecții, produse
alimentare, etc. ;
În județul Tulcea au fost autorizate 10 cariere pentru exploatarea pietrei pentru construcții:
exploatările miniere de la Măcin, Greci, Turcoaia, Cerna, Bididia, Somova, Isaccea, Luncăvița, Denistepe și
Bașchioi, în cadrul economiei individualizându-se pescuitul și piscicultura;
Cel mai mare număr de salariați din industrie se înregistrează în 2009.
Agricultura.
Cunoaște o progresie a procentului de privatizare. La finalul anului 2009 fondul funciar al județului
cuprindea o suprafață totală de 849 875ha ( din totalul terenurilor agricole 89.5% se află în secotrul privat);
Dispune de condiții climatice favorabile și de suprafețe agricole relativ mari – natura solurilor, condițiile
climatice și expoziția însorită a unor terenuri deluroase favorizează dezvoltarea viticulturii. Prezența unor
pășuni naturale, dar și existența unor producții cerealiere semnificative favorizează dezvoltarea sectorului
zootehnic. Existența unor plantații de tei și salcâm, precum și a unei flore bogate de baltă determină
practicarea pe scară largă a apiculturii. Importanță deosebită pentru economia județului o reprezintă
pescuitul fluvial, lacustru și maritim, precum și vânatul și pescuitul sportiv, practicate cu precădere în Delta
Dunării.
Turism
Dobrogea deține ca resurse turistice: Munții Măcin ce fac parte din lanțul Munților Hercinici (unii dintre
cei mai bătrâni munți ai Terrei, vechime de peste 400 de milioane de ani) și Delta Dunării (cel mai tânăr
teritoriu al Europei). Județul Tulcea se află localizat în nordul provinciei și prezintă la rândul său o serie de
particularități: existența tuturor formelor de relief- munți (resturi ale lanțului Hercinic), lunci, Delta Dunării,
întinse suprafețe acvatice (inclusiv litoralul Mării Negre); vestigii arheologice și istorice cu valoare de
patrimoniu mondial;
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Grație potențialului natural și cultural existent, turismul oferă posibilitatea practicării formelor
tradiționale de sejur (pentru odihnă, itinerant) cât și a formelor sale specializate (pescuitul sportiv,
vânătoarea sportivă, turismul cultural, religios, turismul rural, foto-safari, birdwatching, etc.);
Infrastructura turistică din județ însuma în 2010, 127 de unități de cazare și un total de 4 288 locuri de
cazare disponibile. În ceea ce privește practicarea efectivă a turismului, în unitățile de primire turistică cu
funcțiuni 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 romăni și 15 693 străini.
Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (mii persoane)
judeţul Tulcea - 2014

Figură 16- Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii persoane) jud. Tulcea, 2014
Sursa: INSSE-Tempo Online

Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (mii persoane)
Regiunea Sud Est – 2014

Figură 17- Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii persoane) Regiunea Sud Est, 2014
Sursa: INSSE-Tempo Online
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6.4.1.Istoric și resurse economice – nivel local

Sulina pare cumva încremenită undeva între epoci, fiind descrisă acum numai de clădirile odinioară
cochete, o biserică părăsită, drumuri la fel de prăfuite ca și cele de țară și fabrici abandonate.
Printre amintiri, vorbim cea mai recentă epocă înfloritoare a Sulinei; perioada regimului comunist,
atunci când zilnic se făceau aproximativ patru curse de nave rapide și o cursă de pasageri, ce aduceau
aproximativ 1 500 turiști/zi. Aceștia erau cazați chiar în casele locuitorilor sau la hotelul de 150 locuri de
lângă plajă, hotel ce acum se află în paragină.
De asemenea, localnicii lucrau la fabrica de conserve sau la șantierul naval, ambele având ulterior o
soarta potrivnică, privatizate și apoi abandonate spre degradare. Mai mult decât atât, Sulina începutului de
secol XX; din 1856 și până în 1930 adăpostește sediul Comisiunii Europene a Dunării, înființată prin tratatul
de pace de după Razboiul Crimeei, odata cu instituirea libertății de navigație pe Dunăre. Portul Sulina
începe să capete privilegii fiscale, iar din ce în ce mai mulți muncitori încep să îl aleagă. Urme ale englezilor,
francezilor, grecilor și altor oameni de vază care și-au legat numele de cel al Sulinei se mai găsesc numai la
cimitirul orașului, în prezent devastat și acesta.
Bunăstarea economică de altădată aproape că a fost dată uitării, în prezent din acea perioadă
înfloritoare rămânând numai ruinele fabricii de conserve de pește și a celorlalte afaceri fără impozit din
ZONA LIBERĂ a orașului. Regimul de port liber a fost instituit încă din 1978 atunci când a fost înființată și
Administrația Zonei Libere Sulina (AZSL)- organism cu statut de regie autonomă și care este organizat pe
principiile autogestiunii economice și financiare, în urma reorganizării fostei întreprinderi de comerț
exterior, Portul Liber Sulina. AZSL este introdusă în intravilanul orașului pe o suprafața de peste 100ha. și
este compusă din șapte perimetre amplasate în zona urbană și în jurul bazinului maritim de tranzit Sulina.
AZSL este profilată pe manipularea, depozitarea, sortarea și ambalarea mărfurilor și totodată în zona liberă
pot fi închiriate sau concesionate terenuri și clădiri. ( perioada contractuală stabilită prin lege la 50 de ani,
permise de acces în zona liberă rămân în vigoare maximum 12 luni, prețul acestora variind de la 3 la 50 de
dolari, in funcție de diverși factori)
Una dintre cele mai importante surse de venit ale orașului Sulina era considerat a fi Șanteriul Naval,
care din 1982 a devenit societate de sine stătătoare. Avea 280 de salariați și producea aproximativ 50 de
milioane de lei pe an. După Revoluție, numărul comenzilor a scăzut, iar navele românești au fost tot mai
puține. În ianuarie 2002, societatea a fost privatizată. În acel moment șantierul era aproape în stare de
faliment. În 2003, șantierul a produs 16 miliarde de lei, însă în prezent numarul salariaților a ajuns la 94,
dintre care 78 direct productivi. Santierul Naval Sulina repara toate tipurile de nave tehnologice care
circulau pe Dunăre.
O altă societate productivă a fost considerată Fabrica de Conserve de Pește. Localizată la marginea
orașului, fabrica obișnuia să ofere locuri de muncă zilnice pentru aproximativ 250 de salariați. Producția era
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de 14 tone conserve de pește și de 14 tone de gheță (de la fabrica de gheață din incinta societății). În
prezent, în lipsa cantității suficiente de pește din Dunăre și în lipsa unor parteneriate cu investitori străini,
fabrica nu mai este folosită, singurele persoane care mai lucrează aici fiind în jur de 7 persoane pe post de
paznici.
De asemenea, este de interes să se remarce faptul că în statisticile anului financiar 1999 nu era
menționată nici o firmă la „tipul de activitate turism”. De asemenea, nici la "construcții" si nici la "industrie
usoară", aceasta din urmă, însă, o categorie de interes mai scăzut în zonă. Corespunzător, nu s-au
înregistrat nici venituri din turism.
Situația la momentul actual e total schimbată. Activitatea de "tip industrie" s-a diminuat, spre
dispariție, atât față de situația din anul 2000, cât si față de anul 2003 (18,8% din forța de muncă) și chiar
5,6% din forța de muncă în 2007. Depinde de decizia antreprenorială locală dacă în viitor producția de pește
poate fi valorificată industrial, posibil în parteneriate prin constituirea de clustere cu firme din alte zone
învecinate.
Resurse naturale
Tipurile de resurse naturale de care dispune în spațiul său teritorial orașul Sulina sunt:
 resurse peisagere
 resurse climatice
 resurse piscicole
 resurse vegetale
Față de această tipologie a resurselor, se impune conștientizarea importanței de a se practica, pentru
activitățile economice de punere în valoarea a fiecăreia dintre acestea, un management care să țină seama
de principiile dezvoltării durabile, vizând prezervarea biodiversității caracteristice a Deltei și durabilitatea
activităților economice în sensul suportabilității de către mediu si regenerării resurselor.
Delta are proprietatea de a poseda resurse regenerabile, element favorizant pentru activitățile
economice, însă numai în cazul în care nu se practică o exploatare agresivă, tocmai pentru ca succesele
înregistrate pe plan economic să mențină permanent în atenție principiul durabilității.
Față de propunerile formulate în Planul director Sulina Rescue 2000, în intervalul parcurs a reiesit că
întreprinzătorii orasul Sulina au în vedere doar trei dintre ele, întrucât s-a apreciat că nu ar exista potențial
local de valorificare si oportunități de punere pe piață. Resursa vegetală, care poate să stea la baza unor
posibile activități manuale creative, în particular pentru forța de muncă feminină, prin realizarea si
comercializarea de împletituri si mic mobilier, poate fi considerată o resursă în rezervă a cărei valorificare
depinde exclusiv de apariția unor creatori cu deosebită originalitate.29
29

Proiect Integrat de Dezvoltare Urbană a orașului Sulina
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6.4.2.Agenți economici

Din punct de vedere economic, orașul Sulina are în prezent unități economice, ca bază materială, care
să asigure un potențial deosebit de dezvoltare a zonei, dar care din dificultăți de integrare în economia de
piață sunt în situație economico-financiară foarte precară.
Societățile private, înființate cu profil de comerț, pescuit și sevicii nu reușesc să asigure în oraș
ocuparea forței de muncă disponibile, iar izolarea și cheltuielile de transport foarte ridicate, fac dificilă și
migrarea sezonieră pentru muncă.
Menținerea zonei în stare de funcționare din punct de vedere economic este însă din ce în ce mai
dependentă de realizarea unei artere de circulație rutieră, drum județean, care să asigure atât pentru
orasșul Sulina cât și pentru comunele Crișan și Maliuc perspectiva menținerii și dezvoltării potențialului
economic și turistic și ca exploatant al acestuia în folosul locuitorilor din Deltă.
 În sectorul primar al economiei, în orașul Sulina activează 3 unități cu profil piscicol.
Agenții economici cu profil piscicol sunt:
o S.C. PISCICOLA S.A.
o S.C. AMOREL S.R.L.
o S.C. SANSTELMAR S.R.L.
S.C. PISCICOLA S.A. Sulina este situată în zona centrală a localității și este înființată din transformarea
I.E.C.R.N.D.D. Sulina și din multiplele activități pe care le desfășura ca intreprindere de valorificare a
resurselor Deltei. Societatea deține o fermă de pescuit la Marea Neagra și un punct de colectare a peștelui,
situată în Prospect.
 Sectorul secundar este reprezentat doar de industria prelucratoare, prin doi agenți economici:
o S.C. REMAT S.A. care este urmașa unei entități economice, înființată cu 70 de ani în urmă, fiind
concepută și dotată ca unitate de întreținere a parcului de nave aparținând Comisiei Europene a
Dunării, nave care mențineau în funcțiune și executau amenajări hidrotehnice pe canalul Sulina.
Unitatea s-a înființat ca societate comercială pe acțiuni prin preluarea întregului patrimoniu al fostei
întreprinderi Șantierul Naval Sulina, în baza legii 15/1990, 31/1990 și H.G.33/1991.
Societatea are ca obiect de activitate:dezmembrarea navelor maritime și fluviale,recuperarea pieselor
și materialelor,executarea de reparații și piese de schimb pentru reparațiile navelor,comercializarea
pieselor, subansamblelor și materialelor refolosibile, rezultate din activitatea de dezmembrare.
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 Sectorul tertiareste reprezentat de transportul naval, telecomunicații și comerț.
o Transporturi:




SECȚIA CĂI NAVIGABILE (A.F.D.J.)
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA
S.C. NAVROM - DELTA S.A.

SECȚIA CAI NAVIGABILE (A.F.D.J.) îsi are sediul în Palatul fostei Comisii Europene a Dunăarii, a cărui
incintă ocupă o suprafață de 0,56 ha și este situat la intersecția străzii I cu strada Duiliu Zamfirescu.
Activitatea acestei unități se desfășoarăîn domeniul întreținerii și exploatării căii navigabile - Dunărea
maritimă, cu activități de întreținere a canalului, dar și de prestări de servicii de pilotaj pe fluviu a navelor
maritime. Întreținerea semnalului navigabil al Dunării la bara Sulina și întreținerea condițiilor de
navigabilitate pe Dunărea maritimă se deruleazăîn continuare, beneficiind de nave de mare putere, utilaje și
dragi specifice activității.
S.C. NAVROM - DELTA S.A -unitatea asigură servicii de transport mărfuri și călători, vitale pentru viață și
activitatea economică, având în vedere accesibilitatea în zonă, care se reduce la calea navala. Unitatea a
rezultat din asocierea S.C. NAVROM. S.A. Galați și Consiliul Județean Tulcea și își are sediul în fostul Palat al
Comisiei Europene a Dunării.
În prezent, principala activitate economicăa orașului este considerată a fi pescuitul, practicat în
continuare prin intermediul tradiționalelor bărci pescărești capabile să străbată canalele înguste pentru a
ajunge la marile lacuri (unele depășind suparafața de 5000ha.). O altă preocupare a localnicilor constă în
dezvoltarea de culturi de plante și izlazuri pentru creșterea animalelor, desfășurate pe unele dintre grinduri.
Turismul este de asemenea o activitate importantă în Sulina, care pe parcursul sezonului călduros se
transformă într-o destinație menită celor care doresc să se relaxeze, departe de zgomotul unui oraș tipic, în
liniștea deplină ce caracterizează această locație. Activitățile specifice turismului constau în mare parte în
excursiile oferite de localnici, fie aceștia foști pescari sau tineri care cunosc foarte bine locurile și sălbăticia
Dunării. O nișă a turismului dezvoltată din ce în ce mai mult în ultima perioada, o reprezintă pescuitul
sportiv, pentru care tot mai multe companii de turism care operează în Delta Dunării au venit în
întampinarea solicitărilor acestui segment de turiști, asigurându-le echipamentele necesare, transportul și
asistența la locurile de pescuit.

Nr.
Crt.
1

Lista firmelor din Sulina
Denumire
Administrația Zonei

Cifra de
afaceri
1 983 018

Profit

Pierdere

Active

Datorii

-

603 820

118 907

901 410

[96]

Nr. de
salariați
42

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Libere Sulina RA
AL & CIP SRL
ALFIL-TUR SRL
ALGA CRISTI SRL
ALITIS SRL
AMO STIL SRL
ANDA-COM SRL
ANTO ALEX MAR SRL
ASPL SULINA SRL
ASTIR SRL
ASTOR TOUR SRL
CHERCULA SNC
COM-MIXT SA
CONS-MOB SRL
CRIGATU SRL
CRINSTAR SRL
CYPRINUS SRL
DAN-TEO STAR SRL
DIANCA FAVORIT
SRL
DURICOM TUR SRL
EDISIM SELECT SRL
EDISIM PREST SRL
EMYRELLA RED SRL
EXPRES MIERLUSCA
SCS
FISH PROCESSING
SRL
FLOR SAV TOUR SRL
GAROFITA SERV SRL
GEO-FISHING SRL
GHERASE SRL
GIANI PROD
HIDAN SNC
INTER MERIDIAN
TUR SRL
INTERSERVICE SRL
IOMA TURISM SRL
IRAMAR SRL
KLAUS & CO SRL

1 453 672
28 400
99 478

42 000
3 578
6 930

1 419 913

97 835

285
8 979
124 507
717 403
60 796
1 274
352 807

3 038
16 362
43 521
43 528

916
879 552
24 914
5 957
fara date
34 578
21 186
fara date
10 540
31 967
5 410
13 151
52 591
72 348
389 349
35 604
259 942
26 143
82 147
-4 925
608 674

49 085
990 817
-

-12 434
16 971
-

44 747
-

323 338

308 597

6 480
304 673
24 655

2 214
225 846
7 334

809 671
501 620
-

36 942

655 071
672
105 308
6 015

0
1 961
0

2
3
1

0
0
193 573
141 309

0
0
0
24

5 295
0
0
0
0
0
9 485
0
435 780

0
0
0
0
1
1
2
0
3

64 643
45 563
736 066
30 020
27 662

0
106 190
0
5 703
0

2
1
10
0
0

-

375 897

63 546

0

-

15 941
-

58 092
692 211
51 721
200
568 785
215 621
-

0
0
0
3 466
0
8 012
367 447

0
2
0
0
18
5
0

125 424
17 812
2 307

33 527
-

765 144
-3 036
44 720
-1 132

0
0
0
0

13
1
1
0
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

LAMILUTA SRL
LINSTAR-COM SRL
MARIA SI MAMA
SRL
MTCONS SRL
MATEI & MIHAELA
SNC
MAYA & NICOL SRL
MIKI`S SRL
NANCRO-VET SRL
NAZO-COM SRL
NIKI BLUE SRL
ORIZONT SRL
PATALANO SRL
PELABO & CO SRL
PITIC SRL
PROEXPERT
CONSULTING SRL
RAZESII SRL
ROUTINE MED SRL
ROXAN SRL
SABRINA COM SRL
SAN STEL MAR SRL
ȘANTIERUL DE
REPARAȚII ȘI
CONSTRUCȚII NAVALE
SULINA SRL

ȘANTIERUL NAVAL
SULINA SA
SAPIENTISSIMIS
CONSULT SRL
SELLINA-TURIS SRL
SEMPER
CONSTRUCT SRL
SEMPER DOMUS SRL
SERCOMTECH SRL
SFEDA GEOVER SNC
SKY NET SRL
SOLIMA TOUR SRL
SPADOLINI SRL
STIL SRL

115 746
-

-95 604
-491

-

123 682
-31 688
35 208

1 183 915
0
22 669

2
0
0

77 598

2 625

-

5 716
25 030

756
0

0
0

178 545
277
11 116
117 455
114 365
428 092
104 023

-120
1 447
48
1 405
28 256
36 506
16 068
7 593

237
-

10 884
21 724
-7 481
-6 415
34 805
2 816
48 838
4 839
54 718
60 269

29 039
0
1 467
0
0
0
1 123
28 423
2 946
0

0
2
0
0
0
0
0
1
3
1

83 166
1 250 017
110 345
570 520
465 280
541 281

82 746
7 204
57 931
477

1 850
82 291
-

74 307
298 051
53 380
165 138
169 100
677

0
236 415
0
10 377
40 084
132 065

4
10
1
3
4
32

268 898

-

1 173 828

61 196 380

3 077 812

16

52 748

-

53 035

1 043 378

877

4

56 463
26 562

-

15 044
46 300

90 071
101 848

0
21 567

1
3

1 513
37 805
16 777
3 072
20 691
499 765

1 513
7 144
964
32 295

8 492
9 625
-

639
2 108
33 333
-16 974
-2 283
11 041
546 363

800
0
742
16 241
0
0
0

0
0
0
1
0
2
6
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69
70
71
72
73
74
75
76
77

SULINA NETWORK
78 905
SRL
TOMAZATOS SNC
100 753
TRADITIONAL SRL
UNIC-STAR SRL
112 901
VALCIU E COM SRL
28 475
VEIS STAR SRL
VIA ISTRUS SRL
969 924
VICTORIA OIL SRL
1 054 448
Z.D.F. COM SRL
172 118
Tabel 12:Lista firme Sulina

6 464

-

25 057

0

1

981
1 821
807
143 581
6 522
5 338

14 075
994
-

10 466
92 664
136 555
42 113
1 659
301 547
430 726
389 577

11 995
0
0
0
367
456 003
0
0

2
2
0
1
0
9
3
4

6.4.3.Analiza sectorială

Cele3 sectoare majore ale economiei orașului Sulina sunt constituite de: agricultură, pescuit și turism.
AGRICULTURA
Agricultura deține o pondere foarte redusă în economia locală. Unul dintre motive este constituit de
specificul zonei și așezarea geografică. În judetul Tulcea solul este în cea mai mare parte argilos, nefiind un
mediu propice pentru foarte multe culturi. Cele mai potrivite sunt considerate a fii culturile de viță-de-vie și
pomi fructiferi; acestea fiind recomandate pentru zonă și fiind considerate cele care dau cele mai bune
rezultate pentru acest tip de sol. Din categoria altor culturi care se pot adapta, dar de pe urma cărora însă
nu se obțin rezultate foarte importante sunt considerate a fi: culturile de grâu, floarea soarelui, porumb și
secară.

Mod de folosință
Terenuri neproductive și degradate

Suprafață aflată în
proprietate privată
-

Suprafață totală

686

6
698

-

31 212
14

686
686

32 000
3
832
835
32 835

70

Căi de comunicații și căi ferate
Construții
Ape/ Bălți
Păduri și altă vegetație forestieră
Terenuri neagricole
Vii și pepiniere viticole
Pășuni
Agricolă
TOTAL
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Tabel 13:Mod de folosință pentru suprafața agricolă a orasului Sulina
Sursa: INSSE-Tempo Online

Sectorul argicol este slab deservit în Sulina. Ultimele date statistice, conform INSSE au fost înregistrate
în anul 2003, atunci când la Sulina erau cultivate 8ha porumb boabe, 10ha cartofi si 6ha de legume, de pe
urma cărora s-au produs 32to porumb boabe, 14to cartofi si 108to legume.
În ciuda capacității solului și a climei de a susține culturi de viță-de-vie si pomi fructiferi, pe teritoriul
orașului Sulina nu au fost înregistrate culturi de viță-de-vie, în timp ce producția de fructe în anul 2003 a
fost de 87to.
Cealaltă ramură a agriculturii este creșterea animalelor, iar pe teritoriul județului Tulcea este
reprezentată de creșterea de bovine, procine, ovine și păsări. Două mari ferme de porcine activează încă pe
teritoriul judetului, lângă Biddia și la 9km distanță de Tulcea.
Pe teritoriul orașului studiat sunt înregistrate în 2003 (ultimul an de statistică conform INSSE) producții
de 147to greutate vie de animale destinate sacrificării pentru consum (0.5% din producția totală la nivel de
județ), 3 575hectolitri lapte de vacă și bivoliță (0.95% din producția totală la nivel de județ, 400kg lână
(0.05% din producția totală la nivel de județ), 1 154 mii buc. ouă (1.18% din producția totală la nivel de
județ).
Pe teritoriul județului a altă ramură a agriculturii foarte dezvoltată este cea a apiculturii, care reușește
să aducă venituri profitabile celor care o practică.

PESCUITUL
Zona de pescuit a României este cuprinsă între Sulina și Vama Veche.
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Figură 18: Situația actuală a activităților de pescuit
Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,versiunea august 2016

Pescuitul este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei din Delta Dunării şi reprezintă şi în prezent
o activitate economică importantă ocupând mai mult de jumătate din populaţia activă a deltei, în prezent
activând pescari autorizaţi pentru desfăşurarea pescuitului comercial. Acestora li se adaugă şi reprezentanţii
familiilor rezidente în spaţiul Rezervaţiei care au dreptul legal să pescuiască pentru consumul propriu. Se
poate spune că această activitate ocupă, în scop comercial sau familial, toate familiile rezidente în
Rezervaţie.
În prezent, exploatarea resurselor pescăreşti din Delta Dunării este reglementată prin acte normative şi
norme de aplicare ale acestora de către administratorul resursei şi de către utilizatori în scopul asigurării
utilizării durabile a acestora.
Din punct de vedere al scopului capturării, în Rezervaţie se practică pescuitul comercial, sportiv,
ştiinţific şi familial. După biologia speciilor se distinge pescăria peştilor de apă dulce (Deltă, Dunăre, RazimSinoie), pescăria peştilor marini migratori şi pescăria peştilor marini din zona litorală.
Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone, metodele şi uneltele de pescuit fiind
specifice pentru fiecare zonă.
În Delta Dunării propriu-zisă, pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de
prohibiţie de 60 de zile) folosindu-se numai tipuri de unelte pasive (vintire, taliene) şi active (năvoade,
voloage). Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras, crap, plătică şi babuşcă. Tot în această
zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte.
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Din perspectiva pescuitului comercial marin, Sulina face parte din scurta înșiruire de numai 3 porturi de
pe teritoriul României, în care pot acosta nave cu lungimi mai mari de 12m, fiind concomitent una dintre
locațiile unde acostează și ambarcațiunile folosite la pescuit costierla scară redusă ce pot acosta în locații
unde nu sunt asigurate facilități de debarcare.
În zona costieră şi marină, se desfăşoară un pescuit pasiv cu taliene gigant şi semigigant, pe toată
coasta marină aferentă Rezervaţiei. Destul de sporadic se desfăşoară şi un pescuit activ cu nave mici de
traulare, în zone situate dincolo de izobata de 20 m. Capturile sunt dominate de specii de talie mică
(hamsie, gingirică, stavrid, şprot) speciile mai valoroase, (calcan, scrumbie albastră, pălămidă, chefal, rechin)
fiind foarte slab reprezentate.
Activitatea Comisiei Parlamentare pentru Pescuit (PECH) are în vedere dezbaterea documentului
privind Interdicția privind pescuitul cu setci în derivă PECH/8/00451 2014/0138(COD) - Propunere de
Regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în
derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2004, (CE) nr. 2187/200 5 și (CE) nr.
1967/2006 și de abrogare Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului.
Pe teritoriul orașului Sulina există 4 puncte de debarcare și centre de primă vânzare, dintr-un total de
14, alături de Jurilovca, Periboina, Gura Portiței-Periboina, Vadu, CapMidia, Constanța, Costinești, Olimp,
Mangalia și Vama Veche. Aceste date subliniază ideea că infrastructura pentru porturi amenajate cu dane
specializate și spații de depozitare precum și locații pentru organizarea primei vânzări a peștelui, lipsește în
totalitate. 30
Realitatea teritorială însă dezvăluie o situație cu mult mai îngrijorătoare, situație ce nu reiese din datele
statistice, și conform căreia în Delta Dunării are loc o diminuare masivă a cantității de pește, accesul
localnicilor la pește devenind din ce în ce mai greu.
Heleșteele Deltei se transformă treptat în câmpuri de floarea soarelui sau în cluburi de pescuit sportiv
cu circuit închis.Împuținarea peștelui vine de asemenea în urma pescuitului irațional sau electrocutat de
firele braconierilor; locurile de înmulțire naturală a peștelui au dispărut odată cu realizarea de diguri sau
amenajări piscicole de mii de hectare, dintre care majoritatea în prezent nu mai au apă și sunt concesionate
în favoarea obținerii unor subvenții agricole.
Apele orașului nu constituie numai un mediu propice pentru dezvoltarea pescuitului întrucât în
conformitate cu Directiva 79/923 / CEE privind calitatea apei pentru moluște, de-a lungul litoralului
românesc al Mării Negre s-au identificat patru areale potrivite pentru cultura moluştelor (midii), dintre care
zona 1 este constituită dintr-o suprafață de 770kmp cuprinsă între Sulina și Sf. Gheorghe.31
30
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În ceea ce privește ajutorul European, fondurile europene au existat și până acum. Programul
Operațional pentru Pescuit 2007-2013 a însumat inițial 230milioane de euro alocate României, UE urma să
finanțeze 75% din costurile proiectelor selectate, restul de 25% fiind suportat de beneficiari. De asemenea,
printr-o decizie a Comisiei Europene din 2015, au rămas 178 milioane de Euro, dintre care 111 milioane
erau destinate acvaculturii. Din păcate, amenajările piscicole din Deltă au atras mai puțin de 11 milioane de
Euro, din care numai 5 milioane fiind destinate modernizării, restul fiind utilizat pentru utilaje sau în cele
mai multe dintre cazuri pentru conservarea patrimoniului.
Toate aceste investiții din partea Uniunii Europene ajung în România pe fondul unui cadru legislativ
precar. Contractele nu îi obligă pe concesionari să menționeaze cantitățile de pește produs, acestora fiindule impus numai un plan de producție ce trebuie transmis la fiecare început de an. O încercare pentru
descurajarea trecerii la agricultură în Delta Dunării s-a produs în 2014, când a fost interzisă schimbarea
destinației terenurilor din Rezervație, concesionarii fiind obligați să investească în agricultură, în caz contrar
fiind nevoiți să predea până în 2017 terenurile ce urmau să ajungă din nou bălți. Cu toate acestea, suntem
în anul 2017, iar efectele nu sunt încă vizibile.
Permisul de pescuit
Permisul de pescuit recreativ/sportiv este emis de către ARBDD (Administrația Rezervației Biosferei
Delta Dunării). Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, este
nominal, netransmisibil și se eliberează anual având valabilitate până la 31 decembrie al fiecărui an.
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul RBDD se face pe baza permiselor de pescuit
recreativ/sportiv emise şi eliberate de ARBDD în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea
condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în
comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor
(1266/18 aprilie 2011).
Potrivit Legii nr.1 /2017, privind eliminarea unor taxe și tarife, , precum și pentru completarea unor
acte normative, începând cu acest an,art. 23 prevede ca permisul de pescuit recreativ și sportiv în rezervație
se fie eliberat fără perceperea de taxe și tarife.
În cadrul aceleiași legi se reglementează următoarele obligații pentrudeținătorii de permise de pescuit
recreativ / sportiv:
să respecte legislația privind desfășurarea pescuitului recreativ / sportiv pe teritoriul Rezervației
Biosferei Delta Dunării;
 să dețină permis de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării; să păstreze
curățenia în zona de pescuit;
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să respecte reglementările legale în vigoare privind dimensiunile minime în centimetri ale
exemplarelor de pești;
 exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime sau exemplarele de specii strict protejate
vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie;
 dimensiunile minime la exemplarele de pești care pot fi capturate cel mai frecvent în RBDD, pe
specii sunt: avat – 30 cm, biban -12 cm, crap – 35 cm, caras -15 cm, caracuda -17 cm, somn – 50 cm, șalău –
40 cm, știucă – 40 cm;
 se interzice pescuitul comercial și recreativ pe timpul nopții între orele 22,00—6,00 a oricăror specii
de pești și alte viețuitoare acvatice vii pe Dunăre și brațele sale de la Călărași km 366 până la gurile de
vărsare ale Dunării, în Delta Dunării.


