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1.1 Tendințele actuale și cele de perspectivă în dezvoltarea județului Constanța  

Tendințele actuale de dezvoltare vizează orientarea proceselor și preocupărilor înregistrate în 

prezent, pe care se poate prognoza dezvoltarea socio-economică a județului, pe multiple domenii: 

economic, al educației, al mediului, al nivelului de echipare tehnică și socială, al sănătății și protecției 

sociale sau al capacității administrative.  

Tendințele la nivel internațional legate de globalizare, digitalizare, eficiență energetică și protecția 

mediului, siguranță alimentară, sănătate publică, echitate socială au efecte și în preocupările 

înregistrate la nivel județean.   

În acest context, se remarcă un interes accentuat al administrației publice județene pentru 

colaborarea partenerială care include și suport pentru administrațiile publice locale, cât mai ales 

pentru o abordare profesionistă a problemelor identificate, într-o manieră colaborativă și integrată. 

Acest aspect implică abordarea problemelor dincolo de granițele unui anumit teritoriu deliminat 

administrativ și cu invitația la dialog și căutare de soluții a părților direct interesate, inclusiv a 

entităților care pot oferi soluții de rezolvare.   

Se remarcă din ce în ce mai multe proiecte în care mediul academic colaborează pro-activ cu mediul 

de afaceri, atât pentru formarea forței de muncă în raport cu cerințele angajatorilor, cât și pentru 

valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare. Intențiile de dezvoltare a mediului 

academic, mai ales în ceea ce privește infrastructura de cercetare-dezvoltare, corelate cu 

deschiderea către colaborarea cu mediul de afaceri pentru implementarea de soluții digitale sau 

rezultatele colaborărilor în proiecte de cercetare pentru utilizarea tehnologiilor cu soluții de energie 

regenerabilă crează premisele unei creșteri economice mai accelerate și durabile pe termen mediu 

și lung.   

Din punctul de vedere al patrimoniului natural și construit, județul Constanța este un teritoriu 

înzestrat cu o gamă variată de resurse naturale, vestigii arheologice și condiții climatice favorabile 

utilizării sistemelor de obținere a energiei regenerabile, iar din acest punct de vedere se constată o 

tendință de creștere a investițiilor cu privire la punerea în valoare a resurselor naturale. În acest 

context, este esențială dezvoltarea infrastructurii de acces către zonele cu potențial insuficient 

dezvoltat până în acest moment corelată cu o promovare susținută a obiectivelor turistice care pun 

în valoare aceste atu-uri ale județului.   

În perspectivă, este necesară concentrarea eforturilor administrațiilor publice privind modernizarea 

drumurilor de interes local și a drumurilor sătești și dezvoltarea/construirea rutelor alternative pentru 

Sudul litoralului, precum și a rutelor de legătură dintre Sudul și Sud-Vestul județului și a legăturii cu 

zona de Nord, respectiv cu județul Tulcea.  

Tendințele de dezvoltare economică la nivelul județului atrag necesitatea modernizării/ extinderii 

infrastructurii aeroportuare (inclusiv cargo) și dezvoltarea transportului inter-modal.  

1. Concluziile profilului economic și demografic al 

județului  
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Din punctul de vedere al îmbunătățirii eficienței energetice, cu scopul reducerii emisiilor de CO2, se 

remarcă interesul pentru valorificarea condițiilor climatice favorabile pentru implementarea soluțiilor 

de energie regenerabilă (parcuri eoliene și parcuri de panouri fotovoltaice) precum și modernizarea 

clădirilor publice și rezidențiale (din punct de vedere al îmbunătățirii eficienței energetice). 

Tendințele de perspectivă conturate pentru dezvoltarea județului Constanța, pornind de la procesele 

și preocupările înregistrate în prezent, sunt: 

➢ Fenomenul migrației interne și internaționale crează distorsiuni în ceea ce privește volumul 

și structura populației tinere cu influențe asupra tuturor proceselor demografice esențiale, 

cu implicații și asupra ritmului dezvoltării economiei județene și asupra pieței muncii;  

➢ Scăderea populației, în special a celei tinere, precum și a natalității, creează un alt tip de 

presiune asupra sistemului de învățământ, fiind necesare măsuri de reducere a abandonului 

școlar, dar și compensarea scăderii dimensiunii populației școlare cu creșterea calității 

sistemului de educație;  

➢ Tendințele privind starea de sănătate a populației nu sunt satisfăcătoare, mai ales ca urmare 

a accesului limitat la serviciile de asistență medicală și a calității acestor servicii sau a 

infrastructurii aferente;  

➢ Dezvoltarea economică se va realiza prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării 