În cazul pescuitului pe Brațul Chilia, frontiera cu Ucraina este necesar de asemenea “Avizul de pescuit
sportiv în apele de frontieră” , sau “PG-ul”. Astfel, în baza art. 40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României, „pescuitul industrial și sportiv în apele de frontieră, apele
maritime interioare și în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile și sectoarele stabilite
de autoritățile competente, cu avizul prealabil al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră”.
Termenul de valabilitate al avizului de pescuit sportiv este de un an și incepe să curgă de la data eliberării
avizului.
TURISMUL
Subiect tratat individual în cadrul cap. 6.11 TURISMUL.
6.4.4.Forța de muncă

Populația totală a orașului Sulina este de 4 071 persoane, 2 041 bărbați și 2 030 femei, dintre care 2
987 persoane populație activă.
Raportul de dependență economică măsoară numărul mediu de persoane inactive economic pe care
trebuie să le susțină o persoană activă din punct de vedere economic. La nivelul zonei de studiu, în 2017,
raportul de dependență economică înregistra o valoare de 2.75( comparativ cu 1.47 în anul 2002), ceea ce
înseamnă că o persoană activă economic susține, în medie, 2.75 persoane inactive economic.
Din totalul populației, în ultimul an se înregistrează o medie de 586 de angajați și un număr total de 144
șomeri; 83 bărbați și 61 de femei; despre 2 257 persoane nu există date din această perspectivă, conducând
la ideea că o mare parte din populația Sulinei lucrează fără carte de muncă/ deține venituri din surse
necunoscute.
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Figură 19-Evoluția numărului angajaților în Sulina:1992,2002,2011,2017
Sursa: INSSE-Tempo Online

Evoluția numărului angajaților denotă o scădere îngrijorătoare, cu aprox. 69% compartiv cu anul 1992;
in condițiile în care numărul locuitorilor orașului este cu 25% mai mic în anul în curs comparativ cu anul
1992.
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Figură 20: Evoluția numărului șomerilor în orașul Sulinei
Sursa: INSSE-Tempo Online

Comparativ cu anii trecuți, evoluția numărului șomerilor înregistrează o creștere cu aproximativ 40%
față de anul 2010, situația în care se află Sulina în prezent este similară cu cea întâlnită în anii 2011 și 2012,
și cu 7 persoane mai mică față de cea din 2013. În ciuda acestor date, nu putem vorbi totuși de o situație
îmbunătățită față de anul 2013, întrucât trendul de descreștere al numărului populației orașului poate
reprezenta una dintre motivațiile acestei aparente îmbunătățiri.
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Figură 21: Evoluția în funcție de sexe a șomerilor în Sulina
Sursa: INSSE-Tempo Online

În ceea ce privește evoluția șomerilor pe sexe, se observă cum în ultimii ani ponderea populației
masculine crește, comparativ cu anii. Într-o societate tradițională, precum cea despre care vorbim, această
inversare a veniturilor în cadrul unității familiale poate destabiliza structura socială.
Rata somajului în orașul Sulina, calculată ca număr de șomeri ce revin la 100 de persoane în vârstă de
muncă, a crescut din 1992 în 2017 de la 2.47% la 4.82%.
6.5. Infrastructura de transport
Principalele căi de acces în localitate sunt constituite de canalul Sulina (cale navigabilă) care face
legătura oraşului cu orașul reşedinţă de judeţ – Tulcea prin Crișan, Gorgova, Maliuc, Vulturu, Ilganii de Sus,
Partizani; Marea Neagră ce constituie legătura cu restul localităților de pe coastă.
Canalul Sulina traversează zona administrativă a orașului Sulina pe o lungime totală de 6,1 Km.
Legătura cu județul Constanța, județul Brăila, Municipiul Tulcea și principalele localități din județ, se
face prin intermediul canalului + cale rutieră:
o

100 Km + 71 Km (pe canalul Sulina) față de Brăila;

o

71 Km (pe canalul Sulina) față de Municipiul Tulcea;

o

156 Km + 71 Km (pe canalul Sulina) față de Constanța;

o

48 Km (pe canalul Sulina) față de Babadag;

o

32 Km față de Sf. Gheorghe.
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Figură 22: Încadrarea în rețeaua de transport națională

6.5.1.Accesibilitate

Drumuri de acces
Delta Dunării poate fi vizitată plecând din porturile Sulina și Tulcea. Pentru a ajunge la aceste istorice
așezări pot fi folosite diverse mijloace de transport: autovehicule până în Crișan, nave maritime sau chiar cu
avionul până la Kogalniceanu.
Rețeaua de drumuri a județului Tulcea are lungimea de 553,748 km.
Căi de acces in Tulcea:
 Cu mașina:
o București ( DN2) – Hârșova ( DN22A) – Tulcea;
o Galați (DN2B) – Brăila (DN22) – Tulcea;
o Constanța ( DN22) – Tulcea.
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 Cu trenul-în Tulcea există două gări: Tulcea Mărfuri și Tulcea Oraș. Aceasta din urmă este cea
mai importantă și este capătul liniei 804, ce leagă Tulcea de Medgidia (144km). Zilnic pleacă
două perechi de trenuri personale spre Medgidia și un tren accelerat spre București.
 Cu autocarul
o București – Tulcea (microbuze);
o Constanța – Tulcea.
 Cu avionul- în apropiere de Tulcea (în localitatea Mihail Kogalniceanu, Șoseaua Tulcea –
Constanța, kilometrul 15) se află un aeroport de unde se efectuează curse cștre București.
Distanța în ore și Km - am luat ca exmplu alte două orașe mari: București și Constanța. Astfel
comparând cele trei orașe Sulina, București și Constanța, constatăm că orașul Sulina este foarte greu
accesibil, timpul și distanța parcursă fiind foarte mare.
o București – Constanța- 225 Km în 2-3 ore,
o Constanța – Sulina- 187 Km în 5 ore,
o Sulina – București - 340 Km în 7 ore.
Această accesibilitate dificilă se datorează absenței accesului auto Tulcea-Sulina. Acest drum există
doar până în Crișan și este impracticabil.

6.5.2.Circulația în Sulina

Circulația 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, malul drept al Dunării este amenajat pentru
acostarea navelor la pontoane sau estacade pentru nave și ambarcațiuni de călători sau nave comerciale,
iar cel stâng este amenajat în zona aferentă S.C. Remat Sulina S.A. pentru acostare și reparații nave.
De pe brațul Sulina se accede pe Marea Neagră, pe canalele Busurca sau Cardon și în zona orașului,
pentru legatura navală către punctele de lucru din teritoriu și comunele din vecinătate.
Accesibilitatea în orșul Sulina este dependentă de condițiile atmosferice și climatice.
Condițiile de ceață măresc riscurile și lungesc durata de parcurs a celor 62 Km până la reședința de
județ. Navele clasice parcurg distanța Tulcea-Sulina în 3-5 ore, pe când navele rapide în aproximativ o oră.
Perioadele foarte reci din iarnă în care se produce blocarea Brațelor Dunării cu sloiuri au determinat, nu
de puține ori, izolarea completă a orașului pe perioade semnificative.
Accesibilitatea la trupurile ce compun localitatea se realizează pe cale rutieră, pe un drum profilat dar
fără îmbrăcăminte definitivă către unitățile ce compun zona specială a orașului. Înainte se parcurgea drumul
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existent pe digul de protecție la malul mării către platforma de depozitare a deșeurilor și ferma de pescuit la
Marea Neagră din extremitatea de est a localității.
Ferma de pescuit prin specificul activității are asigurat și accesul pe apă cu mijloace de transport naval
și ambarcațiuni. Pentru acostarea acestora sunt amenajate cheiuri și pontoane.
Trupurile cele mai izolate către est sunt stația meteorologicăși 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' si Baza Turistică pentru Tineret Stațiunea Roșu, 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 funcționarea dependentă de condiții de climă
favorabile.
Traversarile cu barca de pe malul stang pe cel drept constituie singura legătura între cele două maluri.
Zilnic se fac aprox. 500 de traversări ale turiștilor saulocalnicilor pentru aprovizionare cu alimente.
Cele mai supuse riscului sunt urgențele de ordin sanitar, pentru care deplasarea chiar în condiții
favorabile presupune perioade de ore, iar în condiții de climă nefavorabile se pot chema elicoptere (tip
SMURD).
Menținerea zonei în stare de funcționare din punct de vedere economic este însă din ce în ce mai
dependentă de realizarea unei artere de circulație rutiere, drum județean, care să asigure atât pentru orașul
Sulina cât și pentru comunele Crișan și Maliuc perspectiva menținerii și dezvoltării potențialului economic și
turistic cât și în folosul locuitorilor din Deltă. Dar, ar fi mai puțin costisitor și poluant daca s-ar întări
circulația navală.
În interiorul orașului Sulina străzile sunt formate dintr-o rețea 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 amenejate în parte trotuarele pentru pietoni din dale de beton, monolitizate cu mortar, dar
carosabilul nu beneficiază de îmbrăcăminte definitiveși străzile nu au profilele corespunzator realizate
pentru asigurarea evacuării apelor pluviale.
Este asfaltată doar strada I, în porțiunea dintre Portul Liber Sulina și blocul de locuințe P+2, dar este
interzisă circularea autovehiculelor pe acestă stradă.
Terenul nisipos din zonă, favorizează aspectul și calitatea acestor străzi, pe care și circulația
autovehiculelor este redusă din lipsa acestora în oraș.
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Faptul căîn prezent în orașul Sulina nu se poate accede pe căi rutiere este un lucru bun, singurele
autovehicule care circulă fiind cele de transport local de produse, de la zonele speciale și care deservesc
serviciul de salubritate.
Maxi-taxi ce face legătura zonei centrale cu plaja în perioada estivală, în restul anului se oprește la
cimitir. Taxiurileînregistrează cote record în sezonul cald.
Câteva gospodării mai dețin utilaje, dar și acestea efectuează transporturi doar pe distanțe foarte
scurte, în limitele intravilanului.
Deși există o școală de șoferi, străzile nu au semne de circulație.
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 motocilete.
În ultimul an, drumul spre plajă a fost refăcut, iar în zonă au apărut ATV-urile. Plaja Sulina, zonă de
importanță ecologică, a devenit o afacere înfloritoare pentru deținătorii de ATV-uri și ski-jet-uri.

6.5.3.Infrastructura rutieră

Figură 23: Teritoriul administrativ al orașului
Sulina
Sursa: PUG Sulina

Dezvoltarea urbană a zonei de studiu este concentrată în imediata vecinătate a gurii de vărsare DunăreMarea 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 geografice ale orașului.
Dezvoltarea liniară, de o parte și de cealaltă a brațului 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 fii parcursă cu un autovehicul în aproximativ 4minute.
Centrul dezvoltat al orașului este localizat în sudul brațului Sulina, a cărui tramă este definită de șase
străzi principale dezvoltate pe direcția Est-Vest numerotate de la I la VI – strada I(cea care urmărește malul
brațului de apă fiind pietonală), completată de străpungeri pe direcția Nord-Sud cu rol în creșterea
accesibilității și permeabilității țesutului.
În orașul Sulina se regăsesc numai străzi de categoriile III și IV, cele de categoria I și II (magistrale și de
legătură) nefiind prezente.
o
Străzile I, II, III, IV, V, VI, Europolis, Republicii, Ștefan Alexandru, Nicolae Bălcescu, Duilu
Zamfirescu sunt singurele străzi de categoria a III-a.
o
Străzile din categoria a IV-a – colectoare sunt: Str. Rahovei, Plevnei, Ion Creangă, Ion Ghica,
Independenței, 1 Mai, 2Mai etc., acestea având o lungime totală de 14,45 km.

Nr. Crt. FID
Nume stradă
Lungime totală carosabil (m)
1
6 Str. W. Maracineanu
431
2
29 Str. VII
1811
3
4 Str. VI
1639
4
0 Str. V
1775
5
30 Str. Unirii
222
6
11 Str. Tudor Vladimirescu
177
7
58 Str. Stefan Alexandru
319
8
48 Str. Sf. Gheorghe
552
9
34 Str. Republicii
540
10
22 Str. Rahovei
203
11
21 Str. Plevnei
329
12
39 Str. Pescariei
268
13
16 Str. Pacii
390
14
33 Str. Nicolae Balcescu
867
15
40 Str. Morunului
108
16
13 Str. Mircea Voda
331
17
44 Str. Mircea Florian
395
18
26 Str. Mihail Sadoveanu
644
19
14 Str. Mihail Kogalniceanu
305
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

17
41
1
20
12
38
2
8
63
64
3
15
32
18
27
19
10
43
9
24
7
62

Str. Mihai Eminescu
Str. Marea Neagra
Str. IV
Str. Ion Ghica
Str. Ion Creanga
Str. Independentei
Str. III
Str. II
Str. I
Str. I
Str. Europolis
Str. Dunarii
Str. Duilu Zamfirescu
Str. Cuza Voda
Str. Cpt. Barbin
Str. Costache Negri
Str. C. A. Rosetti
Str. Artur Popescu
Str. 2 Mai
Str. 1 Mai
Fara denumire
Aleea Tineretului
TOTAL

284
99
1956
249
213
3160
5046
2650
1574
1765
832
248
131
374
193
332
346
817
109
331
1452
74
33, 541 km

Tabel 14: Lungimea rețelei stradale pe denumiri de străzi: Sulina
Sursa: analiza consultantului

Circa 65% dintre arterele situate în rețeaua orașului se află într-o stare tehnică rea sau foarte rea,
evidențiindu-se ca importanță arterele ce asigură accesibilitatea către zonele periferice, acestea fiind în
mare parte neimpermeabilizate (cu îmbrăcăminte din pământ sau piatră cubică dezafectată).
Material
acoperitor

Stare tehnică
bună - foarte
Pavaj
bună
Macadam/pietriș rea - foarte rea
Total rețea
Tabel 15: Starea tehnică a rețelei stradale
Sursa: analiza consultantului
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Lungime
(km)
12.06
21.48
33.54

Procent
(%)
33.99
66.01
100.0

Cota de piață și atractivitatea transportului urban public sunt afectate de starea de viabilitate deficitară
a străzilor utilizate de catre microbuze. De asemenea, starea tehnică nefavorabilă are un impact negativ
asupra accesibilității.
Îmbunătățirea parametrilor de viabilitate tehnică a străzilor constituie un obiect major pentru
îmbunătățirea mobilității urbane a pasagerilor, mărfurilor, dar si 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:
o Artera pietonală al cărui front sudic este format din unități de interes public: Palatul Comisiei
Europene al Dunării, primăria orașului, Muzeul Farului, Centrul de vizitare Sulina, vechea fabrică
de conserve, Uzina de apă, unități de educație, cult și culte, unități de cazare, unități de
alimentație publică și comerț și spații verzi amenajate; având concomitent rolul de arteră de
promenadă și port întrucât pe mare parte din lungimea străzii sunt amenajate dane de acostare;
o Plaja Sulina: localizată în Sud-Estul orașului este conectată la restul teritoriului prin strada V;
traseu pe care este dispus și cimitirul orașului – zonă de interes turistic datorită istoricului;
o Complexul Spital Sulina- Centru de Agrement Tabara Sulina- Farul Vechi al Comisiei Europene –
localizat în Estul teritoriului, conectat prin intermediul străzii II.
Zona de nord a brațului Sulina este definită de o tramă stradală relativ incompletă/ nedefinită. Singura
stradă clar definită este cea care urmărește malul brațului de apă, teritoriul fiind dominat de prezența
șantierului naval care predomină peisajul și care definește cea mai mare proporție la nivel de activități
desfășurate în această zona.
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Figură 24: Localizarea principalelor zone de interes în cadrul orașului

Imaginea asupra tramei ce definește teritoriul studiat nu este uniformă. Concentrarea țesutului în din
Sud a condus la crearea unui grid rectangular în partea centrală a orașului, ușor de parcurs datorită
ritmicității și organizării traifcului pe străzi cu sens unic, generând insule regulate, de dimensiuni
comparabile și ușor de conformat.
Restul teritoriului este conectat la nucleul orașului prin completări ale străzilor pe direcția Est-Vest cu
scop unic de conectare a zonelor de importanță crescută cu restul orașului, fără ca acestea să facă parte
dintr-o strategie de dezvoltare, urmând trasee ce nu pot susține din punct de vedere funcțional preferințele
pentru deplasările pe aceste tronsoane.

6.5.4.Infrastructura de transport naval

Sectorul Dunării Maritime, destinat transportului naval fluvial si maritim, se întinde de la Brăila la portul
Sulina (185 km, din care canalul Sulina are o lungime 62,6 km) si include Canalul Sulina si 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 si 9m (23 picioare). Capacitatea de acces a navelor maritime este
de până la 35 - 40mii tdw. Navigația pe canalul maritim Sulina permite accesul cargourilor cu gabaritul
maxim admis de 200 m lungime, 28 m lățime si pescajul de 7,32 m.
Navele comerciale maritime care intră din Marea Neagra și tranzitează portul Sulina spre porturile
maritime fluviale românesti și ucrainiene – Tulcea, Galați, Brăila, Reni, Ismail, Vîlcov, opresc obligatoriu la
danele cheiului din Sulina pentru formalitățile de acces pe teritoriul național și pentru măsurătorile de tonaj
în vederea achitării taxelor de canal.
Existența Zonei Libere Sulina a constituit o perioadă un factor de atracție pentru traficul naval maritim
și fluvial. Prăbușirea sistemului economic de comandă, războiul din fosta Iugoslavie, remodelarea fluxurilor
comerciale globale au afectat în mare măsură operațiunile de transport naval și comerț pe Dunăre, afectând
implicit în mod grav operațiunile portuare efectuate în Sulina. Se manifestă în continuare o tendință de
diminuare a traficului: dacă în 2005 traficul s-a cifrat la 110 nave/lună, în 2008 s-a înregistrat tranzitul a 55
nave/lună.
Infrastructura portuară are o structură liniară paralelă cu axa de curgere a fluviului. Este compusă din
cheu vertical consolidat cu piloni de beton si structură de beton armat. Lungimea cheului este de 3340ml.
Cheul este prevăzut cu estacade de acostare din beton armat:
o patru estacade cu adâncimea de acostare-pescaj de 7,5m;
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o două estacade din beton armat cu front de acostare de 100/ 200ml cu adâncimi-pescaj de 3,5m;
o două estacade de beton armat cu front de acostare de 30ml si adâncime pescaj de 2,5m.
Infrastructura existentă asigură danele necesare de acostare pentru navele maritime comerciale care
intră sau staționează la ieșire pe timp de furtună și pentru navele care asigură traficul local de marfă și
pasageri.
Canalul Sulina se află în gestiunea Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) cu sediul la Galați.
AFDJ îndeplineste funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării în Sulina
funcționând o secție a acestei organizații publice. Sarcinile tehnice ale secției Sulina sunt de a menține
deschisă navigația în tot timpul anului, de a asigura semnalizarea și asistența în conformitate cu normele de
navigație interne și internaționale.
În domeniul transportului și, colateral acestei activități, în activitatea portuară, în orașul Sulina
funcționează :
o Firme de agenturare nave;
o Două agenții de pilotaj;
o Vama Sulina;
o Poliția de frontieră – punct de trecere.
Administrația Serviciilor Publice Locale, subordonată Consiliului Local, este administratorul
infrastructurii portuare și efectuează operațiuni de prestare de servicii: legare parâme nave la acostarea la
dană, recupererarea reziduurilor de la bord, aprovizionarea cu apă etc.
Singura legătură a orașului Sulina cu restul teritoriului României se realizează prin intermediul canalului
Sulina.
Legăturile orașului cu localitățile din amonte de Brațul 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 îngheț. În timpul iernii, circulația navelor rapide este
suspendată din cauza fenomenelor de îngheț și a blocării canalului cu sloiuri.
În ceea ce privește aprovizionarea cu mărfuri generale destinate consumului locuitorilor, aceasta se
face prin transport pe calea apei, iar zona de acostare se află în vecinătatea străzii 1 și Administrația Fluvială
a Dunării de Jos. Transbordarea mărfurilor de la nava de transport la mijloacele auto se realizează manual,
neexistând facilități specializate
Portul Sulina
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Orașul Sulina este situat la capătul canalului navigabil internațional Sulina, la Marea Neagră. Sulina este
singurul oraș amplasat în Inima Deltei, care este situat pe axa prioritară a rețelei de transport
transeuropean Rin – Main – Dunăre, și este parte a rețelei multimodale.
Sulina este amplasată pe malul drept al Canalului Sulina. Portul are în construcție:
o Chei vertical din beton cu o lungime de 3.340 ml;
o Trei estacade din beton, fiecare având un front de 80 ml pentru acostare și adâncimea danei de - 7,50m;
o Două estacade cu un front din beton acoperind 100 ml și 200 ml, cu o adâncime de -3, 50 ml;
o Două estacade din beton cu un front al danei de 30 ml fiecare, asigurând o adâncime a danei de - 2.50
ml;
o Chei înclinat cu o lungime de 2.000 ml pentru apărare la mal, cu o extensie a cheiului vertical în amonte
de Stația de Tratare a Apei.
În Sulina este amplasată Administrația Zonei Libere Sulina (AZL), o zonă autonomă, subordonată
Consiliului Județean Tulcea, care ocupă o suprafață de 100,89 ha, compusă 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, spații
comerciale sau productive industriale, rețele electrice și termice, alimentare cu apă, canalizare și telefonie,
pe când perimetrele 2, 4 și 5 sunt terenuri nedezvoltate.
Este necesară reabilitarea infrastructurii portuare existente pentru a asigura condiții corespunzătoare
pentru transportul de bunuri și pasageri, reparații generale la pilonii și estacadele existente, construirea
unor estacade pentru navele fluviale de croazieră, construcția unor bazine pentru cântărirea navelor și
vaselor de pescuit, facilitate pentru îmbarcare / debarcare tip cargo general, dar, de asemenea și
selflocated pe ambele maluri ale canalului Sulina, construcția unui port pentru pescari și a unui port marină
de agrement.
De asemenea, se propune achiziționarea unei nave pentru transportul pasagerilor (rezidenți) peste
Dunăre, dată fiind poziționarea 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).
Reabilitarea și modernizarea Canalului Sulina
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Lucrări pentru protecția malurilor pe Canalul Sulina – Etapa II Canalul Sulina, care este menținut pentru
navigația maritimă, preia aproximativ 19% din volumul de apă al Dunării. Are o lungime de 64 km, o lățime
maximă de 250m, o adâncime maximă de 18m și o adâncime minimă de 7,32 m.
Reabilitarea malurilor este necesară pentru a asigura condiții de navigație și protecția malurilor
canalului Sulina împotriva eroziunii prin:
o Lucrări tehnice care să conducă la stabilizarea albiei fluviului, restaurarea canalului navigabil și protecția
malurilor canalului Sulina, reducerea riscului scăderii apelor și a cantității de aluviuni ce intră pe canal la
joncțiunea cu canalul Sfântu Gheorghe;
o Optimizarea lucrărilor de dragare pentru a asigura adâncimile minime pentru navigare la deschiderea
canalului în mare; redirecționarea depozitelor de aluviuni în amonte de bara Sulina și direcționarea
curenților în mare;
o Lucrările necesare vor completa lucrările anterioare și în curs, astfel; - „Protecția malurilor pe Canalul
Sulina - Etapa I”, început în anul 1986, - „Protecția 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 localitățile Maliuc - Gorgova - Vulturul distruse de inundații
în perioada martie – aprilie 2000, județul Tulcea”.
Protecția malurilor este considerată a fi de o importanță majoră dacă se are în vedere problema
schimbărilor climatice în România ultimilor ani. Ploile torențiale au condus la niveluri istorice ale Fluviului
Dunărea în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Inundațiile au afectat populația locală, fauna și vegetația din
zona principală a Deltei și au avut un impact semnificativ asupra navigației pe Canalul Sulina.

Siguranța în deplasare
Pentru evaluarea gradului de siguranta a circulatiei urbane din orașul Sulina au fost analizate datele
incluse in Baza de date a accidentelor administrata de catre Poliția Rutieră.
Baza de date privind accidentele rutiere arată o dinamică relativ constantă a numărului de accidente
înregistrate pe rețeaua stradală a orașului, numărul de victime fiind între 1-2/an, din care majoritatea
reprezintă răniți ușor.
O analiză a cauzelor de producere a accidentelor arată că din cele 7 accidente aferente perioadei 20112016 majoritatea reprezintă coliziuni auto.
Conform evidențelor statistice, zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt
reprezentate de intersecțiile străzilor principale (Str. 2,3,4) cu cele secundare.
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De asemenea, cea mai mare densitate a accidentelor rutiere corespunde străzilor utilizate de traficul de
traversare. Dintre cauzele majore care determină apariția accidentelor rutiere amintite mai sus se poate
aminti echiparea deficitară a tramei stradale în ceea ce privește parcările și mijloacele de semnalizare.

6.5.5.Infrastructura de transport public

Orașul Sulina este un oraș de rang III, care datorită dimensiunii mici deține o rețea de transport
persoane a localității ce se rezumă la un număr mic de taxiuri și o singură linie de transport public (maxitaxi).
În ceea ce privește transportul în regim de taxi, pentru anul 2015, Primăria Sulina a emis autorizații taxi,
pentru patru autorturisme, către S.C. ZAIT MADE S.R.L. și una pentru o persoană fizică autorizată. În anul
2016 autoritățile locale au emis noi autorizații taxi pentru două autorturisme către S.C. TIB STAR DELTA
S.R.L., respectiv S.C. PELABO & CO S.R.L.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze (maxi-taxi) este
realizat prin două modalități de gestiune (delegată și directă), în conformitate cu programe de transport
diferite după cum urmează:
o 01.01.2016 – 09.09.2016, corespunzătoare gestiunii delegate de către transportatorul privat S.C.
Unicat Conf S.R.L. Tulcea;
o 01.10.2016 – 01.12.2016, corespunde gestiunii directe de către U.A.T. Sulina prin intermediul
transportatorului autorizat S.C. ASPL Sulina S.R.L., societate comercială înființată de autoritattea
deliberativă a orașului Sulina.
Transportul public în perioada 01.01.2016 - 09.09.2016
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează, în perioada ianuarie –
început de septembrie, cu autobuze , prin asigurarea transportului utilizatorilor de-a lungul unui singur
traseu. Traseul are o lungime de 6,1 km și un număr de 13 statții, la tur, și de 6,4 km și cu un număr de 11
stații, la retur. Acesta leagă zona vestică, locuită, a orașului Sulina de litoralul Mării Negre (Plaja Sulina),
aflat în partea estică a orașului, traversând localitatea de la vest la est.
Transportatorul autorizat a asigurat circulația pe traseu, a patru unități de transport, cu o capactate
cumulată de transport de 71 locuri pe scaune (mijloacele de transport neasigurând locuri în picioare),
realizând un număr total de 54 de curse/zi.
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În perioada de extrasezon, corespunzător intervalului lunilor ianuarie – iunie și în 2016 transportul
public de persoane prin curse regulate a fost efectuat doar cu o singură unitate de transport (un autobuz)
pe porțiunea centrală a traseului utilizat în sezonul estival, porțiune cu o lungime de 3,5 km și un număr de
10 stații, la tur, și o lungime de 3,8 km și cu un număr de 8 stații, la retur, realizându-se, de luni până vineri,
în fiecare săptămână un număr de 10 curse/zi, iar sâmbătă și duminică, 7 curse/zi.
Scurtarea traseului este datorată scăderii cererii de transport și a fluxului de călători și s-a realizat prin
suspendarea circulației pe segmentul final al fiecăruia din capetele traseului estival după cum urmează:
o pe segmentul aflat în partea vestică a orașului, având o lungime de 1,7 km și cuprinzând 2 stații;
o pe segmentul din partea estică a orașului , având o lungime de 0,9 km și cuprinzând 1 stație.
Transportul public în perioada 01.10.2016 - 31.12.2016
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, în perioada
01.10.2016 – 31.12.2016, se realizează ăn modalitatea gestiunii directe, în baza contractului de delegare
ăncheiat cu singura societate comercială existentă ăn 2016 cu capital social integral al U.A.T. Sulina, S.C.
ASPL Sulina S.R.L. Programul prevede efectuarea transportului public local pe un traseu diferit față de cel
anterior detaliat.
Traseul de parcurs tur are o lungime de 3,97 km și un număr de 13 stații, iar la parcursul de retur , 4,17
km și cu un număr de 12 stații, cu o traiesctorie de la vest la est. Traseul reprezintă o variantă a traseului din
perioada estivală, suprapunându-se parțial acestuia. Noul traseu include la capătul de plecare a unui
tronson de circulație 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 unități 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 circulație, un număr de 10 curse/zi lunivineri, iar sâmbătă și duminică un numă de 7 curse/zi.
Transportul naval
Principalul operator îl constituie societatea NAVROM, iar traseele operate sunt prezentate în
continuare.
Relația

Tulcea-Sulina

Distanță
(km)

71

Navă clasică
Tarif
subvenționat
(lei)
17

Tarif
nesubvenționat
(lei)
46
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Navă catamaran
Tarif
subvenționat
(lei)
26

Tarif
nesubvenționat
(lei)
56

Tulcea14
4
18
Partizani
Tulcea27
1
24
Maliuc
Tulcea31
9
30
Gorgova
Tulcea-Crișan
47
10
32
Crișan14
4
18
Caraorman
Crișan-Mila
14
4
18
23
Tabel 16:Traseele operate de societatea de transport pe apă: Navrom

7

20

10

26

14

34

15

38

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Navă
Navă semiNavă
Navă semiNavă
Navă
Navă semiclasică
rapidă
clasică
rapidă
clasică
clasică
rapidă
Tabel 17: Alocarea mijloacelor de transport pe zile ale săptămânii în funcție de viteza de deplasare a
acestora

Programul de circulație al navelor NAVROM pentru anul 2017 este următorul:
o plecare Tulcea-Sulina 13:30
o plecare Sulina-Tulcea 07:00
Capacitățile de transport oferite de societatea NAVROM sunt:
o
o
o
o
o
o

300 pasageri/unitate cu navele Banat, Vrancea, Moldova, Mehedinți;
150 pasageri/unitate cu navele Mircești, Maramureș;
20-60 pasageri cu navele Fieni, Cotnari;
198 pasageri/unitate cu navele rapide Delta Expres 1 și Delta Expres 2;
2 feriboturi de 300 tone (58 autoturisme și 300 pasageri);
1 feribor de 25 tone (11 autoturisme și 160 pasageri).

În perioada când sunt impuse limitări de viteză pe unele sectoare alea canalului Sulina, traseul TulceaSulina este parcurs ăn 3 – 4,5 h, în loc de 1,5 – 2,5 ore.
Pe lângă societatea NAVROM, în timpul sezonului cald, mai activează și operatori privați ce pun la
dispoziția călătorilor bărci rapide care scurtează timpul de parcurs Tulcea-Sulina, Sulina-Tulcea la 90 minute.
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Printre acești operatori privați de numără Sulina Trans și Travel Delta Star, iar graficul de circulație se
regăsește în tabelul de mai jos.

Loc plecare

Ora

Detalii

Preț
(lei)

Firmă

60

SULINA
TRANS

60

TRAVEL
DELTA STAR

7:00
Sulina

10:00
13:00

Faleza Sulina (vis-a-vis Supermarket SURU COM)

16:30
10:00
Tulcea

13:00
15:00

Faleză, ponton Corabia Piraților

18:30
7:00
Sulina

12:00

Faleză, Blocurile ANL, Benzinăria Star 2000

16:00
10:00
Tulcea

14:00

Str. Isaccei, Parcare Sindicate, Casa Sindicatelor,
Căpitănia Portului Tulcea, Tulcea Portaval, Str. Intrarea
Marmurei

18:00
Tabel 18: Traseele societăților private de transport pe apă

6.5.6.Infrastructura mediilor de deplasare blânde

Grație unei serii de factori prielnici, printre care: dimensiuni reduse, functiuni de intres 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.
Forțați de împrejurimi, comportamentul de deplsare al locuitorilor orașului Sulina este orientat către
deplasările blânde. Atipicul situației 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, infrastructura pentru deplasările nemotorizate constă într-o arteră pietonală, de
promenadă și trotuare, dispuse în lungul artrelor de circulație și cu lățimi 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 frecvenței reduse a circulației auto;circulația se realizeaza în regim de „shared-space” de străzile
orașului. O situație complet diferită regăsim însă pe străzile din planul îndepărtat al falezei, străzi
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neasfaltate ce nu constituie un mediu propice deplasărilor pietonale/cu bicicleta sau alte mijloace
nepoluante; în contradicție cu un peisaj urban convențional.

București

Cluj-Napoca

Timișoara

Piatra Neamt

Sebes

Odorheiu Secuiesc

Fagaras

Sulina

Slobozia

Giurgiu

[1] mers pe jos
[2] transport
public

55.2%

17.0%

36.4%

29.1%

12.8%

34.7%

39.6%

33.1%

45.3%

46.9%

32.4%

31.2%

8.4%

35.0%

32.2%

25.9%

27.4%

12.4%

8.4%

9.0%

8.0%

16.5%

12.6%

19.8%

[3] bicicleta

6.4%

1.0%

0.5%

1.1%

9.6%

18.1%

15.2%

19.7%

29.3%

3.9%

18.1%

9.0%

[4] autoturism
[5] mijloace de
transport pe
apă

30.0%

47.0%

30.9%

43.9%

50.1%

34.9%

36.8%

38.2%

6.7%

32.7%

36.9%

39.9%

Modalitatea de
deplasare cea
mai frecventă

Medie

Sulina

Distribuția modală a modurilor de deplasare pe teritoriul orașului Sulina se repartizează astfel:

9.3%

Tabel 19:Comparație distribuție modală a deplasărilor
Sursa: PMUD pentru polii de creștere din România

6.6. Infrastructura tehnico-edilitară
Unități de producție și servicii:
o STAȚIA DE POMPARE;
o CENTRALA ELECTRICĂ;
o STAȚIA DE UZ CASNIC-PECO.
STAȚIA DE POMPARE se află la extremitatea sudică a localității, în vecinătatea fostului abator și a uzinei
de apă. Desfășurată pe o incinta de 0,613 ha, aria construcției propriu-zise și a anexei este de 80mp. Incinta
este ocupată în rest de canal (parțial betonat).
Starea construcției este foarte bună. Stația de pompare SGA Tulcea (în subordinele Companiei Apele
Române) are ca scop desecarea incintei agricole aparate.
CENTRALA ELECTRICA are suprafata incintei de 1,173 ha, cu statia de transformare. Cladirea principala
a incintei a fost construita in anul 1890, iar in anul 1910 a fost pusa in functiune uzina electrica.

[122]

STAȚIA DE UZ CASNIC-PECO ocupă o suprafață de 2328 mp, în partea de sud a localității. Terenul este
ocupat de construcții și instalații destinate depozitării (rezervoarele având capacitatea de 100 tone, 3
magazii de butelii cu capacitatea de 1000 bucăți, etc.).

Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice în Sulina:
Servicii utilități
publice

Iluminat Public
Alimentare cu
apă si de canalizare
Alimentare cu
energie termică
Transport public
Clădiri publice
Clădiri individuale

Modul de gestionare a serviciului
Contract de delegare
a gestiunii
Serviciului public
X

Gestiune directa
prin departamentele
primăriei
X
-

Indicatori de eficiență
energetică stipulați
prin contract
DA
Precizați
NU
indicatorul
-

-

-

-

-

X
-

X

-

-

X

X

-

-

Tabel 20:Modul de gestionare a serviciilor de utilități publice în Sulina
Sursa: Consiliul Local Sulina

6.6.1.Rețeaua de alimentare cu apă

Lucrările de gospodărire a apelor de pe teritoriul orașului vizează: asigurarea navigației, necesarului de
apă al folosințelor, apărarea împotriva inundațiilor și îmbunătățirilor funciare.
Sursa de alimentare cu apă este Brațul Sulina din care se captează apa spre a fi decantată, filtratăși
tratată cu clor în vederea încadrării în limitele de calitate pentru a fi furnizate către populație.
Uzina de apă asigură un debit de 64 l/s ceea ce acoperă necesarul actual al orașului.
Rețeaua de distribuție cu apă potabilă are o lungime de cca. 32 Km și deservește toți consumatorii de
pe malul drept al Brațului Sulina și o parte din cei de pe malul stang.
Construcția uzinei de apă potabilă a orașului Sulina a început în anul 1886 si s-a finalizat în 1905, după
extinderi ale rețelei de distribuție si modernizări succesive. Inițierea construcției este dată de contextul
prezenței în oraș a Comisiunii Europene a Dunării, cu fonduri donate de casa regală a Olandei.
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Înainte de implementarea proiectului, principalele deficiențe ale uzinei proveneau din tehnologia
incompatibilă cu complexul de calitate al apei sursei si vechimea utilajelor care o deserveau.
În sistemul de alimentare cu apă al orașului Sulina exista un singur complex de înmagazinare, amplasat
în incinta stației de tratare. Conducta de plecare către consumatori nu era prevăzută cu elemente de
înregistrare a cantităților de apă distribuite.
Sistemul de distribuție avea lungimea totală de 40 km. Starea generală a rețelei de distribuție era o
permanentă stare de avarie, lucru evidențiat și de pierderile de apă din rețea = 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 si 40 de ani. De aici, avarii dese și pierderi mari datorită stadiului avansat de coroziune.
La sistemul de alimentare cu apă a orașului Sulina era racordată 74 % din populație. Din totalul
locuitorilor branșați la rețeaua de distribuție numai 41% beneficiau de servicii de canalizare.
În sistemul de alimentare cu apă al orașului Sulina nu exista aducțiune de apă tratată, apa potabilă
produsă în stația de tratare fiind distribuită direct din stație, prin intermediul unui castel de apă.

Rețeaua include:
o 1156 bransamente la case;
o 37 branșamente la apartamente de bloc;
o 90 de branșamente la agenți economici minori;
o 20 de branșamente la instituții publice.
o 970 este numărul de locuințe care beneficiază de apa potabilă în interior.
Există 830 de locuințe contorizate.
La situația din prezent se adaugă investitia sprijinită prin Programul Operațional Infrastructură Mare ce
finanțează proiectului de reabilitare și extindere a sistemelor de apă și apă uzată în 4 localități din județul
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.
Contractul de finanțare are o valoare totală de 42,9 milioane de lei dintre care 35 de milioane de lei
reprezintă alocarea europeană prin POIM 2014-2020, iar restul contribuția Guvernului României.
Prin contract se vor realiza:
o reabilitarea a 14,6 kilometri de rețele de distribuție a apei potabile ;
o extinderea rețelei de apă potabilă cu 2,2 kilometri;
o o stație de tratare a apei la Sulina;
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o
o
o
o
o
o

trei rezervoare de apă;
se vor instala 1.010 contoare de apă;
instalarea unui sistem SCADA;
reabilitarea a 6,9 kilometri de rețele de canalizare;
extinderea rețelelor de canalizare cu 10,2 kilometri;
realizarea a două noi stații de pompare a apei uzate.

În cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007-2013, în municipiul Tulcea, societatea Aquaserv SA,
potrivit datelor făcute publice:
o a reabilitat 48 de kilometri de rețelele de distribuție a apei, din cei 51 de kilometri prevăzuți
în proiectul inițial;
o a montat 24 de kilometri de conductă de aducțiune;
o a înlocuit 22,4 km de conductă de apă uzată;
o a extins acest sistem cu 27,5 kilometri;
o a reabilitat stația de tratate a apei;
o a realizat o stație nouă de tratare;
o a realizat 6 stații noi de pompare.
În cadrul pogramului, pentru Sulina se previzionează următoarele:
o reabilitarea surselor de captare;
o reabilitarea stației de tratare a apei;
o reabilitarea a 19 km de conductã de apã;
o extinderea a 19 km de conductã de apã uzatã;
o realizarea a 4 statii noi de pompare a apei uzate;
În orașul Sulina, din cele propuse s-au realizat:
o s-a reabilitat stația de tratare a apei;
o s-au modernizat 10 km de rețele de apă;
o s-a extinscu 7,3 kilometri rețeaua de apă;
o s-a reabilitat rezervorul de apă;
o s-au construit patru stații noi de pompare a apei uzate;
o rețeaua de canalizare s-a extins cu 20 de kilometri.

Figură 25: Rețeaua de alimentare cu apă în anul 1910: Sulina
Sursa: PID Sulina
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Figură 26: Rețeaua apă existentă și propusă în cadrul PUG Sulina 2011
Sursa: PUG Sulina 2011

6.6.2.Rețeaua de canalizare

În ceea ce privește sistemul de canalizare, înaintea implementării programului POS, în Sulina nu exista o
rețea propriu-zisă de ape uzate menajere. Era o rețea de ape meteorice pentru evacuarea apelor căzute pe
suprafata cheului, iar aceasta este folosită și la evacuarea apelor uzate menajere în Dunăre.
Lungimea totală a retelei de ape meteorice folosită ca rețea 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 locuințe și 197 locuitori la case.
În prezent, rețeaua de canalizare are o lungime totală de 20,3 km și include o stație de epurare.
Infrastructura de gospodărire a apelor cuprinde și digurile de protecție împotriva inundațiilor.
Cea mai mare parte a locuințelor individuale din localitate inclusiv zona de pe malul stâng al Brațului
Sulina nu beneficiază de sistem de canalizare, evacuarea apelor uzate efecuându-se în hasnale de tip rural
ce poluează apa freatică aflată la o adâncime foarte mică (0.5 – 0.0 m).
La începutul anilor 1980 s-a prevăzut o stație 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 timp s-au degradat.
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Figură 27: Rețeaua de canalizare existentă și propusă în cadrul PUG Sulina 2011
Sursa: PUG Sulina 2011

6.6.3.Rețeaua de alimentare 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 dependenți de buteliile cu gaz lichefiat.
Aprovizionarea cu combustibili lichizi și gazoși se face cu ajutorul unei nave cisterne care se încarcă de la
Tulcea.
6.6.4.Rețeaua de alimentare cu energie termică

În prezent nu există sistem centralizat de alimentere cu energie termică în funțiune. În aceste
condiții locuințele și clădirile de locuințe 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 excepții, clădirile sunt încăzite 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.
Excepție fac cele care au fost proiectate cu încălzire locală (sobe, boilere).
Problemele care apar in legătură cu încălzirea locuințelor cu combustibil solid sunt legate de mai
mulți factori :
o costurile mari ale combustibilului, generate de transportul de la mare distanță;
o numeroasele relee de încărcare-descărcare și manipulările dificile (transbordarea
auto/naval/manual etc.);
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o umiditatea aerului marin, care face ca greutatea unui kg de cărbune să crească cu 10 grame
în primele 24 de ore;
o umezirea lemnului de foc de esență moale – plop, salcie.

Consum biomasă în Sulina: anul 2016
Consumul de biomasă la nivelul orașului Sulina este caracterizat prin utilizarea preponderent a
lemnelor de foc pentru încălzirea locuințelor populației sau clădirilor publice.
Destinația consumului
 populație
 sector terțiar (creșe ,grădinițe, scoli,
spitale, alte clădiri publice, etc.)

Total (tone)
16000
150

Tabel 21: Consum biomasă (lemne de foc) Sulina
Sursa: Consiliul Local Sulina

Consum biomasă în sectorul clădirilor publice: anul 2016

Locuința
Case individuale
Blocuri
TOTAL

Număr
locuinte

Arie utilă
totală(mp)

Consum lemn/an
(mc)

Factura lemn/an
(Lei)

1.469

51.340

8,5

1.105

523

29.969

4

600

1992

81.309

6,25

852,5

Tabel 22: Consum mediu de biomasă (lemne de foc) în sectorul rezidențial Sulina
Sursa: Consiliul local Sulina

Consum biomasă în sectorul clădirilor publice: anul 2016
Tip clădire
Clădire salubritate

Arie utilă totală
(mp)

112

Tabel 23: Consumul de biomasă al clădirilor publice în Sulina
Sursa: Consiliul Local Sulina
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Consum lemn/an (mc)

15

Factura lemn/an
(Lei)

3.000

6.6.5.Rețeaua de alimentare cu energie electrica

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 statia de distribuție aflată la Mm 12, în comuna Crișan, în amonte de Sulina. Linia
de aducțiune pentru Sulina este una radială; Sulina nu dispune de dublă alimentare/ buclă. De la stația
Crisan spre Sulina, distribuția se face la 35 kV, pe conductor cu secțiunea de 190 mmp.
Creșterea din ultimii ani a consumului de energie electrică la nivelul localitațiiimpune ca linia de
aducțiune să fie redimensionată cu conductori cu secțiuneade 240 mmp și schimbarea izolatorilor de stâlp
cu izolatori capabili să suportelinia de 110 kV. Reformarea liniei în condițiile lipsei de buclă
permiteracordarea centralelor eoliene la linia existentă, pentru preluarea potențialuluielectric ce va fi
generat.
Actualmente, consumatorii casnici, publici și economici sunt alimentați cuenergie electrică relativ
corespunzător necesităților lor de tensiune și putereelectrică, dar în curând, ca urmare a creșterii
consumului, este posibilă aparițiaunor probleme de ordin tehnic.
Rețeaua existentă include :
o
o
o
o

14 posturi de transformare;
915 abonați casnici;
64 abonați economici;
780 abonați casnici în blocurile de locuinte.

Consumul de energie electrică în Sulina : 2016
Întreaga zonă construită este deservită de rețele de joasă tensiune.
Destinația consumului

U.M.

Tipul consumatorului
Casnic
Non casnic

Total

 populație
 iluminat public
sector terțiar (creșe,
grădinițe, scoli, spitale, alte
clădiri publice, etc.)

MWh
MWh
MWh

8.964
-

118,11

8.964
118,11

137,26

137,26

-

Tabel 24 : Consumul de energie electrică în orașul Sulina: anul 2016
Sursa: Consiliul Local Sulina

Concluzionând, rețeaua locală de energie electrică se află în proporție de 40% în stare de degradare, ca
urmare a vechimii ei de peste patruzeci de ani.
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Dezvoltarea pe termen scurt a orașului în direcția sud- est este îngreunată de insuficiența alimentării cu
energie electrică, actuala rețea nepermițând o creștere a consumului.
Un alt aspect care trebuie luat în calcul este necesitatea achiziției de transformatoare de curent, care
presupune costuri de investiție foarte mari.

Figură 28: Alimentarea cu energie electrică și telecomunicții conform PUG Sulina 2011
Sursa: PUG Sulina 2011

Consum energie electrică în sectorul rezidențial
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Locuința

Case individuale

Număr
locuinte

Arie utilă
totală(mp)

Consum energie
electrică (MWh
/an)

Factura energie
electrică / an (Lei)

1.469

51.340

5,5

1.450

523

29.969

3,5

1.950

1992

81309

4,5

1.700

Blocuri
TOTAL

Tabel 25: Consum mediu energie electrică în sectorul rezidențial Sulina
Sursa: Consiliul local Sulina

Consum energie electrică în sectorul clădirilor publice

Arie utilă
totală (mp)

Consum energie
electrică (MWh /an)

Factura energie electrică / an
(Lei)

5.950

80,94

52.116,68

Scoala I - VIII

3.817

14

8.357,22

Gradinita Nr. 1

1.014

5

2.984,72

Scoala I -IV

1.937

7,25

4.327,85

Tip clădire
Spitale, dispensare, policlinici, etc.
Spital
Școli, licee,creșe, grădinițe ,etc.

Clădiri social - culturale (teatre, cinematografe, muzee etc.)
Casa de cultură

267

16,172

8.844,00

Clădiri administrative
Cladire primarie
Cladire salubritate

780
112

32,90
2,5

18.320,75
1.392,15

13.847

158,762

96.343,37

TOTAL

Tabel 26: Consumul energetic al clădirilor publice în Sulina
Sursa: Consiliul Local Sulina

Iluminatul public
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Rețeaua de iluminat public din orașul Sulina este compusă din 536 de stâlpi de iluminat și 550 de
aparate de iluminat, rețea ce a fost modernizată de curând după cum poate fi observat și în evoluția
descrescătoare a consumului de energie electrică pentru perioada 2014-2016. Modernizarea rețelei de
iluminat publicfuncționează conform standardului românesc SR13433 și celor internaționale CIE 30-2,
respectiv SR EN 13201.
INDICATOR
2014
2015
Consum energie
99,03
95,46
electrica (MWh/an)
Factura energie
91.397,07
68.238,65
electrica (lei/an)
Tabel 27: Consumul de energie electrică pentru iluminatul public în Sulina : 2016

2016
118,11
69.142, 29

Sursa: Consiliul local Sulina

Cu toate acestea, extinderea naturală a zonelor locative și turistice impune și extinderea rețelei de
iluminat pentru a putea fi asigurate astfel condițiile minime de utilități pentru locuitorii și turiștii orașului
Sulina.