și a noilor tehnologii;  

➢ Dezvoltarea capacității administrației va integra conceptul de Smart – Territory / Smart City 

/ Smart Village în abordarea tuturor inițiativelor care țin de dezvoltarea teritorială; 

➢ Dezvoltarea sectorului de turism se va baza pe valorificarea inteligentă a resurselor locale, 

într-o manieră integrată cu serviciile conexe;  

➢ Valorificarea patrimoniului cultural la nivel județean se va realiza cu luarea în considerare a 

dezvoltării soluțiilor digitale precum: platforme digitale și sisteme integrate, instrumente TIC, 

modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată a 

obiectelor de patrimoniu; 

➢ Exploatarea durabilă a resurselor existente va fi asigurată prin investiții în domeniul locuirii 

(de exemplu: echiparea punctelor termice cu echipamente de producere a energiei din peleți, 

montarea de panouri solare pe punctele termice) care conduc la creșterea calității vieții, 

scăderea consumului de energie și scăderea emisiilor de CO2; 

➢ Valorificarea economică a potențialului sportiv din județ va fi susținută prin dezvoltarea 

infrastructurii pentru practicarea sportului de agrement și recreere, optimizarea bazelor 

sportive existente și proiecte de dezvoltare a cunoștințelor de specialitate; 

➢ Modernizarea sistemului de educație la nivelul județului Constanța va fi susținută de 

modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea nivelului de calitate a actului 

educațional, promovarea abordării antreprenoriale în educație și proiecte de  stabilire a unor 

măsuri de stimulare a participării copiilor din comunitățile marginalizate la procesul 

educațional; 

➢ Vor continua investițiile aferente infrastructurii tehnico – edilitare și de management al 

deșeurilor, cu scopul creșterii condițiilor de locuire care contribuie la reducerea disparităților 

dintre comunități;  

➢ Modernizarea infrastructurii de transport va fi orientată în principal către dezvoltarea 

economică a județului;  
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➢ Creșterea mobilității la nivel inter-județean va fi susținută prin dezvoltarea alternativelor la 

transportul rutier. Una dintre opțiuni este reprezentată de electrificarea liniei ferate către 

zona de Sud a litoralului – Constanța – Mangalia. 

 

1.2 Problemele majore și potențialul de dezvoltare  

Problemele majore au fost analizate pe domenii de intervenție care vizează: dezvoltara economică, 

educația și capitalul uman, infrastructura de transport, infrastructura tehnico – edilitară, sănătata și 

protecția socială, cultura și petrecerea timpului liber, mediul, energia și eficiența energetică.  

 

Dezvoltare economică  

În ceea ce privește economia județului Constanța, aspectele care trebuie atenuate sunt legate de:  

• lipsa unei infrastructuri de dezvoltare a afacerilor (cea existentă – parcul industrial de la 

Mangalia - este slab dezvoltată),  

• lipsa capacității mediului de afaceri pentru adaptarea la cerințele unei piețe puternic 

concurențiale,  

• insuficiența mijloacelor de încurajare a colaborării mediu privat – mediu universitar – instituții 

publice, în special pentru a eficientiza activitatea de cercetare-dezvoltare, având în vedere 

nivelul scăzut al activității de cercetare – dezvoltare etc.. 

Actualul stadiu al dezvoltării economice, corelat cu lipsa de intervenții care să dinamizeze domeniul 

economic, pot conduce la scenariul nefavorabil al creșterii disparității dintre județul Constanța și 

celelalte județe din regiune sau la nivel național, cu accentuarea unui nivel de trai scăzut al 

locuitorilor. 

Contextul teritorial al județului Constanța favorizează următoarele direcții de dezvoltare, ținând cont 

de domeniile de specializare inteligentă identificate pentru Regiunea Sud-Est:   

1. Inginerie și transport naval: datorită poziției geografice a județului Constanța, dar și datorită 

resurselor regiunii (de exemplu: porturi, șantiere navale, învățământ superior în domeniul 

maritim), sunt oportune inițiativele care vizează:  

• Digitalizarea unor activități portuare;  

• Reducerea poluării cauzate de activitatea portuară, de exemplu prin utilizarea unor motoare 

pe bază de gaze naturale lichefiate și prin utilizarea unor materiale neconvenționale în 

construcția de nave;  

• Utilizarea unor roboți industriali în șantierele navale. 