6.6.6.Rețeaua de telecomunicații

Orașul are centrala telefonică automată și rețea de telefonie fixă și mobilă, numărul abonaților la
serviciul telefonic crescând de la an la an; numărul abonaților fiind de peste 1000.
Serviciul public de telecomunicații este oferit de :
o S.C. TELECOM S.A - cu sediul în Tulcea
o DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ - cu sediul în Constanța

6.6.7.Eficiența energetică

Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul Statelor Membre reprezintă unul dintre principale
obiective urmărite de către Uniunea Europeană. Astfel, până în anul 2020, Uniunea Europeană s-a angajat
să reducă consumul de energie primară cu 20%, prin intermediul Directivei nr 27/2012 cu privire la eficiența
energetică. În cadrul acestei Directive, un rol important este atribuit sectorului public care, prin volumul
ridicat al cheltuielilor, poate determina piața să se orienteze mai mult către produse, servicii și clădiri mai
eficiente energetic.
În cadrulHG 1069/2007 Stratega Energetică a României pentru perioada 2007-2020 se precizează că
„Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în
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prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață
și unui standard de viață civilizat, in condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile”, iar prima opțiune a strategieiîn vederea susținerii principiului dezvoltării durabile este
reprezentată de creșterea eficienței energetice.
Transpunerea Directivei nr 32/2006 prin OG nr. 22/2008 eficiența energetică si promovarea utilizării la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie a pus accentul pe rolul deosebit al municipalităților
în implementarea politicii naționale de eficiență energetică, astfel că acestea au fost însărcinate cu obligații
specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficientă energetică. Legea nr 121/2014 cu
privire la eficiența energetică, care transpune Directiva nr 27/2012, introduce noi elemente pentru
susținerea eficienței energetice la nivel local, printre care și extinderea obligativității realizării planului de
creștere a eficienței energetice până la nivelul localităților cu peste 5000 de locuitori.
HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică,stabilește
cadrul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de înaltă eficienţă a energiei termice şi a energiei
electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă şi pe economisirea energiei primare pe piaţa de
energie, în scopul creşterii eficienţei energetice şi al îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, ţinând
seama de condiţiile climatice şi economice specifice României.
Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
Republicată, cu scopul (1) promovării măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor,
ţinându-se cont de condițiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerințele de confort interior, de
nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de performanță energetică, precum şi pentru
ameliorarea aspectului urbanistic al localităților;
(2) creșterii performanței energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de
energie și prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a
proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanță energetică, reprezintă acțiuni de
interes public major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban
construit și al protecției mediului.
O.U.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
Completată și modificată prin O.U.G. 30/2014, introduce noi categorii de beneficiari, respectiv
asociațiile de dezvoltare intercomunitară, şi prin introducerea unui nou domeniu specific acestui program,
respectiv realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților
administrației publice locale, precum şi a instituțiilor publice din subordinea acestora.
Introducerea acestui nou domeniu este considerată imperios necesară pentru a preveni imposibilitatea
exercitării atribuţiilor autorităţilor publice, precum şi a instituţiilor publice aflate în subordine care îşi
desfăşoară activitatea în spaţii improprii, respectiv construcţii vechi, degradate, care în eventualitatea
producerii unui seism ar duce la colapsul instituţional şi implicit la pierderi materiale şi de vieţi omeneşti.
De asemenea, sediile autorităţilor publice sau ale instituţiilor din subordine care au suferit degradări
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ireversibile produse de incendii, inundaţii sau alunecări de teren au nevoie urgentă de crearea cadrului legal
pentru a permite intervenţia statului ca măsură de sprijin pentru exercitarea atribuţiilor legale ale acestora.
Legea 121/ 2014 privind eficiența energetică
În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 lit. 12,13,14 sunt prevăzute următoareleobligații:
„(12) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de
locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care includ
măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani.
În conformitate cu art. 7 (1) :
„Administrațiile publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu
performanțe înalte de eficiență energetică, în măsura în care această achiziție corespunde cerințelor de
eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum și unui
nivel suficient de concurență, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1.”
Având în vedere că populația orașului Sulina nu depășește 5000 de locuitori, conform legislației în
vigoare, respectiv Legea 121/2014, nu este obligatoriu pregătirea de către municipalitate a unui program
dedicat eficienței energetice.
Cu toate acestea, atât clădirile publice cât și cele rezidențiale, în special blocurile de locuințe cu regim
de înălțime de la P+2 la P+4, necesită intervenții de tipul consolidării și îmbunătățirii eficienței energetice.
Printre clădirile publice se întâlnesc obiective de patrimoniu cultural precum Palatul Comisiei Europene a
Dunării construit în anul 1868,Spitalul Comisiei Europene a Dunării construit în anul 1857, Casa de cultură
construită în anul 1920, Clădirea primăriei orașului Sulina construită în anul 1925. Toate aceste clădiri ca
mod de construcție se caracterizează printr-o fundație de piatră, pereți de cărămidă, planșeu de lemn și
învelitoare de tablă.
Atât pentru clădirile rezidențiale (blocuri) cât și pentru cele publice se poate realiza economii de consum și
implicit costurile cu încălzirea și producerea apei menajare prin diverse intervenții asupra clădirilor precum:
o îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu
superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor;
o reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei
calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă;
o înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață.

De asemenea, o componentă foarte importantă pentru creșterea eficienței energetice o poate constitui
adoptarea de soluții alternative de alimentare cu energie termică în orașul Sulina
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În contextul actual, asigurarea cu energie trebuie să țină seama de două aspecte principale:
diversificarea surselor și realizarea la nivelul consumatorilor a interconectării acestor surse (montarea unor
”sisteme hibride” de alimentare cu energie).
Diversificarea surselor cuprinde o largă paletă de efecte, începând cu acelea strict energetice și
terminând cu cele tehnologice, de protecție a mediului si biodiversității, sănătății oamenilor, etc.
În zonele cu disponibil de material lemnos a început utilizarea în instalații de încălzire centrală a
lemnelor de foc, dar și a peletelor din deșeuri de lemn (rumeguș, așchii) sinterizate, încălzirea individuală cu
sobe nemaifiind corespunzătoare din multe puncte de vedere cu confortul modern (transportul lemnelor și
cenușii, temperatura ridicată a suprafețelor încălzitoare, pericolul de incendiu, lipsa reglajului fin,
imposibilitatea încălzirii unor spații anexă).
Incălzirea cu lemne se poate face clasic, cu arderea lemnelor amplasate pe grătarul focarului sau cu
ardere prin gazeificarea lemnelor, care prezintă inclusiv avantajul întreruperii arderii când se oprește
asigurarea aerului de combustie de către ventilatorul acționat electric.
Folosirea cărbunilorpentru încălzirea cu centrale termice individuale nu a putut lua amploare până
acum din cauza puterii calorifice reduse a cărbunilor livrați, cazanele de pe piață fiind proiectate pentru a
funcționa cu cărbune de putere calorifică ridicată si cu grad redus de zgurificare.
Utilizarea centralelor termice pe combustibil solid presupune nu numai spații adecvate pentru focărit,
dar și pentru depozitarea în siguranță a combustibililor și cenușii, precum și coșuri adecvate din punct de
vedere al amplasării și cu posibilitatea montării de filtre pentru reținerea pulberilor. Utilizarea
combustibililor solizi este incompatibilă cu montarea în bucătăria unui apartament de bloc, dacă acesta n-a
fost prevăzut din construcție cu cosuri de emergență.
Utilizarea combustibilului lichid, în special combustibil lichid usor (CLU) prezintă o serie de avantaje
având în vedere puterea calorifică ridicată, posibilitatea stocării pentru a se evita deficitul din perioadele cu
temperaturi exterioare scăzute, precum si funcționarea automată a sursei termice, fără a fi necesar
focăritul. Nici acest combustibil nu poate fi folosit pentru încălzirea centrală individuală a unui apartament
de bloc din cauza lipsei de spațiu corespunzător pentru depozitarea lui.
O soluție care îmbină avantajele utilizării gazelor naturale cu cele ale combustibililor lichizi o constituie
gazele petroliere lichefiate (GPL),având însă dezavantajele că la instalațiile mic-vrac este necesară
umplerea la intervale scurte de timp a recipientului (din cauza faptului că nu este utilizabilă decât o
cantitate de circa 60% din capacitatea totală a recipientului), iar la scăderea temperaturii scade și debitul de
gaze care se vaporizează și pot fi utilizate.
Sursa de rezervă cea mai la îndemână o constituie energia electrică, la nivelul consumatorilor obișnuiți
folosindu-se încălzirea individuală cu diverse aparate electrice. O creștere a nivelului de confort și, în
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paralel, o reducere a riscului de accidente și incendiu, o constituie apariția radiatoarelor electrice cu
temperatură mai scăzută a sursei de căldură la care elementul încălzitor nu mai este incandescent.
Centralele termice funcționând cu energie electrică au puteri mari, pe care posturile de transformare,
rețelele de distribuție și instalațiile interioare actuale nu le pot prelua, astfel încât pentru viitorul apropiat
și, chiar la nivel mediu, nu se prevede o utilizare a energiei electrice pe scară largă pentru încălzire chiar în
condițiile unei nivelări a costurilor diferitelor forme de energie.
Utilizarea diferitelor forme de energie regenerabilăpentru încălzire trebuie susținută, pentru o
funcționare sigură, de sisteme care utilizează combustibilii clasici, în special cei fosili care pot fi stocați și
care pot produce rapid debitul de căldură necesar.
Pompele de căldurăîncep să capete o utilizare mai extinsă odată cu apariția pe piață a diverselor
echipamente adecvate. Capacitatea lor termică este însă destul de redusă, fiind necesare spații pentru
montarea schimbătoarelor de căldură în sol sau la nivelul apelor freatice precum și o izolare termică a
clădirii mult superioară celei normată la ora actuală în țara noastră. Este important de verificat dacă
parametrii pentru care a fost proiectată pompa corespund parametrilor existenți si/sau doriți în țara
noastră (temperaturi minime, temperaturi interioare în încăperi, temperaturi ale solului și apei freatice).
Utilizarea energiei solareeste cea mai la îndemână soluție la ora actuală în special pentru producerea
apei calde menajere în perioada de vară. Cele trei variante principale de captatoare solare (cu funcționare
gravitațională, la presiunea rețelei de apă, cu tuburi vidate) permit prepararea apei calde chiar și în
perioada de iarnă sau când cerul este înnorat, prin prevederea unor surse de rezervă (încălzire cu
combustibili fosili și/sau electrică). Incălzirea clădirilor este relativ greu de realizat, inclusiv pentru clădirile
cu grad ridicat de vitrare, care pe timpul iernii vor primi o cantitate de căldură ce nu poate fi controlată,
deci nici în concordanță cu necesarul termic, iar vara pereții vitrați (chiar protejați cu diverse sisteme) vor
conduce la o încălzire excesivă a spațiilor, cu consumuri ridicate de energie electrică pentru climatizare.
Utilizarea energiei solare, ca și a celei utilizată în pompele de căldură, este dificil de realizat în condițiile
locuințelor de tip bloc din țara noastră, astfel încât rămâne de utilizat la locuințele individuale și, eventual,
cu un număr mic de apartamente, aceste sisteme presupunând orientare și însorire corespunzătoare,
respectiv teren pentru amplasarea elementelor schimbătoare de căldură.
Încălzirea centralizată din centrale termice poate fi îmbinată cu folosirea modulelor termice compacte
care să fie montate la locuințele individuale, la scări de bloc, la blocuri și chiar la apartamentele din clădirile
colective de locuit, având aspectul și echiparea identice cu cele ale microcentralelor termice murale,
excepție făcând schimbătorul de căldură pentru prepararea apei calde de încălzire, care nu este încălzit de
flacăra gazului, ci de agentul termic primar (apa fierbinte).
Această soluție prezintă următoarele avantaje:
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o posibilitatea montării micro-punctului termic în spații care nu trebuie să îndeplinească condițiile
impuse spațiilor în care se montează aparatele consumatoare de gaze naturale (volum,
suprafață vitrată, detectoare de gaz metan, aerisire, evacuarea gazelor de ardere, rezistența la
foc a elementelor de construcție);
o eliminarea punctelor de ardere de la fiecare apartament / clădire și a poluării mediului, inclusiv
a spațiului învecinat direct;
o utilizarea pentru transportul agentului primar (apa fierbinte) a numai două conducte cu
diametru relativ mic și, prin utilizarea conductelor preizolate și dotate cu detectoare de
umezeală, reducerea la minim a pierderilor de căldură și practic la zero cele de agent termic;
o posibilitatea reglării și programării automate a cantităților de căldură la consumatori în funcție
de temperatura exterioară, de confortul termic dorit, dar si de posibilitățile financiare ale
utilizatorului final;
o se evită pierderile sau prelevarea ilegală de agent termic din instalația de încălzire, deoarece se
va ști precis că locul pierderii se află în acea scară de bloc sau bloc, instalația nemaifiind în
legătură directă cu întreaga rețea exterioară de transport si distribuție.
Dezavantajele sunt legate de:
o realizarea concentrată în spațiu și timp a construcțiilor pentru a justifica tehnic și economic
realizarea unei investiții de amploare având cost ridicat;
o necesitatea prevederii spațiilor și lucrărilor pentru rețelele termice;
o dependența (desi într-o proporție mai redusă decât în cazul actualelor sisteme) de sursele
centralizate în ceea ce priveste temperatura agentului termic la punctul de consum, regimul
zilnic de livrare, perioada anuală de alimentare, întreruperile accidentale sau programate în
funcționare;
o costul investiției inițiale mai ridicat decât în cazul utilizării soluției cu centrale termice
individuale;
o Iinstalarea rețelelor de distribuție, a branșamentelor, regulatoarelor și contoarelor pentru
alimentarea cu gaze naturale numai a mașinilor de gătit și necesitatea contorizării separate a
energiei termice de aceea a gazelor naturale.
În ceea ce privește energia eoliană, variațiile aleatorii ale vitezei vântului fac ca utilizarea acestei forme
de energie să nu prezinte siguranța cerută de cea mai mare majoritate a consumatorilor de energie
electrică, fiind necesară dublarea în proporție de 30...90% cu surse clasice cu pornire rapidă, pentru a nu
periclita funcționarea corectă a utilizatorilor, dar față de importanța potențialului zonal de generare a
energiei eoliene, această soluție este deosebit de promițătoare.
În momentul în care există posibilitatea aprovizionării cu diversi combustibili, dar si a utilizării unor
forme de energie regenerabilă grație existenței unor echipamente performante si la prețuri accesibile,
apare posibilitatea interconectării diverselor surse de alimentare cu energie. Aceasta nu este însă posibilă
decât prin folosirea unor sisteme de automatizare cu diverse grade de complexitate, pentru ca eficiența să
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fie maximă și utilizatorul să nu aibă în permanență grija deciziei pentru trecerea de pe un sistem pe altul
care pare mai economic la un moment dat.
Pe lângă sprijinul financiar pe care trebuie să îl dea statul prin diverse forme, trebuie asigurat și un
sprijin tehnologic pentru utilizatori, importarea și montarea echipamentelor fiind făcută conform cu situația
climatică și cu starea clădirilor.
Se poate aprecia că în etapa actuală și pe termen scurt, soluțiile de alimentare cu energie termică a
clădirilor din orașul Sulina corespund modelului adoptat pentru încălzirea Campusului Școlar, pentru care
asigurarea sarcinii termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum se va realiza prin
intermediul unor cazane din oțel (cu capacitatea de 265 kW) cu funcționare pe combustibil lichid ușor, iar
prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul unui schimbător de caldură cu plăci (cu
capacitatea de 260 kW).

6.7. Protecția mediului
În cadrul RBDDau fost delimitate 20 zone naturale, a căror suprafaţă totală este de circa 50.904
hectare. În aceste zone se pot desfăşura cercetări ştiinţifice privind biologia, menţinerea şiconservarea
calităţii mediului precum şi monitorizarea principalilor parametri ce definesc starea de evoluţie a acestora.

Figură 29:Zonarea RBDD
Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

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

Tabel 28:Zonele tampon din RBDD

Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

6.7.1.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 virotice, boli parazitare), boli
neinfecţioase produse prin apa poluată (inoxicaţia cu nitraţi, cu plumb sau cu mercur).
Poluarea mediului poate conduce la poluarea apei prin ploaia acidă care schimbă ph- ul solului şi al
apelor. Aciditatea are influenţe negative asupra plantelor şi animale, astfel dacă aciditatea apelor creşte
multe animale subacvatice mor; multe specii de amfibieni depind de apă iar scăderea calităţii apei are
corespondenţă directă în creşterea mortalităţii ouălelor şi larvelor sau indirect determinând apariţia unor
boli la care organismele nu mai răspund imunitar.Toate acestea au repercursiuni asupra sănătăţii populaţiei
care trăieşte 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 - râuri, lacuri, fluviul Dunărea şi
ape subterane.
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Suprafaţa Deltei Dunării cuprinde cele trei braţe ale Dunării: Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe şi cinci
zone hidrografice:
1. zona Chilia-Sulina între braţele Chilia, Tulcea şi Sulina;
2. zona Sulina-Sf. Gheorghe, între braţele Sulina şi Sf. Gheorghe;
3. zona Sf. Gheorghe-Razelm, la sud între braţul Sf. Gheorghe şi lacul Razim;
4. zona Complexul lagunar Razim – Zmeica - Goloviţa – Sinoe;
5. zona marină a Deltei Dunării (gurile Dunării, ţărmul mării şi 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, saucele modificate
numai calitativ) cât şi corpuri de apă puternic modificate.
Resursele teoretice de apă din perimetrul RBDD sunt constituite din resursele de apă de suprafaţă şi din
cele subterane. Dintre resursele subterane de apăcele de mică adâncime s unt folosite într-o măsură foarte
redusă şi în exclusivitate de către puţine gospodării ale populaţiei locale, calitatea acestor ape nefiind
corespunzătoare.
În ceea ce priveşte resursele subterane de adâncime, acestea nu sunt corespunzătoare şi nu sunt
utilizat.

6.7.2.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 şi a navelor maritime în tranzit. În
ceea ce priveşte 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.

6.7.3.Calitatea solului

În perimetrul RBDD, pe teritoriile administrative ale comunelor Pardina, C.A. Rosetti, Chilia –
Veche,Crişan, Maliuc, Sf. Gheorghe, Ceatalchioi şi oraşul Sulina, conform datelor Institutului National de
Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi ProtecţiaMediului Bucureşti situaţia terenurilor pe
clase de calitate se prezintă astfel:
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Tabel 29:Situația terenurilor pe clase de calitate

Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

Principalele restricţii ale calităţii solului în anul 2015 au fost:
o Excesul periodic de umiditate în sol, perioada de inundabilitate identificându-se în acest an
aproape în totalitate cu perioada de vegetaţie a culturilor;
o Eroziunea solului prin mişcarea apei în timpul viiturii şi la retragerea acesteia dar şi prin
stagnarea temporară sau definitivă;
o Eroziunea solului prin vânt , în special pe psamosoluri sau soluri nisipoase;
o Sărăturarea solului.
6.7.4.Biodiversitatea (la nivelul Rezervației Biosferei Deltei Dunării)

FAUNA ȘI FLORA 32
 CROMOFITE
Din punct de vedere al indicilor fitocenologici cantitativi, majoritatea speciilor studiate au o abundenţă
şi frecvenţă redusă, excepţie fac Eryngium maritimumşi Convolvulus persicus, specii la care de altfel au fost
găsite situri noi de răspândire nesemnalate în literatură.
De aseemenea, speciile Polygonum maritimum, Linaria genistifoliasubsp. 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, Stipa 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 prezența ridicată de specii antropofile și
invazive.
32
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Principalul factor de periclitare – pașunatul 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 pentru extinderea suprafețelor de pășunat. Efectul preconizat va fi observat în diversitatea de specii
crescută și presiune mai scăzută asupra habitatelor de interes comunitar.
 MACRONEVERTEBRATE ACVATICE
Au fost identificate 26 de pecii de macronevertebrate acvatice apartinând la 9 grupe taxonomice:
Odonata, Ephemeroptera, Heteroptera, Coleoptera, Amphipoda, Mysidacea, Gastropoda, Hirudinea şi
Hydrachnidae. Grupul cu cel mai mare număr de specii este cel al moluştelor din grupul gastropodelor –
melci – cu 12 specii identificate.
 NEVERTEBRATE TERESTRE
În zonele investigate, au fost observate un număr de 46 de specii de ortoptere (47,5% din totalul
speciilor observate în R.B.D.D. și 24,2% din totalul speciilor observate în România), 22 aparținând
Subordinului Ensiferași 24 aparținând Subordinului Caelifera.
De asemenea, în cadrul investigațiile ortopterofaunistice 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 aparținând
Subordinului Ensiferași 14 aparținând Subordinului Caelifera.
 PEȘTI
Din cele 136 specii identificate în tot RBDD aparţinând 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 martie – iunie 2015 un număr de 35 de specii de peşti(marea majoritatea sunt frecvent întâlnite în
mediul lacustru al RBDD);
- în iulie 2015 un număr de 33 de specii de peşti(marea majoritatea sunt frecvent întâlnite în mediul
lacustru al RBDD).
 AMFIBIENI
În perioada vernală și estivală timpurie a anului 2015 în zona R .B.D.D. au f ost identificați 9 din cei 11
taxoni de amfibieni cunoscuți până în prezent în perimetrul R.B.D.D.
În perioada estivală și serotinală a anului 2015 în zona R.B.D.D. au fost identificați 8 din cei 11 taxoni de
amfibieni cunoscuți până în prezent în perimetrul R.B.D.D.
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Având în vedere faptul că în sectorul Revărsarea – Rachelu au fost identificate în repetate rânduri
exemplare de Rana dalmatina care se reproduc în corpurile acvatice din lunca inundabilă a Dunării,
recomandăm intensificarea, în perioadele vernale ale următorilor ani, a cercetărilor de teren din zonele
marginale ale R.B.D.D. pe sectorul dintre Somova și Isaccea.
Având în vedere faptul că în zona Vadu a fost identificată o infrastructură care funcționează ca o
capcană, cauzând mortalitate în populațiile locale ale unor specii de amfibieni de interes conservativ și de
interes comunitar recomandăm inițierea unui studiu multianual de monitorizare a efectului acestei
infrastructuri (necesară pentru cuantificarea impactului negativ al acesteia asupra speciilor de interes
conservativ și de interes comunitar).
 REPTILE
În perioada vernală și estivală timpurie a anului 2015 în zona R .B.D.D. au fost identificați 9 din cei 12
taxoni de reptile cunoscuți până în prezent în perimetrul R.B.D.D.
În perioada estivală și serotinală a anului 2015 în zona R.B.D.D. au fost identificați 7 din cei 12 taxoni de
reptile cunoscuți până în prezent în perimetrul R.B.D.D.
Având în vedere faptul că în zona Vadu a fost identificată o infrastructură care funcționează ca o
capcană, cauzând mortalitate în populațiile locale ale unor specii de reptile de interes conservativ și de
interes comunitar recomandăm inițierea unui studiu multianual de monitorizare a efectului acestei
infrastructuri (necesară pentru cuantificarea impactului negativ al acesteia asupra speciilor de interes
conservativ și de interes comunitar).
Având în vedere faptul că în sectorul Revărsarea – Rachelu a fost identificat un exemplar de Elaphel
ongissima, care probabil pătrunde acidental în lunca inundabilă a Dunării. Având în vedere că zona Zapaclia,
de lângă lacul Gorgonel (acesta din urmă fiind în perimetrul R.B.D.D.) are aceleași caracteristici de habitat si
elemente geomorfologice ca sectorul de la Revărsarea – Rachelu, recomandăm desfășurarea în următorii
ani, a cercetărilor de teren în zona de la Capaclia și malurile lacului Gorgonel în vederea stabilirii prezenței
sau absenței speciei în respectivul loc (singurul în care sunt șanse ca Elaphe longissimasă pătrundă în
R.B.D.D., înregistrarea lui contribuind la creșterea numărului de taxoni de vertebrate a rezervației).

 PĂSĂRI
În urma analizei literaturii de specialitate rezultă că în ultimii 24 de ani (1990-2015 ) în perioada
prevernală (lunile februarie şi martie) în perimetrul R.B.D.D. au fost semnalate cel puţin 174 de specii de
păsări care fac parte din 45 de familii şi 14 ordine.
În perioada vernală şi estivală timpurie în RBDD au fost identificate 190 de specii de păsări.
[143]

Pentru cele 190 de specii de păsări s-au realizat 2576 de observaţii şi aprecieri cantitative din perioada
vernală şi estivală timpurie care au fost structurate sub forma unei baze de date.
Cea mai mare divestitate specifică a fost înregistrată în acestă perioadă de studiu în zonele Sfântu
Gheorghe şi Sulina aici înregistrându-se 170 respectiv 164 de specii.În cadrul investigaţiilor în teren s-a
realizat prima semnalare a cuibăritului codobaturii cu cap galben Motacilla citreola în Delta Dunării.
În perioada estivală târzie, serotinală și autumnală în RBDD au fost identificate 222 de specii de păsări.
Pentru cele 222 de speciide păsări s-au realizat 1650 de observaţii şi aprecieri calitative și cantitative.
 MAMIFERE
În iulie – septembrie 2015 din R.B.D.D. au fost înregistrate 17 de specii și anume: 2 exemplare de
Martes foina(jder de piatră), un exemplar de Castor fiber(breb), 122 exemplarede Lutra lutra (vidră), 10
exemplare de Mustela lutreola (nurcă europeană), 223 exemplare deLepus europaeus(iepure de câmp),
1380 exemplare deOndatra zibethicus (bizam), 204 exemplare deCanis aureus(șacal), 106 exemplare
deVulpes vulpes(vulpe), 42 exemplare de Nyctereutes procyonoides(enot), 7 exemplare de Meles
meles(viezure), 21 exemplare de Mustela nivalis(nevăstuică), 39 exemplare de Mustela putorius(dihor
comun), 317 exemplare de Sus scrofa(mistreţ), 111 exemplare de Capreolus capreolus(căprior), 14
exemplare de Felis silvestris(pisică sălbatică),3 exemplare de Talpa europaea(cârtiță), un exemplar
Erinaceus romanicus (arici).
6.7.5.Managementul deșeurilor

Deşeurile de orice fel, rezultate din activităţi umane, constituie o problemă de actualitate datorită
creşterii continue a cantităţilor şi a tipurilor acestora.
Datele prezentate în acest capitol sunt furnizate de: operatorii economici ce desfăşoară activităţi în
perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, date ce au fost raportate periodic conform HG nr. 856/2002
privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, de operatorul de salubritate al oraşului Sulina şi serviciile de salubrizare ce îşi desfăşoaraă
activitatea în cadrul administraţiilor publice locale.
DEȘEURI MUNICIPALE
În perimetrul RBDD deşeurile menajere colectate nu sunt supuse nici unui proces de tratare prealabilă
eliminării finale prin depozitare.
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Într-o mică măsură se realizează o sortare manuală a deşeurilor depozitate pentru recuperaea
deşeurilor reciclabile de tip PET la Sulina, Chilia Veche şi Sf. Gheorghe cât şi a deşeurilor metalice.
Depozitul de deşeuri menajere şi asimilabile amplasat în oraş Sulina deserveşte 3122 locuitori şi un
număr de 73agenţi economici şi 23 instituţii publice

Tabel 30:Cantități de deșeuri eliminate în depozitul neconform Sulina

Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

Conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, depozitul de deşeuri menajere din oraş Sulina
urma să fie închis în anul 2017.
Deşeurile municipale şi asimilabile reprezintă totalitatea deşeurilor generate, în mediul urban şi în
mediul rural, din: gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi unităţi prestatoare de servicii, la care se mai
adaugă deşeurile stradale colectate din spaţii publice, străzi, grădini şi parcuri (pentru oraş Sulina), deşeurile
din construcţii şi demolări precum şi nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti. Deşeurile
municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau separat) cât şi deşeurile
generate şi necolectate.
Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec sau selectiv) cât
şi deşeurile generate şi necolectate. Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare
parte de deşeurile menajere din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare.
Indicatorii de generare deşeuri menajere în mediul urban şi rural sunt cei utilizaţi pentru perioada în care nu
au existat măsurători: 0,9 kg/loc/an în mediul urban şi 0,4 kg/loc/an în mediul rural.
Cantităţile de deşeuri municipale generate/colectate/necolectate, în perioada 2009-2015, sunt
reflectate în tabelul de mai jos:
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Tabel 31:Evoluția cantității de deșeuri municipale generate/ colectate între anii 2009-2015 pentru orașul
Sulina
Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

În oraşul Sulina, salubrizarea este asigurată de SC ASPL Sulina SRL, iar în localităţile rurale din
perimetrul rezervaţiei, activitatea de salubrizare este asigurată de către serviciile de gospodărire înfiinţate
în cadrul primărilor.
Mai jos este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale colectate, în perioada 2008 - 2015 (
tone) pe categorii:

Tabel 32:Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate în perioada 2008-2015(to) pe categorii
Sursa: Raport privind starea mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării în anul 2015

DEȘEURI INDUSTRIALE
Deşeurile periculoase, prin natura lor, au cel mai mare impact asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
populaţiei. Ţinând cont de proprietăţile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate, corozivitate, toxicitate),
este necesar ca activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase să fie abordate într-un mod riguros.