2. Industria confecțiilor: prin reorientarea strategică a acestei industrii către o producție bazată 

pe inovație și utilizarea de noi materiale textile; 

3. Industria agro-alimentară și biotehnologii:  prin cultivarea porumbului (mai ales în zona 

de Nord a regiunii), a grâului (zona de centru a regiunii), a orzului, a plantelor industriale și a 

florii soarelui; datorită potențialului agricol, este nevoie de biotehnologii agro-alimentare și de 

mediu, astfel se reduce și poluarea mediului. Sunt oportune inițiativele care vizează:  
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• Gestiunea inteligentă a deșeurilor care se bazează pe colectare selectivă, reciclare, reutilizare 

și refolosire pentru obținerea de produse cu valoare adăugată. Deșeurile biodegradabile vor 

fi valorificate prin procedee biotehnologice;  

• Conservarea biodiversității prin biotehnologii;  

• Activarea clusterelor cu preocupări pentru protecția mediului. 

4. Acvacultură și Pescuit: valorificarea activităţilor de pescuit la Marea Neagră, practicate de-a 

lungul litoralului românesc, inclusiv a acvaculturii marine ca domeniu cu o dezvoltare relativ 

recentă în Marea Neagră.  

5. Turism: având în vedere că județul are forme de relief diversificate, este străbătut de fluviul 

Dunărea, este mărginit la Est de întreg litoralul românesc al Mării Negre, sunt încurajate 

proiectele care valorifică aceste resurse prin activitățile turistice, cu accent pe dezvoltarea unor 

produse turistice permanente și spre diversificarea domeniului prin dezvoltarea sectoarelor de 

activitate adiacente turismului. 

6. Tehnologia Informației și Comunicării: prin existența unor centre de educație și formare 

cu tradiție în domeniul tehnologiei informației, sunt încurajate proiecte care vizează: 

• Crearea de produse high tech; 

• Dezvoltarea nanotehnologiei și a materialelor avansate, de exemplu prin intermediul 

Institutului pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie care aparține de 

Universitatea Ovidius Constanța. 

În acest context, potențialul de dezvoltare care ar putea contribui la rezolvarea problemelor din 

acest domeniu cuprinde:  

• Mediu economic dezvoltat și diversificat, în creștere, care, în contextul unor măsuri de sprijin 

adecvate, va genera creștere economică mai accelerată la nivelul județului;  

• Conectivitate bună datorită infrastructurii de transport diversificate (portuară, aeroportuară, 

autostradă, drumuri cu acces la infrastructura TEN-T) care trebuie întreținută și modernizată 

în special cu scopul sprijinirii dezvoltării sectorului economic; 

• Mediul de afaceri la nivelul județului este dominat de servicii, care pot valorifica inteligent 

atât resursele locale cât și oportunitățile legate de digitalizare;   

• Varietate mare de atracții turistice naturale și de resurse naturale, patrimoniu natural bogat: 

Arii Protejate Zone Natura 2000 precum și rezervaţii naturale de interes naţional care oferă 

posibilitatea diversificării formelor actuale de turism și care generează oportunități pentru 

dezvoltarea turismului ca sector economic; 

• Suprafețe mari de teren arabil propice agriculturii și cultivării mecanizate care pot fi 

valorificate în scopul creșterii valorii adăugate a produselor agricole;  

• Prezența clusterelor, formelor asociative, existența parteneriatelor funcționale între mediul 

public și mediul privat pentru desfășurarea de activități de cercetare – dezvoltare ca 

experiențe ce pot fi multiplicate prin valorificarea lecțiilor învățate;  

• Nucleu de specialiști implicați în activitatea de cercetare – dezvoltare, infrastructură de 

cercetare – dezvoltare în proces de extindere.  
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Educație și capital uman  

Educația are un rol hotărâtor în dezvoltarea cunoașterii, abilităților și a aptitudinilor care sunt 

esențiale pentru creșterea și vitalitatea economică a județului. Într-un mediu concurențial dezvoltat, 

sistemul educațional trebuie să pună accent pe calitate în formarea profesională cu scopul final al 

contribuției cunoștințelor teoretice acumulate pentru dezvoltarea socio-economică a județului.  

În privința capitalului uman, se impune o strategie orientată către creșterea atractivității județului 

în special pentru populația tânără, corelată cu consolidarea pregătirii profesionale sau dezvoltarea 

de noi programe de pregătire profesională care să răspundă cerințelor pieței forței de muncă.  

La nivel județean se păstrează totuși disparități pe anumite domenii specifice, discrepanțele 

însemnate fiind în general între mediile rural și urban. În plus, se constată dificultăți în realizarea 

unor activități care implică utilizarea tehnologiei, acestea fiind focalizate în special pe asimilarea 

mecanică a informațiilor transmise de profesor și inhibarea creativității școlarilor. Lipsesc 

laboratoarele utilate la standarde înalte. 

Învățământul tradițional generează în prezent neajunsuri în majoritatea sectoarelor pe piața forței 

de muncă, afectând marile companii, întreprinderi mici și mijlocii, precum și instituțiile publice.  

La nivelul județului se constată o scădere a nivelului de educație cu preponderență în zonele rurale 

și în zonele comunităților marginalizate, principalul factor determinant fiind nivelul scăzut de 

salarizare, în anumite zone singura sursă de venit fiind agricultura. 

Se constată o lipsă a competențelor digitale ale populației. dar și a programelor de reconversie 

profesională și de atragere a experților externi. Este necesar să se ofere noi condiții și facilități pentru 

absolvenții sistemului de învățământ din județ, care tind să migreze în afara acestuia după absolvire, 

în căutarea dezvoltării unei cariere profesionale mai atractive și a unui nivel de trai mai bun. 

Potențialul de dezvoltare pe acest domeniu de intervenție este legat de:  

• Investiții în domeniul locuirii (de exemplu: creșterea eficienței energetice) cu scopul de a 

crește atractivitatea județului pentru îmbunătățirea condițiilor demografice;  

• Instruirea personalului în domeniile cheie ale județului Constanța (agricol, zona de energie 

verde, mecanică navală, turism, etc.), prin pregătirea unui plan de formare profesională în 

domeniul educației care să corespundă nevoilor pieței muncii prin dezvoltarea învățământului 

tehnologic și profesional;  

• Infrastructura de învățământ existentă, inclusiv la nivel profesional și universitar poate fi 

valorificată în sensul îmbunătățirii pregătirii forței de muncă pentru a asigura formarea și 

învățarea pe tot parcursul vieții; accesul la servicii educaționale de calitate și incluzive este 

esențial pentru dezvoltarea capitalului uman, ca factor care generează dezvoltare economică 

la nivelul județului, degrevând totodată bugetul orientat spre asigurarea serviciilor de 

asistență socială;  

• Modernizarea infrastructurii de învățământ existente prin echiparea unităților de învățământ 

cu echipamente IT de ultimă generație în vederea facilitării susținerii orelor de curs în mediul 

on-line, inclusiv introducerea pe scară largă a digitalizării în educație; 

• Susținerea excelenței în cercetare și inovare și alinierea priorităților la cele mai noi tendințe 

în domeniu, pe fondul rezultatelor deja obținute din activitatea de cercetare – dezvoltare.   
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Infrastructura de transport și infrastructura tehnico - edilitară 

Importanța acordată dezvoltării infrastructurii și mobilității este mare și din punctul de vedere al 

interesului administației județene, mai ales pentru consecințele privind creșterea economiei locale. 

Problemele majore identificate la nivelul infrastructurii de transport și la nivelul infrastructurii tehnico 

– edilitare sunt:  

• Suprafața drumurilor modernizate este redusă (doar 37% din drumurile județene și 5% din 

drumurile comunale sunt modernizate); 

• Există tronsoane de drumuri județene aflate încă la stadiul de pământ și/sau piatră spartă 

pe trasee care facilitează accesul la Sudul litoralului, ceea ce descurajează interesul turiștilor 

sau creează probleme de trafic;  

• Infrastructura de transport care să asigure mobilitatea pe plan inter-județean este 

insuficientă și generatoare de emisii de CO2;  

• Lungimea liniilor de cale ferată electrificate este scăzută; 

• Transportul public local de pasageri se regăsește doar în municipiile Constanța, Mangalia și 

Medgidia, transportul public județean lipsește; 

• Infrastructura aeroportuară este insuficient dezvoltată și accesibilă pentru zona de civil și 

cargo;  

• Numărul locuințelor alimentate cu energie termică este în scădere, ceea ce conduce la 

ineficiența economică a sistemului descentralizat de alimentare cu energie termică; 

• Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și/ sau a clădirilor publice este scăzută; 

• Zonele de gestiune a deșeurilor propuse prin SMID nu sunt omogene, având distanțe lungi 

și ineficiente în unele zone, iar depozitele conforme din teritoriu nu deservesc toată populația 

din teritoriu; 

• Sunt înregistrate cantități mari de deșeuri nevalorificate, provenite de la populație, turiști, 

din mare, în special la nivelul UAT-urilor adiacente litoralului Mării Negre.  

Pentru valorificarea potențialului existent, modernizarea infrastructurii de transport trebuie să 

servească în principal dezvoltării economice a județului (în special în domeniile de specializare 

inteligentă) și să permită atragerea investitorilor străini.  