[146]

În mare parte deşeurile periculoase provin din activitatea de transport (uleiuri de santină, uleiuri de
motor şi şlamuri din rezervoare, deşeuri cu conţinut de ţiţei, baterii cu plumb).
Cantitatea de deşeuri periculoase generată şi raportată de Agentii economici- persoane juridice , în
anul 2015, a fost 86.50 tone, din care: uleiuri de santină-12.23 tone, uleiuri de motor- 20.882 tone, ape
uleioase de la separatoarele de ulei -0.455 tone şi şlamuri din rezervoare 52.90 tone.
DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice intră sub incidenţa Directivei 2002/96
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Obiectivul anual de colectarea DEEEpentru anul 2015 a fost de 4 kg/locuitor pentruDEEEincluse în
categoriile 1 şi 10 din anexa nr. 1A a HG 1037/2010privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate de la populaţia locală şi instituţii
publice în localităţile din Delta Dunării (Sulina, Sf. Gheorghe,Chilia Veche) a fost de 800 kg/an.
S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. deţine un spaţiu special amenajat pentru stocarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice colectate (spaţiu dotat cu platformă betonată în S=13,08 mp şi cămin pentru
colectarea eventualelor scurgeri), acestea ur mând a fi transportate pentru reciclare la agenţii economici
autorizaţi pentru această activitate.
DEȘEURI DE ACTIVITĂȚI MEDICALE
Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, modificat şi completat prin
Ordinul MSF nr.997/2004 şi Ordinul MSF nr.1029/2004, reglementează modul în care se colectează, se
ambalează, se depozitează temporar, se transportă şi se elimină deşeurile generate de activităţile medicale.
Deşeurile spitaliceşti cu potenţial infecţios, încadrate conform anexei la hotarârea nr. 856/2002 în cod
18 01 01 „obiecte ascuţite” şi 18 01 03 „deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri
speciale privind prevenirea infecţiilor” sunt colectate de căt re 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 deşeuri generate de activităţi medicale colectată, în anul 2015 a fost 220 kg. Eliminarea
finală se face către serviciul de gospodărire comunală SC ASPL Sulina SRL.
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COLECTAREA SELCTIVĂ ȘI RECICLAREA
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile în localităţile din Delta Dunării s-a realizat şi în anul 2015
într-o mică măsură prin operatorul de salubrizare din oraşul Sulina şi prin serviciile de salubrizare existente
în cadrul Consiliilor Locale din localităţile Sf. Gheorghe şi Chilia Veche.
Precolectarea deşeurilor municipale şi asimilabile rezultate de la populaţie şi agenţii economici se
realizează în recipienţi de capacităţi diferite (europubele şi eurocontainere de diferite capacităţi) amplasaţi
în spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor.
La nivelul localităţilor din perimetrul Rezervaţiei Biosferei delta Dunării, nu există încă sisteme integrate
pentru colectarea separată a deşeuirlor de ambalaje, a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, a
deşeurilor biodegradabile şi a celor voluminoase.
Deşeurile de ambalaje sunt colectate separat din deşeurile menajere într-un procent foarte mic.
Sistemele pentru colectarea deşeurilor reciclabile nu sunt încă puse în funcţiune în localităţile Chilia Veche,
Sulina, Crişan şi Sf. Gheorghe.
Una dintre problemele întâmpinate în colectarea deșeurilor pe raza orașului Sulina o reprezintă lipsa
unui autovehicol specializat în efectuarea acestei operațiuni de tipul unei autogunoiere pentru colectarea și
transportarea gunoiului menejar de la populația orașului Sulina.
6.7.6.Spațiile verzi

Recomandarile Organizației Mondiale a Sănătății, prevede 50 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, în
timp ce Uniunea Europeană prevede o medie de 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor.
La nivel național media de spațiu verde/ cap de locuitor este de: 12mp/pers., în timp ce la nivelul
județului Tulcea media este de 7.4mp/pers., iar la nivelul orașului Sulina vorbim de doar 2.45mp de spațiu
verde pentru un locuitor.

Anul
TULCEA
BABADAG
ISACCEA
MĂCIN
SULINA
TOTAL

1992
(Ha.)
60
7
1
7
2
77

2002
(Ha.)
60
7
3
5
6
81
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2011
(Ha.)
62
6
3
5
1
77

2016
(Ha.)
180
5
17
5
1
208

Tabel 33:Suprfața spațiilor verzi în orașele Jud. Tulcea
Sursa: INSSE-Tempo Online

Având în vedere că suprafața spațiului verde/cap locuitor este de aproximativ 10 ori mai mică prin
comparație cu media de la nivel european, deducem că orașul Sulina are un deficit mare al spațiilor verzi,
având doar trei scuaruri: unul în vecinătatea sediului AFDJ, unul lângă piață și unul în vecinătatea fostei
burse de pește.
Preocupări de ordin peisagistic sunt prezente de-a lungul străzii pietonale- strada I (prin: plantații de
aliniament, insule centrale cu parter floral, etc.); în restul orașului fiind ignorat acest aspect.
Activitatea de amenajare și întreținere de spații verzi din cadrul S.C. ASPL Sulina S.R.L. se desfășoară pe
raza orasului Sulina, în parcurile și aliniamentele stradale ale acestuia, având ca beneficiar Primăria orașului
Sulina.
Acest serviciu efectuează lucrări specifice de amenajare, întreținere și salubrizare a parcurilor și zonelor
verzi, executând lucrări de pregătire a solului în vederea plantării răsadurilor de flori, a arbuștilor,
transdafirilor, etc., executarea lucrărilor de cosire a gazonului, de toaletare gard viu, tăieri de corecție la
arbori și arbuști, tăieri de lăstari, etc.
33

6.7.7.Hazarde

ÎNGHEȚUL
Fenomenul de îngheț – formarea gheții în zona hidrologică din perimetrul localitățiiSulina - este
determinat de mai mulți factori climatici, hidrologici, biochimici.
Factorii climatici sunt cei mai importanți, fiind reprezentați de temperaturaaerului și viteza și direcția
vântului .
Perioadele de îngheț în rețeaua hidro locală se produc după prima decadă a luniiianuarie și sunt
puternic influențate de mare, putându-se manifesta până laînceputul lunii martie.
Se produce înghețarea rapidă a apelor, în numai 12-24 de ore, dacă temperaturaaerului este de –10
grade și vântul suflă constant cu 8-10 m/s din direcția N - NE.
În astfel de situații, primul care îngheață este golful Musura, urmat de lacurileRoșu, Roșulețși de
Dunărea Veche.

33
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În condițiile unor niveluri hidrologice scăzute și a lipsei curenților, îngheață șicanalele Cardon, Busurca,
Împuțita, formându-se poduri de gheață cu grosimivariind între 40 si 60 cm.
Dacă temperaturile negativeajung la minus 15°C șinivelul Dunării este scăzut,pe suprafața acesteia
seformează o crustă de gheațăcare are tendința de sudarecu sloiurile curgătoareprovenite din
bazinulhidrografic și se creeazăastfel un pod de gheață carepoate bloca vărsarea Dunăriiformând zăpoare
ce necesităintervenția remorcherelorspărgătoare.
Primul îngheț la sol în zona Sulina se produce în a doua decadă a lunii noiembrie,dar este de scurta
durata.Dinamica termică a mării si a deltei are încă o influență pozitivă, menținând oanumită constanță a
perioadelor de îngheț.Duratele maxime de îngheț rezultate din statisticile istorice au fost de 81 de zile,cu o
reducere de până la 40 zile în ultimele decenii, ca manifestare a schimbărilorclimatice.
Durata de scurgere a sloiurilor este cuprinsă între 5 si 15 zile, mai ales cătresfârșitul iernii, când au loc
ruperi masive ale podurilor de gheață din bazinulhidrografic și coturile din amonte se blochează (de ex.
cotul Tulcea).
Deblocarea de ghețuri poatese face respectând anumitereguli care au fost ignorate înultimii ani. Este
necesar să semențină deblocat brațŃul Sf.Gheorghe, pentru ca volumulde gheață să fie preluatparțial de
acesta, astfel că pecanalul Sulina să se poatădesfașura navigația navelorfluviale și cargourilormaritime.
Fenomenul de îngheț al Dunării este un factor principal de diminuare aaccesibilității localităților din
Deltă, în particular a orașului Sulina, și genereazăprobleme în plan social și economic pentru aceste
comunități. Întrucât înpeioadele de îngheț navele rapide nu mai pot circula din cauze tehnice, accesulmai
poate fi asigurat numaicu navele clasice ale NavromDelta ; la o grosime asloiurilor de 25 cm, acestenave îsi
întrerup, deasemenea, circulația.
Problemele sociale alelocalnicilor ramân însuspensie : unii locuitori,personal si elevi, rămânblocați în
Tulcea mai multezile, aprovizionarea cualimente si gaz lichefiat seîntrerupe. Cea mai gravăeste
problematica accesului la servicile de sănătate: ca urmare a desființăriispitalului Sulina, localnicii cu
probleme de sănătate sunt nevoiți să se deplasezepâna la Tulcea pe platforma vreunei nave de semnalizare,
timp de 12-15 ore,printre sloiuri, în condițiile unor temperaturi scăzute.
Față de efectele sociale si economice majore ale fenomenului natural de îngheț, seimpune cu prioritate
înființarea unui serviciu public de transport aerian pentruintervenții de urgență în Delta Dunării, la nivelul
județului Tulcea, prin cooperareaîntre administrația publică județeană si autoritățile publice centrale.
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INUNDAȚIILE
În ultimele decenii, ciclul hidrologic în bazinul hidrografic al Dunării a cunoscutfluctuații și modificări
esențiale cu consecințe imprevizibile generate de inundațiila nivelul întregului bazin, dar și în Delta Dunării,
cu efecte negative pentru zonaDunării maritime, în care se află situat orașul Sulina.
Sulina a fost supusă constant în ultimii ani riscului de inundare, datoritănivelurilor mari ale apelor din
Deltă, amenințând cu ruperea digurilor de protecțiea orașului.
Cota medie a terenului în orașul Sulina, inclusiv platforma portuară, este de+1,1m până la 1,5m,
excepție făcând platformele amenajate pentru uneleactivități economice, rezultate din umpluturi de nisip.
CAUZE
La originea hazardului de inundație se află cauze atât naturale, cât si antropice.
Cauzele naturale includ:
o
modificarea climatului temperat-continental, fenomen înregistrat la nivelnațional,
regional și transnațional, în contextul schimbărilor climaticeglobale care afectează întregul bazin
hidrografic al fluviului;
o
creșterile de volum ale nivelurilor apelor, provocate de cantitățile mari deprecipitații
care cad în intervale scurte de timp pe mari suprafețe,inclusivt volumul mare de zăpadă depus
în perioada de iarnă în întregbazinul hidrografic;
o
încălzirea bruscă a aerului, care provoacă dezghețul rapid în perioada deprimăvară la
nivelul bazinului hidrografic;
o
nivelurile crescute ale apelor Dunării, rezultate din efectul furtunilormarine din
direcția E- NE și din efectul de "mare înaltă" care aparehazardat, care ating valori de circa
+2,2m, constatat prin observații simăsurători hidrometeorologice.
Cauzele antropice au dus la ruperea echilibrului hidrologic natural, prin :
o lucrările hidrotehnice realizate fără studii de impact după 1965;
o modificarea, prin mărirea si redimensionarea gurilor de acces naturale alecanalelor, în
vederea recoltării industriale a stufului pentru alimentareacombinatul de la Chiscani.
Aceste lucrări au ca efect echilibrarea defectuoasă a debitului surplus pătruns dinDunăre în interiorul
Deltei după cum urmează :

canalele care pătrund în interiorul Deltei nu mai sunt orientate din aval înamonte, asa
cum erau gurile naturale ale canalelor, observate de Gr. Antipa;

în această configurație, intrările naturale ale canalelor de acces spre lacuriacționau
asupra nivelului interior al Deltei pe principiul absorbției/sifonuluicondiționat de viteza de
curgere a Dunării spre mare;
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modificările aduse prin dragare gurilor de canal pentru accesulambarcațiunilor mari,
au efect de pâlnie și de preluare debit – împrumutdin viteza de curgere a fluviului, nivelul
interior fiind impus Deltei depresiunea directă a fluviului;

canalele nu mai acționează reversibil pentru descărcarea naturală înspre șidinspre
interiorul Deltei în Dunare la oscilațiile de nivel și debit.
Canalul Caraorman și pericolul de inundare a orașului Sulina
Canalul Caraorman, cu debuseul la Mm 14, a fost construit înainte de 1989 pentrurealizarea și
exploatarea nisipului pentru producerea de sticlă optică, înapropierea pădurii Caraorman. Pe canal urmau
să pătrundă nave remorcher șibarje de mari dimensiuni, destinate transportării nisipului extras.
Studile ulterioare au demonstrat că depozitul de nisip este modest, fiind evaluatgreșit, iar bazinele
rezultate din decopertare și din exploatarea nisipului ar fiputut periclita existența pădurii Caraorman.
Investiția a fost abandonată după1990.
Existența canalului Caraorman produce efecte negative asupra mediului deltaic:

canalul acționează ca pâlnie de absorbție a debitului Dunării, astfel încâtnivelurile
interioare ale Deltei în lacuri și canale ajung să depăsească cu 40-75 cm nivelul inițial al Dunării,
datorită presiunii exercitate de apelefluviului;

debitul este purtător de suspensie aluvionară, debit solid cu efect decolmatare a
lacurilor și canalelor Puiu, Puiuleț, Roșu, Roșuleț;

debitul pătruns contribuie la scăderea calității apei – de ex. crestereaturbidității;

canalul facilitează absorbția de sloiuri și de debit din Dunăre pe timp deiarnă,
distrugerea prin eroziune a malurilor și ruperea de plauri, provocândblocarea canalelor și
deversoarelor;

canalul a produs modificări esențiale în peisajul deltaic si a dus la disparițiaunor specii
valoroase de pește în favoarea altora.
Canalul Caraorman, executat la 30 km în amonte de Sulina, constituie oamenințare pentru oras,întrucât
debitul pătruns nu se poate descărca în fluviu saumare la timp; nivelul crescut al apei are un efect de
înmuiere asupra digurilor deapărare în zona Sulina, iar presiunea rezultată din diferența de nivel are
tendințade rupere a digurilor de protecție.
Sulina s-a confruntat în cel puțin două rânduri cu un pericol real de inundare, carea periclitat grav
comunitatea.
Desi influența canalului Caraorman asupra Deltei și efectele directe produse sunt profund negative, se
manifestă o anumită lipsă de înțelegere a fenomenelor pecare le generează. Astfel, este răspândită opinia
că acest canal este necesar șiimportant pentru circulația ambarcațiunilor de agrement, care în
realitatefavorizează o practicare haotică a turismului, care nu ține seama de impacteleexercitate asupra
biotopurilor, biocenozelor și de dezechilibrele produse înmecanismul de funcționare al Deltei .
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Factorii de decizie au refuzat până în prezent ideea închiderii parțiale a canaluluiși redeschiderii
canalului inițial creat natural.
Canalul Sulina – Sfântu Gheorghe
Înainte de 1989 s-a dragat, fără studiu de impact, un canal între orașul Sulina șilocalitatea Sfântu
Gheorghe, pentru asigurarea umpluturii necesare construirii unuidig care să susțină linia de alimentare cu
energie electrică a acesteia din urmă.
Digul separă Delta propriu-zisă de cordonul litoral al Mării Negre, iar canalulrezultat din dragare a
preluat rolul de canal de descărcare debite prin trei puncte.
Un prim punct de descărcare în Dunăre se află la cca. 50m de vechea cherhana afostei întreprinderi
piscicole Sulina, iar cel de-al doilea deversează în brațul Sf.Gheorghe, în amonte de localitatea cu acelașii
nume.
La mijlocul distanței Sulina – Sfântu Gheorghe este amplasat un deversor dedescărcare a debitelor
interioare pătrunse pe canalul Caraorman, subdimensionat,funcțional doar la niveluri mari. Deversorul,
construit în digul litoral in dreptullacului Rosulet are o lungime de 200m, cota crestei fiind de cca. +0,95m.
Lărgimea deversorului nu este suficientă pentru a deversa apa spre mare pe unfront satisfăcător.
Construcția deversorului nu respectă cota de funcționalitate,acesta fiind supraînălțat față de destinația lui
de descărcare și echilibrare anivelurilor apei. S-a constatat că deversorul funcționează defectuos la
nivelurimari, în situațiile de inundare blocându-se cu plauri ce nu pot fi detasați sau rupțicu mijloacele
tehnice disponibile. Concomitent, canalele de evacuare a apei dinDeltă pe canalele Vătafu (Mm 7 pe brațul
Sulina), Busurca (Mm 2,2 pe brațul Sulina)si Tătaru, care duc apele spre brațul Sf.Gheorghe paralel cu digul
litoral, precum șicanalul care derivă spre brațul Sulina de la nivelul U.M.Radiolocație, necesită subaspectul
adâncimii o întreținere activă, permanentă, prin acele dragaje anuale,care au o tradiție istorică datând din
epoca fostei Comisiuni Europene a Dunării, siprin curățarea gârlelor care drenează apa din baltă.
Impactele apariției digului sunt multiple, implicând inclusiv aspecte care potgenera local crize atât din
punct de vedere al protejării petrimoniului natural, câtși prin favorizarea hazardului de inundare a orașului
Sulina.
Din punct de vedere al habitatelor, digul închide canalele de descărcare debit caredebusau în mod
natural în mare și separă un sit rupt din Delta propriu zisă pe careîl anexează cordonului litoral al Mării
Negre. Distanța de la dig la țărmul mării estede cca. 800 până la 1300m, pe o lungime de 32km. Această
suprafață deaproximativ 3.500ha este ruptă din circuitul natural al ecosistemelor datorităalterării regimului
hidrologic, fiind scoasă efectiv din sistemul de protecțieintegrală. Prin izolarea acestei zonei a fost perturbat
ansamblul funcțional alstărilor de interrelație care asigură structura, funcționarea și dinamica armonioasăa
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complexului dinamic de comunități de plante și avifaunistice, și a modificathabitatul în care interacționau
într-o unitate funcțională, în condiții normale, încadrul unui ecosistem bine definit.
Din punct de vedere hidrologic, impactul asupra regimului hidrologic generat deînchiderea canalelor
naturale de descărcare a debitelor pătrunse în interiorulDeltei, canale care debusau în mod natural în mare,
se cumulează cu efecteleproduse de canalul Caraorman și favorizează hazardul de inundație la niveluri
mariîn zona orașului Sulina.
6.7.8.Riscuri ecologice

Relieful în Sulina este deosebit de plat pentru grinduri, cotele variază între 0 și 3 m, zonele
depresionare situate sub ape fiind dominante. Suprafețele de apă din teritoriu administrativ al orașului
Sulina ocupă 96% din total, și sunt construite din Brațul Sulina, complexe de lacuri, canale precum și întinse
zone de baltă cu vegetație specifică.
Intravilanul orașului are foarte puține spații plantate datorită dimensiunilor reduse a grindului pe care
s-a dezvoltat dar și greutatea asigurării unui pământ fertil care ar întreține vegetația durabilă.
Principalele resurse naturale din zonă sunt construite de fondul piscicol din Marea Neagră, Brațul
Sulina, canalele și lacurile din teritoriu.
Resursele regenerabile sunt: stuful, animalele și păsările pentru vânat, precum și pășunile.
Teritoriul administrativ al orașului Sulina este situat în limitele Rezervației Biosferei Delta Dunării
instituită după normele internaționale de protejare a zonelor umede.
În lista rezervațiilor și monumentelor naturii cu regim strict protejat se află Zona Vătafu-Lunguleț.
Această arie protejată reprezintă un complex lacusru format din lacuri, gârle, canale și mlaștini, cu vegetație
acvatică și palustră bogată și diversificată. Aici se regăsește o arie bogată în specii acvatice și palustre
printre care Aldrovanda vesiculosa, Trapă natanis și Salvinia natans. Cauza degradării este circulația bărcilor
cu motor în zonă.
Nisipurile Sulina-est
Aria protejată se află pe o zonă cu nisipuri fluvio-maritime și acoperită de plante arenare cum sunt:
Secale sylvestre, Polygonum arenarium, Polygonum maritimum, Scolymus hispanicus, Convolvulus persicus,
Convolvulus lineatus, Agrostis Gigantea ssp. pontica, Apera spica-venti ssp. sabulosus, Centaurea pontica
s.a. Dintre arbuști se găsesc frecvent, formând pâlcuri, Hippophae rhamnoides, Tamarix ramossisima,
Elaeagnus angustifolia.
Situl reprezintă habitatul unde crește specia endemica Centaurea pontica (taxon global amenințat),
specie foarte rară, aflată în numai două localități din Delta Dunării și o serie de specii rare din România cum
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sunt: Scolymus hispanicum, Convolvulus persicus etc.
Aria este în proprietatea staului și aici se desfășoară activități slabe de pășunat care nu au impact
negativ asupra statutului de rezervație naturală.
Deși mulți speculează că plaja din Sulină este erodată din cauza curenților mării, am observat,
comparând hărțile satelitare din trecut și prezent, 1975 respeciv 2008, că plaja a crescut cu aprox. 150 m.
Printre cauzele potențiale ale degradării ar fi dezvoltarea construcțiilor în zonă.
Celelalte suprafețe de lacuri, bălți, plajă și mare (conform legii 82/1993) sunt încadrate în zonele
tampon, care se pot explora din punct de vedere economic, folosind mijloace tradiționale. Aici se practică
pescuitul, vânătoarea și recoltarea stufului și celelalte resurse regenerabile.
În prezent se constată o diminuare calitativă a fondului piscicol, prin diminuarea ponderii speciilor
valoroase.
Principalul element responsabil pentru aceste schimbări este creșterea gradului de poluare din
ultimele decenii, pe fondul creșterii presiunii antropice asupra mediului natural.
Pe lângă poluare, un impact pronunțat l-au avut și modificările majore survenite în cadrul sistemului de
circulație al apelor în regim natural, datorită creerii unor canale, obturării unor organisme hidrografice.
S-a produs o creștere de circa 2,5 ori a capacității de scurgere a apei și aluviunilor pe Brațul Sulina
regularizat, care a condus la o schimbare radicală a repartiției debitelor de apă pe celelalte brațe ale Deltei
Dunării.
Datorită amenajării cu diguri a gurii de vărsare în mare a Brațului Sulina, s-au produs schimbări
profunde ale circulației apei și aluviunilor de-a lungul coastei Deltei, la nord și la sud de gura Sulina, care sau soldat, în cea mai mare parte, cu eroziuni ale țărmului.
Braconajul este pedepsit penal sau cu amenzi contravenționale, dar în cele mai multe cazuri acesta nu
se respectă.
Riscuri naturale
Dacă pentru teritoriul administrativ al orasului Sulina, emisiile care polueaza aerul, nu sunt o problema,
neexistand agenti economici care sa efectueze procese tehnologice poluante, si nici centrale termice,
poluarea apelor si a solului este un element sensibil al zonei.
Poluarea apei din Dunăre ce transportă până aici tot ce colectează pe traseul în amonte se mai
datoreazăși utilizarea navelor, ca mijloace de transport, unicul acces în zonă, dar și de tranzitul navelor
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maritime. Scăpările de uleiuri și produse petroliere, sau chiar îndepărtarea reziduurilor de orice natură de
pe navele comerciale pun în pericol ecosistemele acvatice.
Îmbătrânirea parcului de nave fluviale sporește riscul de pierderi de produse petroliere, și intrăîn
atribuția Registrului Naval.
Orașul Sulina are sistemul de alimentare cu apă bazat pe captarea apei din Brațul Sulina și prin urmare,
Dunărea este direct afectată de orice accident de poluare a apelor fluviului.
Poluarea apelor brațului navigabil, dar și a canalelor bălților și lacurilor la care ajunge apa din Dunăre se
produce din ce în ce mai frecvent cu deșeuri din materiale nedegradabile, fenomen care se produce prin
fluctuația din amonte a cotelor Dunării. Soluțiile în această privință depășesc posibilitățile de decizie la
nivelul administrației locale sau județene, organismele de protecție a mediului trebuie să impună condițiile
de stopare a acestui risc de poluare.
În zona Portului Liber Sulina se interzice depozitarea materialelor și substanțelor poluante. Accesul
pentru controlul materialelor depozitate este permis de către agenții ecologiști, responsabili în zonă.
Depozitul pentru deșeuri municipale Sulina este amplasat la cca. 4 000 m față de zonele locuite, dar la
cca. 400 m de țărmul Mării Negre, cca 300 m de Dunăre și 50 m față de canalul de centură. Datorită faptului
că nu este amenajat, are impact negativ asupra zonei limitrofe și a pânzei freatice, care se află la mică
adâncime.
În perioadele cu ape mari, zona de depozitare este parțial inundată.
Cutremurele din ultimele decenii nu au provocat pagube materiale în Sulina, totuși localitatea este
încadrată gradului seismic 6.
Asociația Salvați Dunărea și Delta desfășoară acțiuni concrete de protecție a Deltei și Dunării sși
promoveazăa o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător la nivelul publicului larg.
Asociația Salvați Dunărea și Delta, cu sprijinul Ultravision, a amplasat bannere cu mesaje care
îndeamnă la protecția biodiversității Deltei Dunării în șapte localități și pe cinci nave de pasageri din Deltă.

6.7.9.Tipologia peisajelor

S-au identificat următoarele tipri de peisaje:


Peisajul natural:
o peisaj de canal;
o peisaj specific deltei;
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o peisaj de plajă “virgină”;
o peisaj marin.
Peisajul natural este variat, cu plaja “virgină”, perspective deschise spre Marea Neagră, precum și
numeroase gârle și canale. Litoralul marin oferăîntinse plaje cu nisip fin, și amplitudine mare.
Un element de mare atracție îl constituie peisajul specific deltei cu vegetație specificăși deosebit de
variată, originală prin aspectele peisagere: de la întinsele stufării, și felurite plante de baltă, cu nuferi albi și
galbeni și insule plutitoare de plaur. Peisajul marin se caracterizează prin amplitudine și profunzime
maximă, calmul orizontului și dinamica ritmică a valurilor.
 Peisaj antropic:
o peisaj de golf;
o peisaj de depuneri de aluviuni;
o peisaj de pășune;
o peisaj de cimitir;
o peisaj rural;
o peisaj rural de deltă;
o peisaj de maidan;
o peisaj de tranzit;
o peisaj urban de locuințe colective;
o peisaj fluvial.
Peisajul antropic este într-o continuă mișcare și transformare, ducând la modificări lacustre, la
modificarea grindurilor fluviale și a celor fluvio – marine, modificări ale gârlelor și brațelor, ale golfului, cât
și a cordoanelor litorale, etc.
 Peisaj de faleza:
o peisaj industrial (șantierul naval);
o peisaj de port;
o peisaj rural de faleză;
o peisaj periferic industrial;
o peisajul locuințelor colective;
o peisajul industrial dezafectat.
Este un spațiu funcțional și, în acelașii timp, un peisaj care atrage interesul turiștilor cât și a locuitorilor
orașelor. Peisajul de faleză are o dinamică proprie fiind într-o continuă transformare.