Pentru valorificarea atractivității litoralului românesc și a potențialului turistic al județului este 

esențial să se asigure cel puțin o rută alternativă pentru Sudul litoralului, să se realizeze legătura 

dintre Sudul și Sud-Vestul județului și a legăturii cu zona de Nord, respectiv cu județul Tulcea. De 

asemenea, este imperios necesară modernizarea tuturor tronsoanelor de drumuri județene aflate 

încă la stadiul de pământ, cu precădere cele conectate sau aflate în proximitatea rețelei TEN-T.  

Dezvoltarea economică poate fi potențată de:  

• Dezvoltarea transportului intermodal. În acest sens sunt necesare investiții de modernizare 

a Portului Constanța, dar și extinderea și modernizarea transportului public inter-județean, 

corelat cu transportul pe căi ferate, precum și realizarea de parcări tip „park&ride”.   

• Existența unei infrastructuri aeroportuare moderne și bine conectată pe plan intern și 

internațional. Investițiile în modernizarea infrastructurii aeroportuare trebuie orientate către 

dezvoltarea transportului civil și tip cargo, pentru susținerea mobilității (eficientizare timp, 

costuri) și dezvoltării mediului de afaceri (atragerea de investitori).   
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Creșterea mobilității la nivel inter-județean și diminuarea emisiilor de CO2 pot fi asigurate prin 

dezvoltarea alternativelor la transportul rutier. Una dintre opțiuni este reprezentată de electrificarea 

liniei ferate către zona de Sud a litoralului, Constanța – Mangalia.  

Modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare trebuie abordată prin prisma interesului de a crește 

calitatea vieții locuitorilor județului, de a sprijini dezvoltarea economică a județului și cu respectarea 

principiilor unei dezvoltări durabile. Astfel, sunt oportune măsuri precum:   

• Încurajarea proiectelor și inițiativelor care vizează eficientizarea energetică (ex. reabilitarea 

termică a clădirilor publice și rezidențiale, modernizarea sistemelor de iluminat public cu 

soluții inteligente bazate pe sisteme de management și telegestiune), inclusiv prin campanii 

de conștientizare a populației cu privire la implementarea măsurilor de eficiență energetică, 

inclusiv la nivel de consum individual;   

• Continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu unități de profil în vederea dezvoltării soluțiilor/ 

tehnologiilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă, de exemplu pentru producerea 

energiei termice bazate pe gaze naturale și hidrogen; 

• Valorificarea deșeurilor colectate la nivel județean, inclusiv prin crearea unei stații de transfer 

bazată pe tehnologii de tratare mecano-biologică;  

• Implementarea de proiecte de infrastructură pentru colectarea selectivă a deșeurilor prin 

implementarea unor tonomate de colectare selectivă la nivelul comunelor, în puncte cheie, 

cu posibilitatea de sortare automată a deșeurilor introduse în funcție de materialul din care 

sunt realizate. Sistemul funcționează pe baza unor bonificații oferite populației (reduceri la 

parteneri, credit pentru telefon, bani etc.), încurajând astfel reciclarea și eficientizarea 

acesteia de la sursă. 

Un aspect esențial pentru reușita implementării oricărei strategii care vizează domeniul infrastructurii 

este legat de necesitatea identificării unor soluții integrate acolo unde criteriile de eficiență 

economică o impun, fără limitarea la granițele administrativ-teritoriale ale unei localități.   

 

Sănătate  

La nivel județean se observă o lipsă a eficienței sistemului de prevenție și de tratament ambulator, 

ceea ce duce la creșterea numărului de zile de spitalizare și mărirea costurilor per pacient. Lipsa de 

fonduri în domeniul sanitar, determinată de insuficiența resurselor materiale medicale, conduce la  

scăderea calității serviciilor medicale prestate. 

Din punct de vedere al infrastructurii medicale la nivel județean, dotările și echipamentele specifice 

sunt încă deficitare în raport cu standardele naționale și europene. Numărul cadrelor medicale este 

scăzut pe anumite specialități, iar la nivel rural, serviciile medicale prestate în sfera medicinei de 

familie sunt încă insuficient dezvoltate din punct de vedere calitativ. 

Măsurile de intervenție în domeniul sănătății trebuie concentrate spre creșterea eficienței și calității 

actului medical la nivel județean, pentru a mobiliza dezvoltarea la nivelul acestui domeniu prioritar: 

• Modernizarea sistemului de sănătate pentru a remedia starea actuală în care spitalul 

județean existent este depășit din punctul de vedere al infrastructurii și pentru a valorifica 

atu-ul existenței învățământului universitar de profil din municipiul Constanța:  
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o Creșterea numărului de paturi în spitalele din județ, inclusiv prin construcția de noi 

spitale/ spitale universitare;   

o Înființarea de unități sanitare la nivelul UAT-urilor, modernizarea celor existente și 

echiparea acestora cu aparatura necesară desfășurării activităților medicale și dezvoltării 

sectorului de turism de sănătate;  

• Îmbunătățirea stării de sănătate a populației: 

o Programe și campanii de conștientizare a populației, de asigurare a unor condiții minime 

de sănătate și igienico-sanitare, realizate la nivel județean; 

o Programe și campanii de investigații medicale gratuite pentru diagnosticarea precoce a 

cancerului de sân, cancerului pulmonar, cancerului colo-rectal; 

• Creșterea calității serviciilor medicale: 

o Implementarea  măsurilor prevăzute în strategiile și planurile naționale și europene în 

domeniul sanitar;  

o Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară și comunitară;  

o Dezvoltarea serviciilor de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii;   

o Implementarea sistemelor informaționale în domeniul tele-medicinei;   

o Derularea de programe de perfecționare a specialiștilor din domeniul sănătății;  

o Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare prin crearea sau 

consolidarea infrastructurilor de cercetare în domeniul medical și susținerea activității de 

cercetare în sănătate.   

 

Protecție socială   

În contextul obiectivului „nicio regiune și nicio persoană nu poate fi lăsată în urmă” formulat în 

vederea construirii unei Europe sociale puternice, trebuie depuse în continuare eforturi pentru ca 

fiecare locuitor al județului să poată trăi o viață demnă și plină de sens. În domeniul social, 

problemele majore identificate sunt:  

• Serviciile de asistență socială sunt slab dezvoltate din punct de vedere al calității sau sunt 

inexistente la nivel rural;  

• Colaborare defectuoasă între instituțiile implicate în domeniul asistenței sociale;   

• Diferența semnificativă între nivelul de trai în mediul rural față de mediul urban; nivel de trai 

scăzut în localitățile sărace din zonele de NV, SV și V ale județului; 

• Insuficiența resurselor bugetare și umane ale administrațiilor locale pentru dezvoltarea și 

funcționarea domeniului social; 

• Lipsa programelor de integrare a tinerilor care provin din centrele de plasament.   

O contribuție semnificativă la rezolvarea acestui tip de probleme poate fi dată de următoarele măsuri 

și principii de intervenție:    

• Consolidarea sprijinului acordat persoanelor vulnerabile este esențial în vederea evitării 

scenariului nefavorabil al scăderii nivelului de trai și a calității vieții persoanelor aflate în 

nevoie, care conduce la creșterea disparităților în interiorul județului și la diminuarea 

tendinței de dezvoltare la nivel regional. Acest sprijin poate fi constituit prin:   



 

14 

o Dezvoltarea serviciilor sociale necesare, precum servicii de îngrijire la domiciliu, asistență 

comunitară, centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru copii;  

o Profesionalizarea personalului implicat în furnizarea serviciilor sociale;   

o Depistarea și intervenția timpurie în recuperarea copiilor cu dizabilități;  

• Ansamblul serviciilor din domeniul asistenței sociale trebuie să aibă un rol preventiv, care 

combate marginalizarea și situațiile de risc și conduce la maximizarea capacității de a câștiga 

autonomia beneficiarilor săi prin inserție socială și economică:   

o Valorificarea conceptului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității prin dezvoltarea serviciilor suport pentru ocupare, de exemplu în cadrul 

structurilor de economie socială;    

o Măsuri și campanii de sensibilizare a angajatorilor în vederea îmbunătățirii percepției 

acestora asupra persoanelor care provin din comunități marginalizate; 

• Integrarea măsurilor de sprijin din domeniul social, a accesului la educație și la servicii de 

sănătate: 

o Sprijin pentru creșterea accesului și participarea la educația timpurie/ învățământ 

primar și secundar și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete 

integrate (de exemplu costuri de transport și masă, materiale educaționale, accesul 

la servicii medicale și sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate 

nevoilor și specificului comunității etc.) persoanelor apartenente grupurilor 

vulnerabile.    

 

Cultură și petrecerea timpului liber   

Concentrarea ofertei culturale, cu preponderență în unele dintre orașele dezvoltate ale județului 

Constanța, întreține starea de deteriorare a infrastructurii culturale din mediul rural. La nivel 

județean se constată inexistența punctelor de informare cu privire la oferta turistică integrată cu 

vizitarea unor obiective culturale. 

Din punct de vedere al activității cultural – educative, la nivelul județului Constanța se observă o 

scădere a numărului de biblioteci, precum și o scădere a numărului de cititori.  

În ceea ce privește activitățile sportive, se poate observa un număr insuficient al terenurilor/ sălilor 

de sport în mediul rural, precum și necesitatea infrastructurii desemnate pentru petrecerea timpului 

liber. O comunitate cu o stare de sănătate favorabilă este capabilă să genereze dezvoltare durabilă. 