6.8. Educație
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6.8.1.Infrastructura educațională

La nivel județean există un total de 29 unități 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 învatamantul era foarte important, educația 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 evreiescă și un institut englez de marină.
În prezent, unitățile de învățământ dinorașul Sulina sunt reprezentate de o școală mică (clasele I-IV)Școala generală/ gimnaziu, o școală mare (V-VIII)- Școala de arte și meserii, un liceu- Liceul „Jean-Bart”( cu
profilurile filologie, matematică-informatică și matematică-fizică) și o grădiniță 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
educatie fizică și sport (str. VI) . Toate unitățilede învățământ sunt localizate în apropiere, generând o zonă
cu specific educațional, localizată în Estul orașului, în apropierea străzii de promenada – str. I.

Săli de clasă

Laboratoare

Săli de
gimnastică
Înv. liceal

Înv.
Înv. liceal
Înv. liceal
preșcolar
4
7
3
2
Tabel 34: Dotări din sectorul educațional în Sulina

Ateliere
școlare
-

Terenuri
de sport
Înv. liceal

Bazine
înot
-

-

1

-

PC-uri
Înv.
preșcolar
1

Înv.
liceal
53

Sursa: INSSE-Tempo Online

Direcția către care tinde să se îndrepte învățământul în Sulina constă într-un proiect de realizare a unui
Campus Școlar ce va include, în completarea infrastructurii existente:
o baza de practică;
o cămin cu locuri pentru 100 de elevi;
o garsoniere pentru corpul didactic;
o cantină și club pentru 100 de elevi.
De asemenea se propune dezvoltarea profilului de turism și servicii al Școlii de Arte și Meserii în
vederea susținerii pieței locale și zonale a muncii; alături de înființarea unei școli de cinematografie, având
în vedere recunoașterea la nivel internațional a implicării orașului Sulina în producții de film.
Toate aceste propuneri de intervenții are avea rolul de a consolida poziția orașului Sulina ca centru
urban de polarizare și influență în teritoriu.
6.8.2.Populația școlară și personalul didactic
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Situația statistică a populației școlare în orașul Sulina înregistrează un numar total de 396 înscriși la
sfârșitul anului 2016. Având în vedere numărul total de 472 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani,
deducem că pe raza orașului Sulina doar 83.89% din populația școlară este înscrisă. Cu toate că procentul
nu este unul mic, situația nu poate fi considerată a fi una buna deoarece faptul că 1/4 din populație nu
beneficiază de acces la educație conduce la scăderea nivelului de pregătire a populaței orașului și afectează
implicit economia zonei.

Anul

Grădinițe
Preuniversitar
Primar și Gimanzial (inclusiv învățământul special)
Primar (inclusiv învățământul special)
Gimanzial (inclusiv învățământul special)
Primar și Gimanzial
Primar
Gimanzial
Liceal
TOTAL

2016

Nivel de Instruire

Număr
65
331
213
114
99
213
114
99
118
396

Tabel 35:Situația populației școlare : Sulina 2016
Sursa: INSSE-Tempo Online

Evoluția numărului populației școlare susține idee anterior menționată, conform căreia învățământul în
Suina este astăzi pe muchie de cuțit. Perioada înfloritoare mai există numai în memoria locului, numărul
populației școlare suferind o scădre progresivă de-a lungul timpului; populația școlară din prezent este cu
62.9% mai mică prin comparație cu cea din anul 1992.
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1068
907

522
396

Anul 1992

Anul 2002

Anul 2011

Anul 2016

Figură 30:Evoluția populației școlare Sulina – 1992-2016
Sursa: INSSE-Tempo Online

În ceea ce privește gradul de absolvire, situația este cu atât mai îngrijorătoare. Ultimele statistici
înregistrate relevă faptul că la sfârșitul anului 2015, gradul de absolvire la nivel de învățământ primar și
gimanzial este de numai 13.47%, în timp ce pentru învățământul liceal procentul este de 12.62%.

2015

Anul

Nivel de instruire

Număr înscriși

Absolvenți

Grădinițe
Primar și Gimnazial (inclusiv învățământul
special)
Liceal

74
230

31

103

13

Tabel 36: Gradul de absolvire: Sulina 2015
Sursa: INSSE-Tempo Online

Numărul cadrelor didactice însumează un total de 30, structurate astfel:

Nivel de instruire
Învățământ preșcolar
Învățământ primar și gimnazial ( inclusiv învățământul
special)
Învățământ primar ( inclusiv învățământul special)
Învățământ gimnazial ( inclusiv învățământul special)
Învățământ primar și gimnazial
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Număr
4
14
5
9
14

Învățământ primar
5
Învățământ gimnazial
9
Învățământ liceal
12
TOTAL
30
Tabel 37:Structura cadrelor didactice pe niveluri de înstruire: Sulina 2016
Sursa: INSSE-Tempo Online

6.9.

Sănătate
6.9.1.Infrastructura sanitară

Furnizarea serviciilor de sănătate constituie una din funcțiunile carecaracterizează cel mai pregnant o
așezare urbană. Se poate afirma că, înperspectivă istorică, orașul Sulina a excelat în această privință,
exercitândinclusiv un rol semnificativ de influență și polarizare în teritoriu. Recuperareaacestei funcțiuni la
un nivel superior trebuie să constituie un obiectiv prioritar alstrategiei de dezvoltare a orașului.
Bazele serviciilor de ocrotire a sănătății 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 protecție a muncitorilor și
personalului propriu, dar și pentru navigatorii navelor străine, în conformitate cu acordurile internaționale.
În ședința 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 razboi mondial, clădirea a fost reconstruită după anul 1920 și echipată cu dotări și
aparatură de ultimă generație tehnică a timpului.
Serviciul sanitar din Sulina al C.E.D. a fost deosebit de activ, a constituit o prezență vie în viața urbană a
acestei așezări și s-a remarcat prin abordarea nediscriminatorie.
Numărul mediu de bolnavi îngrijiți 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 agenți, piloți și muncitori ai Comisiunii și 10.295 de cetățeni ai Sulinei.
În timpul aceleași perioade, 229.226 persoane aparținând tuturor categoriilor sociale și tuturor
naționalităților s-au prezentat pentru consultații 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 contagiosi, din care 50 marinari, 57 muncitori ai Comisiunii și 521 sulineni. În
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1937, la serviciul de radiologie au fost înregistrate circa 200 de examene radiologice, în timp ce la seviciul de
farmacie, au fost eliberate în 13.832 rânduri medicamente prescrise în consultații exterioare.

Figură 31:Spitalul din Sulina – înainte și după oprirea funcționării

La Sulina a funcționat, la un moment dat, un punct de lucru al Serviciului Județean de Ambulanță
Tulcea. Mai exact, aici exista o șalupă cu personal calificat care transporta pacienții la Tulcea.
Acest punct de lucru a fost desființat în urmă cu câțiva ani, iar acum localnicii cer ca singurul oraș din
Delta Dunării sa aibă din nou o șalupă de ambulanță.
Sulina anului 2017 este o locație vitregită din punctul de vedere al infrastructurii de sănătate,
transportul pacienților la spitalul din Tulcea durează în medie 3ore. Pentru cazuri nu foarte grave, în cadrul
orașului există în prezent:
o Domeniul public: Centrul de Sănătate Sulina (deschis ca o etapă premergătoare redeschiderii
spitalului), cabinetul medical port-frontieră;
o Domeniul privat: 1 cabinet particular de chirurgie, 1 cabinet particular de stomatologie și 2
cabinete de medicina de familie, alături de farmacii.

6.9.2.Personalul medical

Categorii de cadre medicosanitare

Forma de proprietate

Medici
Medici de familie
Stomatologi
Farmaciști

Privată
Privată
Privată
Privată
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Anul

Număr

2015

Structura personalului medical în Sulina, în funcție de categoriile de cadre medico-sanitare și forme de
proprietate este următoarea:

3
1
2
1

Personal sanitar mediu
Publică
Altele
Privată
Tabel 38: Structura personalului medical în Sulina: 2015

2
6

Sursa: INSSE-Tempo Online

6.9.3.Sporul natural al populației

Populaţia României a început 2017 cu un declin demografic accentuat, pierzând doar în luna ianuarie
13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din ţară, în special ca urmare a unui puseu al
mortalităţii.
Spre comparaţie, în ianuarie 2016, sporul natural a fost de doar 7.757 persoane, astfel că sporul natural
negativ a crescut cu 77% în ianuarie 2017.
Mortalitatea infantilă din România a crescut semnificativ - cu 31% - în ianuarie 2017 (după un avans de
40% în decembrie), fiind înregistrate în prima lună a acestui an 160 de decese ale unor copii cu vârsta de
sub un an, comparativ cu 122 de decese în ianuarie 2016.
Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare. Astfel,
populaţia României va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui raport al Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 2015.
Tendința declinului demografic se pretează și situației din cadrul orașului Sulina, unde statisticile arată
că la sfârșitul anului 2016 au fost 29 de născuți vii, cu 56% mai puțini comparativ cu anul 1992.
Raportat la datele la nivel județean, unde sporul natural este de -190 în mediul urban și -1108 în mediul
rural, în Sulina sporul natural este de -27 (în 2016 au fost înregistrate 56 de decese și 29 de nașteri).
Anul
1992
2002
2011
2016

Născuți vii
Decedați
Rata mortalității
66
50
9.2%
33
67
13.4%
20
57
12.8%
29
56
13.7%
Tabel 39:Rata natalității și mortalității în Sulina 1992-2016
Sursa: INSSE-Tempo Online
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Rata natalității
12.2%
6.6%
4.5%
7.1%

6.10.

Turismul

Turismul practicat în Sulina nu se încadrează în categoria agroturismului, aceasta rămânând o formă de
turism care poate fi dezvoltată în viitor în anumite condiții.
În schimb, Sulina oferă oportunități de practicare a unor variate forme de turism, fără să existe o
politică specifică de încurajare a diversității, dar rămâne în principal cantonată în sezonalitatea turismului
estival pentru care există condiții 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 precipitații (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 deține
ponderea principală în fluxul turistic, vizitatorii căutând să cunoască într-un timp relaitv scurt orașul,
monumentele istorice și, în parte, tradiția acestuia, să frecventeze plaja și să beneficieze de numărul relativ
mare de ambarcațiuni cu care localnicii îi pot transporta la complexul lacustru Roșu-Roșuleț-Puiu, la
pădurea Letea și gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Se organizează excursii cu durata de o zi sau
două, la sfârșit de săptămână. Accesul este asigurat în perioada de sezon de Navrom Delta cu navele clasice.
În week-end se înregistrează gradul maxim de ocupare a structurilor de cazare.
Turismul de cură helio-marină și de sejur (odihnă)- este preferat de familii în vacanță și de un număr
tot mai mare de persoane de vârsta a doua, atrase de prețurile întrucâtva mai mici în comparație cu alte
locații de pe litoral în condiții corespunzătoare de cazare și restaurație și de transport la plajă, unde se
găsesc facilități oferite de cinci locații comerciale.
Turismul sportiv- este practicat de două categorii de turisti :
o familii care se deplasează cu ambarcațiuni cu motor, cu care se vine de laBrăila, Galați,
Tulcea și, peridoc, de la Constanța, București și alteorașe mari. Este un turism necontrolat, cu
efecte rele asupra mediului,îndeosebi în cazul ski-jeturilor și motoarelor de putere mare;
o pescarii amatori, care sosesc în grupuri, practic pe parcursul întreguluian, la care se adugă, în
perioadele permise de lege, vânătorii sportivi.
Eco-turismul- cunoaște o creștere accentuată de popularitate în rândurile tineretului, din țară și,
recent, din străinătate, atât sub forma tradițională a sejurului depractică de studiu, cât și a sejururilor și
excursiilor dedicate observării șicunoașterii patrimoniului natural și mediului special al RBDD.În Sulina
operează o structură de cazare dedicată turiștilor tineri: Youth Hosteluldeținut de Autoritatea Națională
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pentru Tineret, cu 250 de locuri, echipatcorespunzător standardelor specifice și dotat inclusiv pentru
campare.
Turismul internațional de croazieră-este o formă de turism reluată după decenii de întrerupere, în
principal de touroperatoriidin Europa Centrală. Este o consecință a poziției speciale a Sulinei înspațiul
dunărean și european, în general. Navele fluviale de croazieră ajung înportul Sulina și staționeaza câteva
ore, timp în care turiștii vizitează faleza,muzeul și clădirea Farului C.E.D., cimitirul marin internațional și
plaja de laMarea Neagră.
Turismul de survol- este o formă recent apărută de vizitare a spațiului deltaic. Se practică cuaparate
mici de zbor, în general sosite din orașele mari: Tulcea, Constanța,București, dintre care unele aterizează
într-o zonă destinată. Solicitări pentru autorizații de survol există și din partea baloanelor cu aer cald sau
heliu, cu ocapacități de aprox. 10-15 persoane.
6.10.1. Resurse turistice

Delta Dunării este descrisă în mod curent ca fiind unică, mirifică si fascinantă.Delta oferă din belsug
spații largi și peisaje diverse care însumează într-unechilibru pitoresc entitatea organică aflată în interrelație
cu celelalte elemente,atrăgând prin inedit si originalitate.
Biodiversitatea excepțională specifică Deltei reuneste pe suprafața de 5.212kmp peste 25 de tipuri de
ecosisteme naturale, 1.100 de specii vegetale, 1.530de specii de insecte, 75 de specii de pesti de apă dulce,
34 de specii demamifere, 70 de specii de scoici si moluste, 16 specii de reptile, 300 de speciide păsări, 60 %
din populația mondială de Cormoran mic, jumătate din populația mondială de Rață cu gât roșu, majoritatea
populațiilor de Pelican comun șiPelican creț.
Sulina este singurul oraș aflat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării și exercită o atracție
proprie, specifică, fiind din ce în ce mai cunoscută ca destinațieturistică, inclusiv datorită popularizării prin
internet și alte medii de cătrevizitatorii care rămân vrăjiți de farmecul său. Nu există încă o politică locală
deinformare turistică a publicului asupra Sulinei ca destinație cu o mare varietate deatracții turistice oferite
de tradițiile culturale, de cadrul natural deltaic, de fluviu, și de plaja litorală de la Marea Neagră.
Delta Dunarii constituie partea cea mai joasă de pe teritoriul țării noastre, o campie în formare prin
aluvionare. Porțiunile de uscat, la cotele obișnuite ale fluviului, reprezintă circa 13%, cea mai mare parte a
Deltei fiind acoperită de mlaștini, lacuri, gârle și ape permanante. O atracție deosebită pentru turism o
constituie peisajul exotic, unic în felul lui pe întreg teritoriul european, adevărat sanctuar pe care 280 de
specii de păsări și l-au ales ca locaș.
Delta Dunării este o rezervație naturală de interes mondial, prin frumusețea peisajelor sale, ea
constituind o importantă zonă turistică.
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Delta Dunării s-a format într-un golf marin umplut cu aluviunile fluviului, fiind cea mai tânără formație
geomorfologică din țară. Au mai contribuit și acțiunile mării, a vântului și a vegetației.

FAUNA
Însumează un total de 3 541specii, datorită condițiilor prielnice create de varietatea mare de habitate
terestre și acvatice. Nevertebratele fromează cea mai mare parte din faună, cu peste 3000de specii.
Fauna piscicolă are o varietate remarcabilă, cuprinzând 86 de specii incluse în 22 de familii. Majoritatea
sunt specii de apă dulce, dar sunt reprezentate și de specii marine precum și specii care trăiesc în Marea
Neagrăși pătrund în Deltăîn timpul sezonului de reproducere.
Aproximativ o treime dintre specii au fost și sunt valorificate economic prin pescuitul comercial
intensiv, inclusiv grupul de sturioni (specie prohibită pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 2006) și
scrumbia de Dunăre (Alosa pontica).
Fauna amfibienilor și a reptilelor este bine reprezentată, cele mai multe din specii fiind protejate prin
lege. Amfibienii sunt reprezentați de 10 specii de broaște și specii de șopârle de apă, triton. Reptilele sunt
reprezentate de 11 specii incluzând testudine, șopârle și șerpi.
Fauna ornitologica, fiind inregistrate in total 331 specii. Zona are o importanță universală pentru
cuibăritul multor populații de păsări.
Zona Deltei Dunării este un loc de popas major, atât de primăvară cât și de toamnă, pentru câteva
milioane de păsări, în special rațe, barza albă (Ciconia ciconia) și numeroase specii de păsări de pradă. În
sezonul de iarnă, Delta găzduiește grupuri mari de lebede și gâște, incluzând aproape întreaga populație de
gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis).
Cele 331 specii de pasari includ: cea mai mare parte a populației Europene de pelican comun
(Pelecanus onocrotalus) și pelican creț (Pelecanus crispus); 60 % din populația mondială de cormoran mic
(Phalacrocorax pygmaeus); 50 % din populația mondială de gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis).
În Sulina există ca specii protejate: Cormoranul mic, Pelicanul comun, Pelicanul creț, Stârcul de noapte,
Stârcul galben, Egreta mică, Egreta mare, Stârcul purpuriu, Stârcul lopatar, Gâsca cu gât roșu, Țigănușul,
Lopătarul, Codalb, Herete de stuf, Califarul alb, C. rosu, Corbul, Dropia, Spurcaciul, Piciorongul, Vulturul
hoitar.
Mamiferele sunt reprezentate de 42 de specii incluzând specii de importanță conservativaă europeană
cum sunt vidra (Lutra lutra) și nurca europeană (Lutreola lutreola).
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Prin Convenția de la Berna sunt protejate un mare număr de păsări (313 din totalul de 331 specii),
urmând apoi un număr de 22 de specii de mamifere dintre care 7 specii sunt strict protejate, și de
asemenea un număr de 24 de specii de pești din care 22 specii sunt protejate.
Animalele domestice precum caii, porcii, bovinele, rațele, gâștele, sunt lăstate libere să se hrănescă din
vegetația bogată din împrejurimi. Întoarse în sălbăticie, acestea își schimbă fizionomia și comportamentul
inițial. Puține animale mai rămân închise în gospodării și acestea numai pentru hrana zilnică.
Cea mai mare problemă o reprezintă patrupedele (în general de talie mică), cablinele și ovinele, care
hoinăresc nestingherit străzile și împrejurimile Sulinei.
Problema care nu și-a găsit rezolvare de zeci de ani este cea a țânțarilor, folosirea pesticidelor în masă
fiind interzisă.
FLORA
Flora este reprezentată de peste 1.839 de taxoni, iar circa 70% din vegetația deltei este dominată de
stuf (Phragmites australis), papură (Typha angustifolia), asociații de Scirpetum și de vegetația de stuf de pe
plauri.
Pajiștile vest-pontice de Carex divisa sunt răspândite pe litoralul Mării Negre, Grindul Chituc, Delta
Dunării (Caraorman, Sulina, Sf. Gheorghe, Sfistofca).
Fitocenozele formează fâșii de 300-1500 m2, la 1-5 m altitudine, terenul fiind plan cu mici denivelări,
vechi dune fixate sau micro depresiuni, temporar băltite.
Vegetația în orașul Sulina se împarte în trei categorii în funcțtie de ariile antropizate:
o Vegetația urbană se afla pe faleza malului drept si este compusa din:
 Aliniamente formate din Salix alba, Fraxinus excelsior, Populus alba, Populus simoni,
Ailanthus altisima, Thuja orientalis.Platbande: Yucca filamentosa, Hibiscus syriacus,
Rudbeckia sp., Ipomea indica, Ageratum mexicanum, Calendula officinalis,
 Garduri vii: Thuja occidentalis și orientalis, Chamaenciparis lawsoniana, Hibiscus, Buxus
sempervirens, Ligustrum ovalifolium.
o Vegetația rurala se regăsește în zonele locuite și este formată din:
 Plante legumicole și fructifere în lotizări: Cucumis sativus, Lycopersicum esculentum
(tomata),Capsicum annuum (ardeiul), Allium cepa, Daucus carota (morcovul), Zea mays,
Vitis vinifera, Prunus sp., Malus sp., Cydonia oblonga (gutuiul), Atropa belladonna
(matraguna), Ficus carica (smochinul);
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Aliniamente pe străzi și alei: Robinia hispida, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Prunus
cerasifera;
 Pe lângă borduri, garduri și în fața portilor: Portulaca grandiflora, Ricinus communis.
o Vegetația spontană:
 Dunăreanaă: Carex distans, C. divisa, Myriophyllum, Nuphar, Trapa natans, Trifolium
fragiferum, Typha angustifolia, Utricularia vulgaris, Wolffia arrhiza, Acorus calamus
(obligeana);
 Maritimă: Aeluropus littoralis, Agrostis gigantea pontica,Cakile maritima, Centaurea
pontica, Convolvulus lineatus, C. persicus,Crambe maritima, Elaeagnus angustifolia,
Hippophae rhamnoides, Lotus tenuis, Salicornia europaea, Tamarix ramossisima;
 Palustră: Agrostis gigantea, Carex divisa, Centaurea pontica, Elaeagnus angustifolia,
Koeleria pyramidata, Salicornia prostrata, Trifolium fragiferum.
Vița-de-vie apare ca plantă spontană adusă de aluviuni, a prins rădăcini în digul brațului și se dezvoltă
foarte bine, localnicii folosind-o pentru producția vinului.


Hippophae rhamnoides (cătina) a fost introdusăîn zona bazinului mare și s-a adaptat răspândindu-se
fără a necesita lucrări de întreținere.
Speciile spontane consumate de către localnici pentru hrană sau pentru efectele lor terapeutice: Acorus
calamus (obligeana), Trapa natans etc.
PORTUL
Cea mai importantă resursă turistică o constituie apa. Turismul a jucat un rol major în multe proiecte de
revitalizare a frontului la apă. Primele proiecte de revitalizare au avut ca scop atragerea turiștilor din oraș.
Pe măsură ce frontul la apăîși schimbă imaginea, turismul și zonele de recreere devin elemente ce aduc
după sine câștiguri financiare.34
O reamenajare a frontului la apă bazată pe turism poate oferi un potențial pentru a crea orașe mai
atractive, de exemplu, prin mijloace de amestec de utilizări, re-utilizarea de terenuri vacante sau terenuri
sub-utilizate. În egală măsură, înlocuirea funcțiunii de port sau utilizării industriale prin turism conduce
adesea la o tensiune între conservarea patrimoniului și dezvoltarea economică. 35
Este un fapt recunoscut că oamenii se bucură de frontul la apă, vizitând-ul atât pentru oportunitățile de
recreere cât și divertisment și cumpărături. Restaurante, pub-uri, cafenele, acvarii, muzee, centre de
recreere, piețe multifuncționale, festivaluri, vase istorice, hoteluri și multe altele sunt deja asociate cu noul
front la apă.
34

Julie Therese Donofrio - Preservation as a Tool for Waterfront Revitalization: Design, Management, and Financing Solutions
from Vancouver, Boston, and London, pag. 11
35
John McCarthy - Spatial Planning, Tourism and Regeneration in Historic Port Cities, pag 19
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6.10.2. Infrastructura turistică

În perioada concediilor și minivacanțelor unitățile de cazare din Sulina nu duc lipsă de turiști, însă
statisticile privind infrastructura turistică și numărul turiștilor nu relevă realitatea din teritoriu întrucât mare
parte din activitate se desfășoară „la negru”.
Touroperatorii spun că turismul la negru este „încurajat“ chiar de stat, care nu simplifică modul de
licențiere a spațiilor de cazare. Autorizarea acestora se face la București, deplasarea dificilă îngreunând
obținerea.
La nivel statistic, în timp ce pe raza orașului Sulina sunt înregistrate numai 3 pensiuni turistice, o tabără
pentru preșcolari și elevi și un hotel, Hotelul Sulina care pentru moment se află în renovare. Capacitatea
turistică lanivel statistic vizeaza existența unui număr de 319 locuri, dintre care 249 în cadrul taberei de
elevi și preșcolari.
În mediul on-line se pot găsi ca disponibile 44 de unități de cazare în Sulina. De-a lungul str. I se
regăsesc de asemenea tăblițe inscripționate cu unitățile de cazare din oraș și detalii despre acestea, în acest
caz numărul lor fiind de 21.
Realitatea cu siguranță relevă în fapt că majoritatea localnicilor oferă cazare în sezonul turistic,
indiferent dacă reușesc sau nu să ofere turiștilor condiții optime de cazare.
În acest sens, pentru a putea încuraja localnicii care oferă servicii de cazare nedeclarate și fiscalizate,
Primaria orașului Sulina poate organiza un serviciu de informare și control cu scopul îndrumării localnicilor
despre căile legale ce trebuiesc urmate, precum și condițiile minime ce trebuiesc îndeplinite pentru astfel
de activități. Astfel, calitatea condițiilor de cazare pot fi considerabil îmbunătățite fapt ce va produce efecte
pozitive asupra gradului de satisfacție al turiștilor din orașul Sulina.
Destinații precum: CA Rosetti, Letea ori Crișan sunt preferate pentru specialitățile din pește oferite
turiștilor chiar în curțile localnicilor, cu precizarea că, de cele mai multe ori, plata acestor prânzuri
tradiționale nu este fiscalizată. Totodată, majoritatea excursiilor, inclusiv pe canalele sălbatice ale Deltei
Dunării, sunt făcute cu ambarcațiuni cu motoare puternice, care grăbesc distrugerea ecosistemului.
Administratorii rezervației biosferei afirmă că evoluția numărului de turiști care au început să fie atrași
de Deltă nu reprezintă deocamdată un pericol major pentru faună. Și asta pentru că mulți preferă zonele
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costiere de la Sfântu Gheorghe, Sulina ori Gura Portiței, turismul fiind mai degrabă orientat către plaje, și nu
către canalele Deltei, care ar avea de suferit în urma unui aflux de masă.

6.10.3. Circulația turistică

Ca destinație de vacanță, Delta Dunării a înregistrat anul trecut o creștere de 25% față de 2015, potrivit
estimărilor hotelierilor, în timp ce întreaga industrie turistică a consemnat o creștere medie de 10%.
Oficial, Delta a fost vizitată în 2016 de 85.000 de turiști, însă numărul real este mult mai mare, de circa
200.000, dat fiind faptul că peste 60% din cei care oferă cazare lucrează fără acte.
În Sulina, numărul sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică a fost de 166 persoane la finalul
anului 2016, iar numărul de înnoptări de 542; ceea ce înseamnă că în medie un turist a petrecut aproximativ
4 zile în Sulina.
Analizând evoluția sosirilor turiștilor pe un etalon de 10 ani, nu poate fi definită clar o tendință, întrucât
osilația numerelor este prea mare, iar funcționarea nefiscalizată a multor unități de cazare distorsionează
datele.