Sportul, ca element principal al vieții de zi cu zi şi prin efectul său de educare a populației, contribuie 

la formarea proceselor sociale, având efect astfel şi asupra viitorului județului Constanța. 

Asigurarea unei dezvoltări teritoriale durabile nu poate avea loc fără a lua în calcul elementele 

specifice care definesc identitatea locală și regională a județului Constanța. În scopul asigurării 

acestei abordări, în acord cu prevederile de la nivel internațional, european și național, este oportună 

abordarea dezvoltării teritoriale care să integreze componenta culturală și să identifice posibilitatea 

conectării unor industrii și servicii care să permită valorificarea inteligentă a resurselor locale:    

• Valorificarea resurselor culturale ca elemente de identitate locală și regională prin 

promovarea unei abordări integrate a intervențiilor pentru dezvoltarea teritorială, cu 
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evidențierea rolului culturii, dezvoltarea turismului cultural, dezvoltarea infrastructurii de 

servicii și a ofertei culturale:  

o Crearea de platforme on-line, reabilitarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cu 

dispozitive și aplicații pentru crearea realității virtuale, dezvoltarea sistemelor de 

bilete și rezervări on-line; 

o Promovarea de la vârste fragede a valorilor culturale județene în toate formele sale 

de expresie artistică;  

o Proiecte de realizare a atelierelor de cultură cu scopul protejării și susținerii 

patrimoniului cultural local și județean;  

o Sprijinirea asociațiilor culturale și/sau organismelor neguvernamentale cu scopul 

diversificării ofertei culturale, punerea în valoare a obiceiurilor și a produselor 

tradiționale;  

Din punct de vedere al patrimoniului, județul Constanța se poate descrie ca un teritoriu înzestrat cu 

o gamă variată de resurse naturale, vestigii arheologice (monumente istorice categoria A și categoria 

B) și condiții climatice favorabile utilizării sistemelor de obținere a energiei electrice/termice din surse 

alternative.  

În acest sens, este necesară valorificarea surselor de finanțare nerambursabilă orientate spre: 

• Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și 

dezvoltarea turismului, precum și valorificarea potențialului turistic în zone non–urbane;  

• Valorificarea / conservarea patrimoniul cultural, încurajarea turismului și a meșteșugurilor 

tradiționale;  

• Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural;  

• Dezvoltarea infrastructurii turistice de mici dimensiuni, de exemplu construcția/modernizarea 

agropensiunilor, parcurilor pentru rulote, campingurilor și taberelor, alte servicii de cazare, 

restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, dezvoltarea activităţilor de agrement, 

precum și alte activități turistice care se pot desfășura în mediul rural: turism gastronomic 

(puncte gastronomice locale), eco-turism etc.;  

• Valorificarea patrimoniului construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate, 

originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee;  

• Intervenții privind eficientizarea și diversificarea funcțiunilor sociale și ecologice ale 

infrastructurii verzi-albastre, precum funcțiuni culturale, de agrement, recreere, coeziune 

socială, reglare microclimat urban, filtrare aer, reducerea poluării fonice, drenarea apelor 

pluviale; 

• Îmbunătățirea accesibilității la obiective de interes turistic la nivel județean prin modernizarea 

drumurilor, în special a celor aflate la stadiu de pământ/piatră.  

Pentru valorificarea patrimoniului cultural este importantă aplecarea spre domeniul digitalizării, ceea 

ce implică: platforme digitale și sisteme integrate, instrumente TIC, modele digitale 3D, infrastructuri 

informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată a obiectelor de patrimoniu, care ar putea 
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constitui inclusiv un element de noutate la nivelul județului prin valorificarea domeniului TIC, unul 

din domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Sud.   

În privința infrastructurii de agrement și sport, este oportună valorificarea economică a potențialului 

sportiv din județ:  

• Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului de agrement şi recreere, 

diversificarea serviciilor;  

• Creșterea utilizării gradului de folosire şi optimizarea bazelor sportive existente;  

• Proiecte de dezvoltare a cunoștințelor de specialitate necesare sportului de performanță.  

• Construcția/ modernizarea terenurilor de sport/ sălilor de sport / bazinelor didactice la nivelul 

UAT-urilor aparținătoare județului Constanța;  

• Construcția și modernizarea bazelor sportive la nivel județean;  

• Creșterea numărului de evenimente sportive, promovarea acestora la nivel județean;  

• Asigurarea accesului la evenimentele sportive şi asigurarea egalității de șanse a tuturor 

persoanelor;   

• Măsuri/ programe/ proiecte de intensificare a motivației profesorilor de educație fizică prin 

accentuarea importanței orelor de sport. 