2007

2008

2009

2241
282

2956
1096
253
-

523
-

2010

2011

Fără date

Fără date

Hoteluri
Hosteluri
Vile turistice
Sate de
vacanță
Tabere
1724
1498
523
Pensiuni
235
109
turistice
Tabel 40:Evoluția sosirilor turiștilor în Sulina: 2007-2016

2012

256
44
212

2013

Fără date

Tipuri de
structuri de
primire turistică
TOTAL

2014

2015

2016

2724
230
-

2021
-

133
-

2371
123

1806
215

133

Sursa: INSSE-Tempo Online

6.10.4. Promovarea turistică și evenimentele organizate

În Sulina există un centru de informare și educare ecologică, Centrul de Vizitare Sulina, localizat pe Str.I,
funcționează de marți până duminică, în timpul sezonului turistic (mai, iunie, iulie, august, septembrie,
octombrie).
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Festivaluri:
o Concurs Național de Interpretare Muzicală „Copii cânta marea”;
o Festivalul Minorităților;
o Sărbătorile Deltei;
o Concurs Național de Creație și Interpretare Muzicală (muzică ușoară, dance);
o Sărbătoarea Câmpenească „Lăcramioare, Lăcramioare”;
o Spectacolul „Cântecele Mării”;
o Manifestări cultural – sportive dedicate Zilei Marinei;
o Sărbătoarea zilei orașului de Sf. Maria.
Principalele evenimente organizate în 2017 în Sulina sunt:
o Zilele orașului Sulina – 13 august
o Întâlniri teatrale la Sulina: 31 august – 4 septembrie
o Ediția aniversară a Festivalului de Interpretare Muzicală „Sulina”- 6 august
o „Serbările Deltei” - Sulina
o Sărbătoarea scrumbiei – ediția 1 – 23aprilie
o Festivalul Minorităţilor Naţionale
o Festivalul de Creaţie şi Interpretare Sulina
Cu toate acestea, Sulina nu este suficient dezvoltată la nivelul unui produs turistic menit să ofere
pachete atrctive pentru diversele categorii de turiști.
6.11.

Cultură și sport
6.11.1. Infrastructura și viața culturală

Ocomponentăimportantăavieţiiurbane

esteceaculturală,domeniucare
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poate

contribuiînmodspecificlacreştereagraduluideatractivitateaorașului Sulina, în special pentrupopulaţia
tânără și pentru turiști.Mijloaceleprincare seinduceculturaînmediulurbansunt diverse, însă infrastructura
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.
BIBLIOTECI
Pe teritoriul orașului se află 2 biblioteci, una aparținând sectorului privat, iar cealaltă celui public,
ambele însumând în total 50 820 volume de cărți. Personalul angajat este în număr de 2.
În ultimii 6 ani, situația cititorilor activi înregistrează o pantă descrescătoare. Dacă în 2016 vorbim
despre 875 de cititori activi și 7 185 volume eliberate; și în 2015 de 867 cititori pentru care s-au eliberat
8 536 volume; în anii precedenți datele statistice indică diferențe de până la 50% mai mari.
Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Cititori activi
1684
1792
Volume eliberate
30 108
30 794
Volume/ cititor
17.87
17.18
Volume/ total pop.
6.8
7.06
% cititori activi
37.5%
41.1%
Tabel 41: Statistica cititorilor din Sulina: 2011-2016

1615
31 763
19.66
7.41
37.7%

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

1340
24 162
18.03
5.77
32%

867
8 536
9.84
2.06
21%

875
7 185
8.21
1.76
21.5%

Sursa: INSSE-Tempo Online

Alături de scăderea dramatică a numărului cititorilor activi, scade și numărul volumelor pe care aceștia
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.
Nivelul educației locuitorilor se proiectează și în datele referitoare la volumele împrumutate de
locuitorii orașului din bibliotecile din Sulina. 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 puțin 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 anul 2003. Expoziţia prezintă,
prin documente şi fotografii, istoria Sulinei în perioada Comisiunii Europene a Dunării şi viaţa a două
personalităţi marcante legate de oraş: dirijorul George Georgescu şi scriitorul Jean Bart.
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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, exceptând anul 2012, când farul a fost vizitat de 15 850 de
persoane, atingând un maxim. În 2011 farul a fost vizitat de 6400 persoane, în 2013 de 6850, in 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, turnul de apă, farul vechi, farul
de avertizare de la vărsarea brațului Sulina în Marea Neagră, Casa memorială „George Georgescu”, clădirea
„Jean Bart”, clădirea Comisiei Europene a Dunării, castelul de apă stil olandez și schitul de la Cardon.
CULTE
Pe teritoriul orașului sunt prezente trei locașuri de cult:
o Biserica Grecească
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Începută la 14 octombrie 1866 de comunitatea greacă din oraş, cu firman de la sultanul Abdul Azis,
biserica a fost terminată un an mai târziu, cum o mărturiseşte placa de marmură de pe frontispiciul intrării.
Dar după al Doilea Război Mondial, mulţi membri ai comunităţii greceşti au emigrat în Elada, din cauza
regimului comunist, care tocmai se instaura în România. Din acest motiv, sfântul locaş a fost donat prin anii
`70 românilor.
Hramul bisericii a fost ales în amintirea mutării la Bari a moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, zi de mare
cinste în Eptanez, de unde proveneau majoritatea ctitorilor, deoarece, conform unei tradiţii locale, în
drumul spre Bari, moaştele sfântului ar fi trecut şi prin această localitate.
Ridicată iniţial din cauza ordinului autorităţii turceşti, fără turlă şi fără clopotniţă, după 1878, când
Dobrogea a fost realipită patriei-mamă, i s-au adăugat cele două elemente şi pictura în ulei realizată de
Ioannis Kyriakos. Deşi Sulina a fost bombardată de ruşi şi de nemţi în cel de-al Doilea Război Mondial,
biserica a scăpat ca prin minune.

o Biserica de rit vechi Sf. Nicolae

Biserica a fost construită în perioada august 1991 – 12 iulie 1995. Ascultând o slujbă ținută în biserica
enoriașilor ruși-lipoveni, constatăm cu uimire că singura deosebire față de slujba enoriașilor ortododocși,
este limba. Biserica este deschisă vizitatorilor numai în timpul slujbei, deoarece nu există personal salariat.
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o Catedrala ortodoxăSf. Niolae și Alexandru

Catedrala este construită în stilul neoromânesc, după un proiect întocmit de arhitectul Nicolae C.
Mihăescu. Pictura interioară este realizată de profesorul Gheorghe Răducanu, în timp ce medalioanele cu
sfinți de pe fațada exterioară sunt realizate din mozaic venețian din sticlă de Murano de pictorul Dumitru
Norocea. Construcția a fost realizată în 3 etape,începând cu anul 1882, costrucția propriu-zisă începând de
abia în 1910 .
o Biserica Catolică Sf. Nicolae
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Biserica catolică ”Sfântul Nicolae” din oraşul Sulina, clădire de patrimoniu în care se află o pictură de
Michelangelo Merisi da Caravaggio, a trecut prin reparaţii capitale, lucrările fiind finanţate de Ministerul
Culturii.Biserica catolică a fost restaurată pentru prima dată în 1931, potrivit datelor Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural.
Atunci, probabil, a fost adăugată şi campanila care nu făcea parte din construcţia iniţială. Alături de
pictura semnată de Michelangelo Merisi da Caravaggio, în lăcaşul de cult se mai află picturi vechi ai căror
autori nu sunt cunoscuţi.Biserica romano catolică este cea mai veche biserică din oraşul Sulina. Ea a fost
sfinţită în anul 1863.

6.11.2. Infrastructura și activitatea sportivă

Infrastructura și activitatea sportivă în Sulina este redusă. Cele mai multe preocupări sportive se
întălnesc în cadrul unităților de învățământ, adăpostite de sala de sport a școlii în cadrul orelor de educație
fizică și sport, și în cadrul Taberei Sulina în incinta căreia există terenuri sportive unde se poate juca
basketball, tenis și fotbal, terenul de fotbal sintetic beneficiind și de nocturnă.
Evenimentul de interes public in cadrul căruia se desfășoară activități sportive este considerată a fi Ziua
Marinei, cu ocazia căreia sunt întreprinse activități cultural-sportive.

6.12.

Capacitatea administrativă și guvernanța locală

6.12.1. Administrația publică locală

Serviciul public este un mijloc prin intermediul căruia administrația locală poate presta servicii de
interes general pentru cetățenii acesteia. Înființarea acestor servicii este hotărâtă de Consiliul Local în
calitate de autoritate deliberativă, iar primarul în calitate de autoritate executivă se ocupă de organizarea și
funcționarea acestora.

[176]

Administrația Serviciilor Publice Locale Sulina (A.S.P.L.- Sulina) funcționează în regim de autofinanțare și
face parte din categoria de servicii publice destinate colectivității în ansamblu.
Având caracter de proprietate publică de interes național și local, A.S.P.L. Sulina are de îndeplinit
urmatoarele obiective:
o salubrizarea orasului;
o administrare portuară;
o administrarea cimitirului;
o administrarea clădirilor din patrimoniul de stat.
Organizarea și funcționarea A.S.P.L. Sulina este reglementată de H.C.L. Sulina nr.6/07.02.2003.
Consiliul local al orașului Sulina este oganizat prin intermediul a 29 de funcții, dintre care 22 de funcții
publice – 19 de executie și 3 de conducere, 2 funcții de demnitari publici și 5 de funcții contractuale de
execuție. Organigrama aparatului de specialitate al Primarului orașului Sulina și al serviciilor publice se
structureaza astfel:

Legendă: T=total/ C=conducere/ Ex=execuție/ D=deservire
Figură 32: Organigrama aparatului administrativ Sulina

Sursa: Consiliul Local Sulina

La nivelul aparatului aparatului de specialitate al Primarului orașului Sulina se înregistrează o capacitate
redusă în ceea ce privește gestionarea achizițiilor publice sau a investițiilor demarate/planificate finanțate
fie din fonduri europene, fie din alte resurse financiare. Asemenea posturi necesită un nivel de pregătire
specific și dobândirea unei experiențe însemnate în gestionarea unor asemenea tipuri de investiții.
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7. ANALIZA SWOT
MEDIUL INTERN

Puncte Tari









Puncte Slabe

ACCESIBILITATE
Tramă rectangulară, coerentă;
 Inaccesibilitate rutieră/ feroviară/ aeriană;
Permeabilitate ridicată a țesutului;
 Mod unic de acces – naval;
Timpi relativi reduși de deplasare în țesutul
 Timpi ridicati de deplasare - distanța între
urban;
Sulina și Tulcea se parcurge într-un timp
minim de aprox. 1.5h;
Acces facil către unitățile de interes public
datorită localizării acestora pe principiul
 Accesibilitatea
depinde
de
condițiile
proximității
meteorologice;
 Orar fix pentru deplasările în afara localității;
 Infrastructura stradală necorespunzătoare
deplasărilor în siguranță pe aprox. 50% din
trasee;
 Legături deficitare cu puncte importante din
oraș;
 Lipsa preocupării pentru persoanele cu
dificultăți de deplasare;
 Mobilitate redusă a turiștilor, forței de
muncă și a bunurilor
MOBILITATE URBANĂ
Majoritatea locuitorilor se deplasează pe jos
 Trotuare necorespunzătoare normelor de
sau cu bicicleta;
siguranță;
Mobilitate crescută între cele două puncte
 Mobilitatea turiștilor în teritoriu se asigură în
importante ale orașului: plaja și str I definită
mare parte prin serviciile de taxi, activitatea
de activităti de interes public/ comerț/
intensă a acestora poluând major mediul
alimentație publică /etc.
înconjurător.
DEZVOLTARE URBANĂ
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Patrimoniul construit oferă orașului unicitate
și aspect estetic deosebit;
Preocupări pentru accesarea proiectelor
europene privind restaurarea și reabilitarea
unor elemente de patrimoniu construit;
Preocupări privind amenajarea plajei Sulina,
element cu potențial crescut;
Potențial ridicat de dezvoltare, dat fiind
istoric locului









Existența multor elemente de patrimoniu/
clădiri cu valoare de muzeu aflate în stare
avansată de degradare;
Lipsa preocupărilor pentru dezvoltarea
țesutului, exceptând strada I; stradă de
interes local;
Discrepanțe majore de dezvoltare în cadrul
țesutului;
Proprietarii privati nu dispun de fonduri
necesare restaurărilor;
Terenul fostei Fabrici de Conserve este
dezafectat

PROFIL DEMOGRAFIC
 Spor natural negativ;
 Tendință de scădere a numărului populației;
 Proces
accentuat
de
îmbătrânire
demografică;
 Pondere negativă a populației cu studii
superioare;
 Evoluție negativă a ponderii populației active
în cadrul orașului.






ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Administrația face demersuri în vederea
 Instrumentele de comunicare directă și
accesării fondurilor europene pentru
dinamică cu locuitorii orașului nu sunt
dezvoltări punctuale în cadrul orașului
diversificate;
 Venituri proprii reduse
DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Potențial
ridicat
datorat
capacității
 Lipsa diversificării economice a activităților
teritoriului de a susține dezvoltarea turistică;
din Sulina;
Număr ridicat al forței de muncă active
 Lipsa inițiativelor de sprijin
pentru
dezvoltare;
 Lipsa unei oferte educaționale complexe
dedicate turismului (domeniu de activitate
principal în prezent);
 Grad de ocupare redus al orașului
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comparativ cu suprafața de intravilan
propusă prin PUG 2011;
Dificultăți în asigurarea locurilor de muncă
pentru populația activă a orașului;
Lipsa unor investiții publice noi în
dezvoltarea economică;
Venituri/locuitor reduse

MEDIU CULTURAL. PATRIMONIU. EXPLOATARE POTENȚIAL TURISTIC
Situl studiat se bucură de o ofertă culturală
 Orașul nu reușește să transpună în sfera
variată;
tursimului de business potențialul cultural
major pe care îl deține;
Caracterul multicriterial al orașului poate
 Segmentul turismului de agremenet nu
susține dezvoltarea;
capitalizează potențialul natural existent;
În oraș au funcționat o serie de activități
 Orașului îi lipsește un sistem de promovare
culturale de referință, care prin readucerea
în actualitate ar putea susține un mediu
complex, atât pe plan național, cât și
cultural complex, de calibru european;
internațional;
Sulina are un caracter multicultural și
 Sezonul de vârf se desășoară numai pe
multietnic;
parcursul a 5 luni (mai- octombrie);
Oferta de turism de la nivelul orașului poate
 Infrastructură
adecvată
evenimentelor
fi completată cu o ofertă integrată pe plan
culturale lipsește (singurul spațiu comuniatr
regional;
este considesat a fi scuarul din fața Palatului
Comisiei Europene a Dunării).
Organizarea diferitelor evenimente culturale
pentru reiterarea tradițiilor zonale.

Existența Taberei de Vară Sulina;

EDUCAȚIE
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Lipsa infrastructurii pentru învățământul
superior;
Ofertă educațională limitată în cadrul
orașului;
Acces dificil la alte instituții de învățământ
din vecinătățile sitului studiat;
Aprox. 25% din populația școlară nu este
înscrisă în cadrul niciunei forme de
învățământ;
Infrastructura școlară nu răspunde nevoilor
actuale ale cetățenilor (ex: 1 singur PC în
cadrul școlilor din Sulina);




















Curricula
educațională
nu
acoperă
competențele cheie necesare elevilor pentru
ocuparea forței de muncă din oraș (sectorul
turismului, agriculturii, pescuitului, etc.).

LOCUINȚE. SPAȚII PUBLICE, INFRATSRUCTURĂ ȘI SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ
Preocupări pentru accesarea fondurilor
 Calitatea locuințelor este sub media
europene
în
vederea
modernizării
națională;
infrastructurii de transport și serviciilor de
 Incapacitatea infrastructurii tehnico-edilitare
utilitate publică;
de a susține noi dezvoltări imobiliare;
Există interes pe piață pentru noi dezvoltări
 Stare
avansată
de
deteriorare
a
imobiliare;
infrastructurii și a serviciilor de utilitate
Tendințe de ameliorare a calității spațiului
publică;
public prin amenajarea străzii I și a străzii V,
 Infrastructura rutieră necesită lucrări de
de acces către plajă;
modernizare și de completare, astfel încât să
Demersuri pentru completarea infrastructurii
răspundă nevoilor actuale ale utilizatorilor.
tehnico-edilitare.

OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER. SPAȚII VERZI
Ceea mai importantă resursă de care turiștii
 Infrastructura pentru petrecerea timpului
și localnicii se pot bucura în timpul liber o
liber nu răspunde nevoilor utilizatorilor;
constituie peisajele unice din deltă;
 Amenajări minimale ale spațiilor verzi;
Prezența plajei și a gurii de vărsare a brațului
 Suprafața spațiului verde/ cap de locuitor cu
Sulina în Marea Neagră;
mult mai mică prin comparație cu media
Existența unor peisaje neantropizate;
națională și chiar cea județeană;
Posibilitatea unor experiențe tradiționale
 Infrastructură destinată activităților sportive
datorită tipului de turism ce presupune
și de loisir apropae inexistentă;
interactiunea directă cu localnicii;
 Mari suprafețe neamenajate.
Pontețial ridicat al brațului Sulina de a deveni
axă verde, completând astfel oferta de
petrecere a timpului liber.

INFRASTRUCTURA MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
Posibilitatea redeschiderii Spitalului Sulina.
 Infrastructură medicală insuficientă;
 Timpi crescuți de deplasare până la cel mai
apropiat centru medical, în cazul situațiilor
de urgență;
 Accesibilitatea către centre medicale
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specializate este dependentă de condițiile
meteo;
Lipsa existenței unei oferte de îngrijire a
vârstnicilor și a persoanelor cu handicap

PROTECȚIA MEDIULUI
Cadrul legislativ la nivel regional împiedică
 Lipsesc măsurile de atenuare a efectelor
intervenții majore asupra fondului natural.
folosirii necontrolate a mijloacelor de
deplasare poluante;
 Orașul nu dispunde de un sistem de încălzire
centralizat, conducând la consum ridicat de
energie;
 Modurile de asigurare a încălzirii contrucțiilor
periclitează atât mediul înconjurător, cât și
starea de sănătate a locuitorilor ;
 Lipsa preocupării pentru colectarea selectivă
a deșeurilor;
 Deversarea canalizării orășenești se face în
Dunăre;

MEDIUL EXTERN

Oportunități





Amenințări

ACCESIBILITATE
Posibilitatea conectării la rețeaua europeană
 Managementul slab duce la o execuție de
de transport naval;
slabă calitate a lucrărilor de infrastructură
mare, respectiv prelungește termenul de
Existența portului fluvial maritim laTulcea;
execuție sau impune implementarea unor
Existența
aeroportului
local
Mihail
soluții de compromis cu impact direct asupra
Kogălniceanu
costurilor;
 Lipsa unei conexiuni rapide cu municipiile
Brăila si Galați;
 Lipsa unui pod pesteDunăre,în zona BrăilaGalați
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MOBILITATE
Existența condițiilor primare pentru stabilirea
 Inexistența unor porturi, fiecomerciale,fietip
unui punct de transport intermodal la Tulcea
„marină” pe teritoriul județului Tulcea.
– aeroport, transport rutier, transport CF,
transport fluvial și maritim;
Existența conexiunilor de transport cu
municipiile Constanța, Brăila și Galați;
Prezențaunui nod de căi ferate, artere rutiere
la Tulcea

DEZVOLTARE URBANĂ
Existența unei viziuni de dezvoltare localăa
 Accentuarea procesului de suburbanizare.
AutoritățilorPublice Locale;

PROFIL DEMOGRAFIC
Promovarea manifestărilor culturale găzduite
 Tendința de îmbătrânire a populației;
la nivelul municipiului;
 Natalitatea este în scădere;
Menținerea economiei pe un tren ascendent
 Lipsa proiectelor sociale.
poatecontribui la reducerea ratei de migrație
externă.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Implicarea
activăa
AutoritățilorPublice
 Capacitate medie de atragere a investițiilor
Localeîn structuri parteneriale regionale –
precumși a fondurilor europene, structurale
naționaleși transfrontaliere;
și de investiții;
 Instabilitate legislativăce poate afecta
implementarea proiectelor de dezvoltare
locală;

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Existența unor instrumente de finanțare
 Amânarea intervențiilor poate duce la
specifice, pentru activitățile agricole din
deterioarea
ireversibilăa
unor
zonă;
funcțiuniurbane
esențiale
pentru
dezvoltareaviitoare a orașului;
Relieful oferă premisele dezvoltării unui
centru urban cu funcțiuni comerciale,
 Infrastructura de acces limitatăcătre
industriale, agroindustriale și turistice
localitățile izolate, care prezintăpotențial
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36

complexe;
Dobrogea a fost identificată ca fiind o zonă
cu un potențial energetic eolian ridicat;
Revenirea
tendinței
pozitive
pentru
activitățileeconomice inclusivîn domeniul
construcțiilor;
Posibilitatea realizăriiproiectului „Bursa de
pește” la Tulcea;
Potențialul de dezvoltare al unor structuri de
sprijinirea afacerilor de tip cluster (de
exemplu în domeniul maritim, în domeniul
turismului);
Având în vedere poziționarea pe platforma
industrialăvesticăa celei mai mari concentrări
a
industriei
tulcene,
autoritatea
publicălocalăeste interesatăde a dezvolta
infrastructura din zona de vest în vederea
sprijinirii activităților economice generatoare
de venituri pentru populația municipiului, a
zonelor din apropiere (efectul de spill-over) și
nu în ultimul rând generarea de venituri la
bugetul local;36
Potențial turistic extrem de valoros, datorat
apropierii de Rezervația NaturalăBiosfera
Delta Dunării, dar insuficient valorificat
economicîn prezent;
Utilizarea
finanțărilor
nerambursabile
prezente în România prin intermediul
diferitelor programe operaționale;
Interesul internațional ridicat în vederea
dezvoltării biodiversității și promovarea
turismului în zona Delta Dunării.



turistic (transportul public al Municipiului
Tulcea insuficient dezvoltat);
Lipsa colaborărilor între întreprinderi și
institutele de cercetări.

MEDIU CULTURAL. PATRIMONIU. EXPLOATARE POTENȚIAL TURISTIC
Teritoriul este echipat cu obiective naturale
 Caracterul de punct de tranzit al Municipiului
devenite și turistice, reprezentate de fluviul
Tulcea pentru turiștii din afara țării.
Dunărea, Rezervația Biosferei Delta Dunării,
 Lipsa unei promovări adecvate și crearea
Lacurile Zaghen și bălțile Somovei;
unor pachete turistice atractive pentru orașul

Strategie de Dezvoltare – Tulcea
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Diversitate a vegetației;
Diversitate faunistică;
Funcționarea Centrului Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării;
EDUCAȚIE
Extinderea sistemului de învățământ dual

spre alte domenii (turism și alte sectoare
conexe);
Susținerea guvernamentală a programului

After School;
Accesarea surselor de finanțare disponibile
prin POR 2014 – 2020 pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale.

Sulina.

Lipsa unor demersuri concrete pe plan
național care să susțină creșterea calității
învățământului;
Schimbările frecvente ale legislației în
vigoare.

LOCUINȚE. SPAȚII PUBLICE, INFRATSRUCTURĂ ȘI SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ
Potențial atractiv pentru dezvoltarea unor
 Continuarea unei atitudini pasive a
investiții în domeniul energiilor regenerabile
administrației locale în ceea ce privește
– în mod deosebit în segmentul fotovoltaic;
implementarea standardelor de calitate din
domeniul arhitecturii și urbanismului la
Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe,
nivelul zonei limitrofe a orașului (calitatea
utilizând sursele de finanțare disponibile prin
obiectului
construit,
a
materialelor,
POR;
respectarea normelor urbanistice).
Existența unor programe naționale pentru
 Capacitate administrativă redusă a Primăriei
sprijinirea construirii de locuințe sociale sau
în gestionarea proiectelor cu finanțare
pentru tineri;
europeană.
Accesarea uor pachete de finanțare
complexă în
vederea reabilitării sau
modernizării infrastructurii rutiere și tehnicoedilitare





OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER. SPAȚII VERZI
Dezvoltarea interesului publicului european
 Trendul național de consumare inadecvată a
și internațional pentru diversitatea culturală
resurselor de teren pentru construcții, în
a Europei;
detrimentul spațiilor verzi.
Cadrul natural din zonă oferă posibilități
pentru activitățile în aer liber (drumeții,
excursii).
INFRASTRUCTURA MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
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Regenerarea economică a comunităților
defavorizate, inclusiv reabilitarea centrelor
medicale și spitale prin programele ce oferă
finanțări europene.





Zonă semnificativ defavorizată;
Accentuarea fenomenului de migrație
externă a cadrelor medicale;
Lipsa de alocări bugetare la nivelul național
sau al nivelul județului pentru dezvoltarea
infrastructurii medicale

PROTECȚIA MEDIULUI
Municipiul deține un triplu statut de
 Accentuarea efectelor fenomenelor de
protecție: Rezervație a Biosferei, Zona umedă
schimbare climatică (secetă, precipitații
de importanțăinternațională în special ca
abundente, persistența perioadelor de
habitat al păsărilor de apă, Aparține
îngheț)
Patrimoniului Natural Mondial;
Municipiul Tulcea se regăsește intre Unitățile
administrativ-teritoriale cu concentrare
foarte mare a patrimoniului construit cu
valoare culturală de interes național;37
Tendința națională de orientare către surse
de producere a energiei regenerabil

8. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI PENTRU PERIOADA 2017-2035
8.1. Contextul Strategic
38
8.1.1.Context strategic european
La nivelul Uniunii Europene, cooperarea teritorială și fluxurile de tehnologie, mărfuri și capital
reprezintă aspecte critice de dezvoltare și constituie factori esențiali pentru sprijinirea unei dezvoltări
durabile. Articolul 3 din Tratatul de la Lisabona (2009) evidențiază faptul că Uniunea Europeană
promovează coeziunea economică, socială și teritorială ca răspuns la provocările globalizării, ale schimbările
climatice și demografice și cele în materie de securitate și energie. Formularea strategiei pentru regiunea
Delta Dunării („regiunea”) se subordonează principiilor și priorităților politicilor UE,ceea ce creează cadrul
necesar unei politici teritoriale regionale ce are drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii.
Strategia abordează în egală măsură aspecte privind protecția mediului și nevoile socio-economice, prin
asigurarea de servicii de bază, oportunități de angajare, conectivitate și accesibilitate. Ea răspunde politicii
de coeziune și, de asemenea, ia în considerare prioritățile Strategiei UE pentru regiunea Dunării.
37
38

Strategia de Dezvoltare - Tulcea
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
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Următoarele documente reprezintă contextul UE pentru crearea strategiei integrate de dezvoltare
durabilă a Deltei Dunării:


Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020: spre o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii,compusă din regiuni diverse
Agenda teritorială evidențiază ca scop comun coeziunea teritorială pentru o dezvoltare mai armonioasă
și echilibrată.


Investiții în viitorul Europei–Al cincilea raport cu privire la coeziunea economică, socială și
teritorială (noiembrie 2010
Al cincilea Raport de coeziune este primul raport adoptat în temeiul Tratatului de la Lisabona, care a
adăugat obiectivelor duble de coeziune economică și socială pe cel de coeziune teritorială. Raportul: (i)
analizează dimensiunea teritorială a accesului la servicii; (ii) acordă o atenție mărită schimbării climatice și
mediului și (iii) analizează modul în care poate fi măsurat impactul teritorial al politicilor.


Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) aprobată de Comisia Europeană în decembrie
2010 și adoptată de România în 2011
Dezbătute și convenite la nivel comunitar, aceste documente definesc nucleul cooperării regionale în
regiunea Dunării. Cei patru piloni ai acestei strategii a Uniunii sunt conectarea regiunii Dunării (transport
multimodal, cultură și turism, rețele energetice), protecția mediului (gestionarea resurselor de apă,
protejarea biodiversității și gestionarea riscurilor de mediu), construirea prosperității (educație, cercetare,
competitivitate) și îmbunătățirea guvernanței (capacitate instituțională și securitate internă).


CARTE ALBĂ: Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor –Către un
sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (CE, 2011)
Pe baza experiențelor acumulate, foaia de parcurs examinează evoluțiile din sectorul transporturilor,
provocările viitoare și inițiativele de politică care trebuie avute în vedere la nivel mondial. Este prezentată
viziunea Comisiei privind transporturile, împreună cu măsurile esențiale care vizează transformarea
sistemului de transport european. Una dintre inițiative se concentrează pe un Spațiu de transport maritim
european care ar urma să se transforme într-o „centură albastră” („Blue Belt”) de trafic maritim liber în
Europa și în zonele învecinate, iar transportul naval ar trebui utilizat la potențial maxim.
 Programul Transnațional Dunărea 2014-2020
Acest program sprijină politica de integrare din regiunea Dunării, în anumite domenii, în temeiul
Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC) / Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și
creează o legătură cu Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD).
 Politica maritimă integrată a Comisiei Europene–Creșterea albastră
Strategia privind „creșterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin și maritim.
Aceasta recunoaște importanța mărilor și oceanelor pentru economia Europei, precum și potențialul lor de
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inovare și dezvoltare. Ea contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.


Carta europeană a amenajării teritoriului –Carta de la Torremolinos (adoptată la 20mai1983 la
Torremolinos, Spania
Carta susține că amenajarea teritorial/spațială ar trebui să fie:democratică: trebuie condusă într-un
mod care să asigure participarea locuitorilor implicați și ai reprezentanților lor politici,cuprinzătoare: trebuie
să asigure coordonarea diferitelor politici sectoriale și să le integreze într-o abordare globală,
funcțională:trebuie să țină cont de conștiința regională bazată pe valori, cultură și interese comune care
uneori depășesc hotarele administrative și teritoriale, ținând în același timp cont de înțelegerile
instituționale, orientată pe termen lung:trebuie să analizeze și să ia in considerare tendințele pe termen
lung și evoluția fenomenelor și intervențiilor din domeniul social, cultural, ecologic și al mediu.


Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS) –Spre o dezvoltare spațială echilibrată și
durabilă pe teritoriul Uniunii Europene (document adoptat de către Consiliul Informal al
Miniștrilor responsabili cu amenajarea teritoriului din țările UE, la Potsdam, în mai 1999)
Scopul acestor politici de amenajare a teritoriului este să contribuie la dezvoltarea teritorială echilibrată
și durabilă la nivelul UE. Din perspectiva miniștrilor, este importantă atingerea în egală măsură, în toate
regiunile din UE, a trei obiective esențiale: (1) coeziunea economică și socială; (2) conservarea și
gestionarea resurselor naturale și a patrimoniului cultural și (3) o competitivitate mai echilibrată a
teritoriului european.
 Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007)
Carta stabilește o serie de principii și strategii comune pentru politica de dezvoltare urbană,
recomandând: (1) să se utilizeze mai intens abordările integrate ale politicii de dezvoltare urbană și (2) să se
acorde o atenție specială zonelor defavorizate în contextul orașului ca tot unitar.
 Ghidul de evaluare a patrimoniului rural european (CEMAT, Ljubljana, septembrie 2003)
Ghidul CEMAT contribuie la punerea în aplicare a recomandării Comitetului de Miniștri responsabili cu
promovarea dezvoltării zonelor ruraleca așezări destinate activităților economice și recreative și ca medii
naturale. Documentul urmărește să contribuie la restabilirea echilibrului urban - rural și să promoveze
resursele lumii rurale ca factor de dezvoltare. Este esențial ca aceste principii să fie puse în practică și să se
promoveze planificarea rurală durabilă, combinând creșterea economică și protejarea bunurilor de
patrimoniu inerente atât peisajului natural, cât și celui cultural.
 Strategia de la Sevilla pentru Rezervațiile Biosferei (1995)
Acest document identifică rolul specific al rezervațiilor biosferei în dezvoltarea unei viziuni asupra
relației dintre conservare și dezvoltare. Strategia oferă recomandări pentru dezvoltarea eficientă a
rezervațiilor biosferei și stabilește condițiile necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Rețelei
Mondiale a Rezervațiilor Biosferei.
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Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (Paris, 1972), adoptată de
România prin Decretul 187/1990
Scopul acestei convenții este de a asigura ocrotirea internațională a patrimoniului mondial, cultural și
natural prin stabilirea unui sistem de cooperare și de asistență internațională.

Aspecte transfrontaliere
Aspectele transfrontaliere semnificative pentru atingerea obiectivelor comune de mediu dintre
Rezervația Biosferei Delta Dunării din România și Rezervația Biosferei Dunării din Ucraina sunt recunoscute
în convențiile internaționale.
Rezervația Biosferei Delta Dunării din România și Rezervația Biosferei Dunării din Ucraina sunt
recunoscute ca „Rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina” în cadrul Programului
UNESCO „Omul și biosfera” (MAB) și ca sit RAMSAR transfrontalier.
În regiune au fost implementate sau sunt în curs de implementare mai multe proiecte de cooperare
transfrontalieră.
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8.1.2.Context strategic național, regional și județean

La nivel național, cadrul general și contextul strategiei sunt oferite de următoarele documente de
planificare și strategii naționale, precum și de documente de planificare specifice la nivel regional și
județean.
 Strategia de Dezvoltarea Teritorială a României 2035
Constituie instrumentul de implementare a sistemului național de planificare teritorială –planuri de
dezvoltare regională și planuri urbanistice generale –sprijinind funcționarea programelor de investiții până
în anul 2035.
 Planul de amenajare a teritoriului național
Secțiunea I: Rețele de transport; Secțiunea a II-Apa: Secțiunea a III-a: Zone protejate; Secțiunea a IV-a:
Rețeaua de localități; Secțiunea a V-a: Zone de risc natural; Secțiunea a VI-a: Zone turistic.. Împreună,
secțiunile fundamentează programele strategice sectoriale și determină dimensiunile și prioritățile
dezvoltării în cadrul teritoriului României în raport cu politicile UE.
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Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est 2014-2020

Strategia Integrată de Dezvoltare Durbailă a Deltei Dunării
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Acest plan identifică nevoile de dezvoltare ale regiunii în care se găsește Delta Dunării.


Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal „Delta Dunării” (P.A.T.Z. Delta Dunării, URBANPROIECT,
2008)
Acest document reprezintă un plan statutar care oferă o analiză a situației, tendințelor și problemelor
actuale. El include o strategie de dezvoltare cu o viziune, obiective specifice și măsuri de dezvoltare.


Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal –Zona Costieră a Mării Negre (P.A.T. Z. Zona Costieră a
Mării Negre, URBANPROIECT, 2010)
Acest document reprezintă un plan statutar care oferă o analiză a situației, tendințelor și problemelor
actuale. El include o strategie de dezvoltare cu o viziune, obiective specifice și măsuri de dezvoltare.
 Acordul de parteneriat dintre Comisia Europeană și România 2014-2020
Acordul de parteneriat are scopul de a aduce coerență în utilizarea fondurilor structurale de către
România, în efortul acesteia de a atinge obiectivele Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii. Documentul oferă un plan strategic cu priorități de investiții pentru utilizarea Fondului
european de dezvoltare regională (FEDR), a Fondului social european (FSE), a Fondului de coeziune (FC), a
Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și a Fondului european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR). Acordul de parteneriat cu România s-a constituit în jurul abordării a cinci
priorități naționale: (1) promovarea competitivității și a dezvoltării locale; (2) dezvoltarea capitalului uman;
(3) dezvoltarea infrastructurii fizice; (4) încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale; și (5)
modernizarea administrației publice.
 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
Strategia asigură echilibrul între protejarea patrimoniului natural unic al Rezervației Biosferei Deltei
Dunării (RBDD) și dezvoltarea socio-economică venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin
îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată
a patrimoniului natural și cultural.
 Strategia națională a României privind schimbările climatice
Strategia națională a României privind schimbările climatice este documentul de orientare pentru
acțiunea națională privind clima,care vizează atingerea obiectivelor Strategiei Europa2020:reducerea
gazelor cu efect de seră cu 20%, reducerea consumului final de energie cu 20% prin creșterea eficienței
energetice, precum și producerea a 20% din necesarul de energie din resurse regenerabile.
 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea
Viziunea strategică definită la nivelul municipiului Tulcea pentru un orizont de timp care se întinde până
în anul 2020 prevede că In anul 2020 municipiul Tulcea va reprezenta un nucleu de dezvoltare, cu un mediu
economic competitiv și resurse umane adaptate realității socio-economice interne.
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8.2. Viziune, imagine directoare teritorială
Viziunea de dezvoltare a orașului Sulina prevede pentru 2035 o evoluție în spiritul dezvoltării zonei
dinpunct de vedere economic şi social,prin mai buna valorificarea resurselor locale, atragerea investiţiilor
şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor,crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în
valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Sulina anului 2035 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 activități complementare de tipul: agriculturii
și pisciculturii; axate pe specificul local.
În 2035, Sulina este considerat a fi un pol turistic la nivel regional, axat pe dezvoltarea urbană,
dezvoltarea resurselor umane, protejarea și punerea în valoare a partimoniului natural și construit.

La Sulina soarele ajunge mai devreme decât în restul țării, grăbindu-se să vadă măreția unui oraș
solidar, competitiv, dinamic și prosper. Un oraș ceîși păstrează tradițiile multiculturale și este mărturie a
bogatei istorii pe care o are.

8.3. Misiunea
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunităţii şi
atingerea acestora în viitor.
O dată cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va trebui să ajungă la un nivel de trai
similar celorlalte ţări care se află deja în Uniune prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui
obiectiv România va beneficia de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor care
se află în UE.
Strategia de dezvoltare locală a orașului va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice locale,
agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective
superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau
avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
De asemenea, Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi, în aceeaşi măsură, un instrument de lucru
pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al orașului, iar pe de altă parte,
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tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2035.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de
dezvoltare indicând tot o dată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce
se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală fiind în consens cu aspiraţiile locuitorilor
orașului. Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în
implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât şi deposibilitatea asumării depline şi conştiente a
acesteia.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate.
Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul real nu poate fi prevăzut deoarece şi situaţiile
neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă importantă.

9. CARACTERUL INTEGRAT AL STRATEGIEI

Politicăurbană integrată de revitalizare
a orașului Sulina

OBIECTIVE. ACȚIUNI. PROIECTE

ACCESIBILITATE. MOBILITATE

1

Obiectiv Strategic: Atractivitate sporită a orașului prin dezvoltarea accesibilității și
completarea sistemului de infrastructură locală/ de acces în oraș

Vizează intervenții atât de ordin local, cât și regional. Accesibilitatea și mobilitatea în cadrul unei
așezări reprezintă premizele dezvoltării armonioase și a atractivității sitului studiat.



ACȚIUNI
Evaluarea fezabilității înființării unui
serviciu
de
transport
naval
regulat/periodic/charter
de
viteză
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PROIECTE
Reabilitare/Construirea de noi dane de
acostare pe malurile brațului Sulina, în
special în proximitatea Hotelului Sulina;

(vehicule cu aripi submerse și/sau pe
pernă de aer) între Sulina și Constanța și
alte localități de pe litoralul Mării Negre;




Realizarea unei căi rutiere de accces la
orașul Sulina pe malul drept al canalului
Sulina, doar în condițiile în care soluțiile
tehnice pot depăși constrângerile mediul
special constituit de Delta Dunării;



Reconstituirea dreptului de proprietate al
orașului Sulina asupra întregului său
teritoriu,până la Țărmul Mării Negre,
stabilit și atestat istoric (moșia orașului)
încă din sec.XIX;



Promovarea și dezvoltarea aeroportului
Tulcea ca portal aerian pentru Delta
Dunării, inclusiv Sulina;









PATRI
MONIU

Evaluarea fezabilității înființării unui
serviciu de transport public cu aeronave
ușoare între Tulcea/Constanța și Sulina;
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Promovarea la nivel național a investițiilor
majore: pod feroviar și rutier peste
Dunăre laBrăila/Galați și legătura
feroviară cu Tulcea;
Identificarea și marcarea unor trasee
pentru deplasarea cu ambarcațiuni pe
apele dinteritoriul orașului Sulina;
Evaluarea posibilității implementării unui
sistem de ambarcațiuni prietenoase cu
mediul încnjurător folosite în special in
scop turistic;
Studiu de fezabilitate privind extinderea
trasemi stradale în vederea extinderii
suprafeței intravilane a orașului;



Amenajarea porturilor turistice cu
funcțiuni complementare de agrement în
cadarul celor două bazine ce aparțin
Zonei de Liber Schimb;



Completarea amenajării Str. I ca faleză;



Amenajarea traseului de acces către
plajă si crearea unei conexiuni susținute
de funcțiuni mixte de interes public între
str. I și zona plajei;



Refacerea ambientului urban – stâlpi de
iluminat, mobilier urban, pavimente,
împrejmuiri- etapizat: str.I, drumul de
acces la plajă si zona cimitirului
internațional - str.II – străzile III-VI și
perpendiculare - faleza Prospect - zona
AZL;



Modernizarea și completarea tramei
stradale a orașului;



Modernizarea stațiilor mijloacelor de
transport în comun;



Completarea stațiilor mijloacelor de
transport în comun în cadrul orașului și
introducerea noilor zone de interes pe
traseu;



Completarea infrastructurii destinate
mijloacelor de deplasare prietenoase cu
mediul înconjurător(infrastructură velo,
trotuare, etc.);



Crearea infrastructurii propice creării
unor
trasee
ciclo-turistice
în
imprejurimile orașului.

Obiectiv Strategic: Promovarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural
și construit
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Vizează noi construcții în vederea completării și creșterii gradului de complexitate a infrastructurii
turistice și prezervareaclădirilor și monumentelor istorice, având ca scop principal întărirea
caracterului cultural specific; alături de protejarea și ameliorarea caracteristicilor și calității mediului
pentru practicarea turismului durabil









ACȚIUNI
Reglementarea
flexibilă
prin
regulamentul local de urbanism a
utilizării comerciale și personale a
clădirilor si monumentelor istorice
pentru reducerea riscului de abandon
și/saudegradare;
Taxarea corespunzătoare și rezonabilă a
vizitării orașului ca ansamblu de situri și
clădiri de patrimoniu cultural, cu alocarea
fondurilor colectate pentru operațiuni de
întreținere și renovare/reabilitare;
Implementarea unui sistem specialde
taxare a proprietarilor privați ce nu
dezvoltă
interes
în
reabilitarea
proprietăților personale cu valoare
culturală;
Reglementarea strictă prin regulamentul
local de urbanism a caracterului și
esteticii clădirilor, în special în interiorul
zonei de interes istoric și cultural
prioritar, și, după caz, în afara acesteia, în
concordanță cu tipologia arhitecturală și
constructivă tradițională, specifică a
orașului;



Reglementarea strictă și controlul sever
al configurării ambientului stradal, de
către operatorii publici și privați;



Asigurarea unor perspective favorabile,
deschise asupra clădirilor istorice
clasificate/neclasificate valoroase, prin
măsuri impuse prin regulamentul local de
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PROIECTE
*PROIECTELE DE PUNERE ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI
ARHITECTURAL AL ORAȘULUISULINA SUNT IDENTIFICATE
ȘI AFIȘATE ÎN CADRUL PLANULUI DIRECTOR
PENTRUREVITALIZAREA
ORAȘULUI
SULINA
PRIN
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL – SULINA
RESCUE 2000.



Restructurarea fostei fabrici de conserve;



Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică;



Reabilitarea termică a locuințelor;



Implementarea sistemului de încălzire al
locuințelor colective;



Extinderea rețelelor tehnico-edilitare
pentru viabilizarea terenurilor din estul
orașului și a celor din zona Prospect;



Amenajarea unei rampe ecologice zonale
de depozitare a reziduurilor menajere pe
maluldrept, dimensionată corespunzător
producției sezoniere de deșeuri, cu dană
de acostare pentru evacuare la groapa
ecologică a județului;



Dezvoltarea activității de colectare și
depozitare a reziduurilor menajere
(achiziționarea
de
autogunoiere,
extinderea serviciului pe malul stâng –
zona Prospect și pe întreg teritoriul
administrativ al orașului, organizarea
evacuării pe apă și pe uscat de pe malul
stâng și din teritoriul administrativ).



Crearea infrastructurii și organizarea
serviciului de colectare selectivă-

urbanism si documentații de urbanism
zonale și/sau de detaliu inițiate de
autoritățile publice locale, inclusiv prin
măsuri de control al vegetației;


Alocarea de fonduri publice la nivel local
pentru măsuri de primă urgență de
întreținere și reabilitare estetică a
clădirilor, împrejmuirilor și ambientului
stradal, inclusiv pentru sprijinirea unor
proprietari;

recuperare/ reciclare a deșeurilor:
achiziționarea și distribuirea gratuită a
pubelelor pentru colectarea selectivă la
sursă, achiziționarea unui utilaj pentru
tocarea ambalajelor PET;


Alocarea de fonduri pentru asigurarea
gratuității
/recompensării
colectării
selective a reziduurilor menajere și
subvenționarea eliminării din comerțul
local a pungilor din plastic;



Valorizarea prin măsuri de reabilitare,
echipare și ambientare a fondului de
locuințe din zona Prospect și valorificarea
pentru turism rural a zonei;



Amenajarea de puncte de colectare a
reziduurilor menajere pe malul stâng
pentruevacuarea la rampa ecologică
zonală;



Stabilirea traseelor și locațiilor pentru
practicarea activităților de turism și
agrement în natură, inclusiv pescuitul
sportiv, pe teritoriul administrativ al
orașului,
de
comun
acord
cu
Administrația RBDD;



Amenajarea
de
facilități
pentru
colectarea reziduurilor menajere și altor
deșeuri în punctele organizate pentru
desfăsurarea activităților de turism pe
traseele
stabilite
în
teritoriul
administrativ al orașului.



Semnalizarea clară și expresivă – în
limbile română, engleză și germană, a
tuturor componentelor patrimoniului
natural al orașului, atât în oraș, prin piese
adecvate de mobilier urban, cât și pe
întreg teritoriul administrativ;



Monitorizarea separată, pentru teritoriul
administrativ al orașului, a populațiilor de
animale și păsări, în raport cu numărul
permiselor de vânătoare și pescuit
utilizate pe acest teritoriu;



Activități orientate către grupuri-țintă
specifice pentru conștientizarea de către
vizitatori și de către populația locală a
valorii patrimoniului natural local și a
comportamentelor adecvate;



Asigurarea facilităților de colectare a
deșeurilor și a evacuării acestora în
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arealele naturale în care se desfășoară
activități de turism, de agrement și
sportive;


Concentrarea activităților și proiectelor
edilitare și de gospodărie comunală
asupraprotejării mediului;



Verificarea severă a documentațiilor de
evaluare a impactului și a autorizațiilor
de mediu încadrul procedurilor de
autorizare a construcțiilor, amenajărilor
și activităților.

3

Obiectiv Strategic: Țesut urban extins și diversificat, dezvoltat în scop turistic și de
ameliorare a condițiilor de viață ale locuitorilor orașului
Presupune în principal intensificarea procupărilor pentru dezvoltarea zonei de Est, ca pol de atracție
la nivel urban, alcătuit din centrul istoric al orașului, plaja Sulina și noua zonă turistică formată pe
terenul Zonei de Liber Schimb Sulina; alături de ameliorarea condițiilor de trai în zona Prospect
ACȚIUNI

DEZVOLTARE URBANĂ



Promovarea către potențiali investitori
asupra oportunităților de dezvoltare din
orașul Sulina.
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PROIECTE
Amenajarea unui acvaparc în zona plajei;



Construirea unei săli multifuncționale
(polivalente) cu o capacitate de 800
locuri;



Construirea unui bazin de înnot de
dimensiuni olimpice, acoperit;



Amenajarea unei zone de agrement,
sport, evenimente și comerț sezonier pe
terenul recuperat de la AZL (EUROPOLIS
prima stațiune eco-turistică la Marea
Neagră);



Construcția unui Cazino în zona AZL;



Amenajarea unui port de ambarcațiuni
de mici dimensiuni (bazinul mic al AZL);



Amenajarea bazinului mare pentru
ambarcațiuni de dimensiuni mari și
amenajarea corespunzătoare pentru

desfășurarea de sporturi nautice;
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Reamenajarea peisageră a scuarului și a
întregii zone perimetrale a Palatului
C.E.D. caparc public;



Asfaltarea și/sau pietruirea (conform
deciziei specialiștilor în arhitectură și
urbanism) arețelei de străzi a orașului în
integralitatea sa;



Reabilitarea protecțiilor la inundații a
malului stâng, inclusiv a fondului
construit din zona Prospect;



Realizarea unui
tradiționale;



Construirea de noi unități de primire
turistică;



Amenajarea punctelor de informare
turistică (în special str I și str V)

atelier

de

bărci

Obiectiv Strategic: Crearea de locuri de muncă și de surse de venit permanente și sigure
prinpunerea în valoare a resurselor materiale și imateriale locale în cadrul unor activități
economice adecvate potențialului local - turismul

TURISM

Vizează un turism de intensitate moderată axat prioritar pe grupuri-țintă participante în principal la
forme speciale ale turismului – turism cultural și eco-turism – și în subsidiar turism sportiv și
de aventură (în contextul general al Deltei ca zonă protejată) și de cură helio-marină.






ACȚIUNI
Ridicarea la niveluri superioare
diversificarea produsului turistic,

PROIECTE
Promovarea turistică prin participarea la
târguri de turism internaționale;

și



Crearea unei imagini specifice pozitive,
marketing și promovare pentru lărgirea
accesului pe piețele-sursă din Europa –
inclusiv piața autohtonă – și de peste
mări;



Prezența în mediul online ( înființare site
dedicat promovării turismului și culturii,
prezența pe rețelele sociale);



Înființarea pe plan local a Biroului
Dunării;

Extinderea sejurului mediu al turistului în
Sulina și creșterea sumelor cheltuite de
acesta;



Reabilitarea
și
refuncționalizarea
Palatului C.E.D. ca muzeu și centru
cultural,expozițional, de comunicare și de
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Stimularea turismului provenit din
piețele externe și expansiunea pe aceste
piețe;



Valorificarea la maximum a resurselor
istorice, culturale și naturale locale,
inclusiv încontext regional, cu asigurarea
protecției acestora;



Creșterea
calității
dotărilor,
echipamentelor,
amenajărilor
și
serviciilor turistice și dezvoltarea
resurselor umane;



Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii în beneficiul turismului;



Aplicarea strictă a legii în domeniul
activităților de turism și în domeniul
protecției mediului și a patrimoniului
cultural și natural;




Facilitarea mișcării fluxurilor turistice în
teritoriu;

evenimente ;


Reabilitarea
și
refuncționalizarea
ansamblului arhitectural al atelierelor
C.E.D. de pe malul stâng, clasificarea sa
ca monument de arhitectură industrială
și transformarea în centru expozițional,
de evenimente și de cazare, ca locație
pentru proiectele culturale;



Amenajarea terenurilor C.E.D. de pe
malul stâng, inclusiv a bazinului S.N., ca
zonă de recreere și agrement pentru
turismul cultural și activități specializate
de turism nautic și sport;



Restaurarea farurilor C.E.D. cu asigurarea
adecvată a accesului la acestea;



Marcarea perimetrului fostei zone de
Port franc prin elemente de signaletică,
mobilierurban și vegetație;



Amenajarea pentru vizitare a unor spații
din Uzina de Apă – monument de
arhitecturăIndustrială;



Ambientarea /decorarea evocatoare,
iluminarea și reamenajarea acceselor
danelor deacostare;



Realizarea
și
amplasarea
unor
monumente dedicate personalităților
emblematice: CharlesHartley, George
Georgescu, Eugen Botez (Jean Bart);



Iluminarea ambientală
monumentelor
și
valoroase și pitorești;



Ridicarea unui obelisc pentru marcarea
Milei Zero /Km 0;



Plantarea de catarge pentru arborarea
drapelelor statelor dunărene, riverane la
MareaNeagră, membre UE, ale statelor

Îmbogățirea
gamei
de
servicii,
oportunități de sejur și agrement
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a clădirilor,
ansamblurilor

SECTORULUI
EDUCAȚIEI ȘI

sub ale căror drapele navighează naveleoaspete;

5



Pavoazarea sezonieră a orașuluicu
drapele,
bannere,
elemente
de
signaletică navală;



Amenajarea pentru vizitare a Cimitirului
internațional
–
asigurarea
accesibilității,iluminare, împrejmuire de
epocă, semnalizare în exterior și în
incintă,
documentare
șighidaj
competent,
materiale
explicative
evocatoare, inclusiv prin asociere cu
Cimitirulmarin
de
Paul
Valery,
reglementarea strictă a unei zone de
protecție
de
min.
50m
în
jurulcomplexului de cimitire, separarea
circuitului
de
vizitare
și
împrejmuireacorespunzătoare
a
celorlalte cimitire;



Animație de sunet și lumină pe faleza
Palatului C.E.D.;



Animație urbană acompaniatoare a
evenimentelor și/sau săptămânală cu
personalcostumat (uniforme marinărești
și militare de secol XIX - XX naționale și
străine,vestimentație civilă urbană din
perioada 1860 – 1910).



Cursuri de pregătire și reconversie
profesională specifice sectorului de
turism (ghizi, ospătari, bucătari etc.)

Obiectiv Strategic: Creșterea calității serviciilor de educație, sănătateși sociale
Vizează dezvoltarea capitalului uman, promovarea flexibilității și adaptabilității
pe piața muncii, reducerea și prevenirea șomajului pentru categoriile cu dificultăți de
integrare socio-profesională, promovarea calității și productivității, creșterea nivelului de
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educație și ameliorarea stării de sănătate a populației.




ACȚIUNI
Diminuarea deficitului de competențe al
angajaților și persoanelor neocupate;
Stimularea dezvoltării de activități
antreprenoriale în scopul valorificarii
potențialului local, menținerii tradițiilor
locale și creșterii ocupării;



Dezvoltarea de programe adaptate
nevoilor șomerilor, în special pentru
șomerii de lungă durată, tineri și grupuri
vulnerabile;



Construcția de locuințe sociale pentru
tineri;



Dotarea clădirilor
adaptate nevoilor
dizabilități;



Dotarea cu echipamente medicale
specializate a centrului de sănătate;



Echiparea, dotare și
utilităților generale și
centrului social;



Modernizarea utilităților generale
specifice ale centrului de sănătate;



Înființarea unui serviciu integrat SMURD
la nivel local;



Dezvoltarea unui sistem de intervenții în
situații de urgență efectuate de o unitate
mobilă echipată;



Echiparea unităților școlare cu tehnică de
calcul și telecomunicații.

cu echipamente
persoanelor cu

modernizarea
specifice ale
și

10. ANEXE
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PROIECTE
Cursuri de pregătire și reconversie
profesională în special cele specifice
sectorului de turism (ghizi, ospătari,
bucătari etc.);
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