 

Mediu, energie și eficiență energetică  

Amenințările identificate în domeniul analizat se află în strânsă legătură cu felul în care este afectat 

mediul înconjurător, dar și cu efectele pe care exploatarea deficitară a resurselor și desfășurarea 

activităților economice le-ar avea, în lipsa unor intervenții care să conducă la îndepărtarea acestor 

amenințări.  

Atu-urile județului Constanța (de tipul resurselor naturale, patrimoniu construit) trebuie și pot fi 

valorificate și în sensul dezvoltării sectoarelor economice adiacente prin dezvoltarea teritoriilor din 

zona rurală, inclusiv prin Grupurile de Acțiune Locală sau prin dezvoltarea domeniilor agricultură, 

piscicultură și viticultură.   

Preocupările pentru exploatarea durabilă a resurselor se remarcă prin activitățile de cercetare – 

dezvoltare rezultate din colaborările mediului academic cu mediul privat, pornind de la paradigma 

ingineriei energetice, respectiv: „asigurarea la nivelul fiecărui utilizator de energie, a cantității şi 

calității energiei de care are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării 

unui volum minim de resurse de materii prime şi materiale şi a unui impact minim asupra mediului 

înconjurător, pe întregul ciclu de viaţă de la producere până la consumul final!”1 

Același tip de preocupare pentru exploatarea durabilă a resurselor de energie se înregistrează și la 

nivelul sectorului privat, un exemplu fiind investiția privind construcția unei centrale de cogenerare 

 
1 Sursa: Prezentarea cu tema „Integrarea tehnologiilor digitale în soluții de energie durabilă la Constanța” susținută de prof. univ. 
dr. ing. Eden MAMUT, Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie - Universitatea Ovidius din Constanța, în 
cadrul conferinței Energynomics „Digitalizare și Eficiență energetică – anul 5 – Constanța” din 18 martie 2021 



 

17 

pe platforma Petromidia, bazată pe un mix de resurse (25% din procesele tehnologice ale rafinăriei 

și 75% din rețeaua națională) cu termen estimat de finalizare în iulie 2023.  

Astfel, pe lângă preocupările pentru exploatarea durabilă a resurselor existente sunt necesare și 

trebuie prioritizate investițiile care rezolvă atât probleme ale locuirii sau conduc la creșterea calității 

vieții, dar, în același timp, conduc, în mod accelerat și la scăderea consumului de energie din surse 

neregenerabile și la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum:  

• Dezvoltarea de sisteme de transport public ecologic (unități de transport electrice/ hibride), 

sisteme de management al transportului public, dezvoltarea pistelor de biciclete, construirea 

de spații verzi;  

• Investiții în sisteme de obținere a energiei regenerabile și eficiență energetică;  

• Sprijinirea activității de cercetare – dezvoltare și valorificarea rezultatelor, de exemplu pentru 

infrastructura de gaz în amestec cu hidrogen; 

• Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă pentru municipiile reședință de județ, municipii și orașe; 

• Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport şi de distribuție a 

energiei termice în orașele selectate. 

Un aspect esențial pentru reușita valorificării oricărei strategii care vizează domeniul analizat este 

legat de necesitatea integrării acțiunilor prevăzute la nivelul documentelor strategice în vigoare (de 

exemplu PMUD, PAED), în sensul monitorizării acțiunilor, evaluării rezultatelor obținute și 

îmbunătățirii strategiei de intervenție ori de câte ori este necesar.  

De asemenea, este important de menționat faptul că orice preocupare de promovare a eficienței 

energetice, indiferent de sectorul de activitate, impune digitalizarea pe scară largă, acest aspect 

generând pe lângă noi oportunități de dezvoltare de tehnologii, sisteme sau modele economice, și 

dezvoltarea de abilități aferente utilizării și implementării acestora.    

 

Pe plan orizontal, indiferent de domeniul de intervenție, se impune integrarea conceptului de Smart 

– Territory/ Smart City/ Smart Village în abordarea tuturor inițiativelor care țin de dezvoltarea 

teritorială, prin inițiative precum:  

• Debirocratizarea relației cetățean – instituție publică; 

• Abordare preventivă în raport cu intervențiile care au impact asupra mediului înconjurător;  

• Abordarea integrată a problemelor care vizează un anumit teritoriu, în detrimentul soluțiilor 

în limitele granițelor administrative ale UAT-urilor.   
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2.1 Contextul european și național. Strategiile sectoriale și comprehensive 

relevante    

2.1.1 Obiectivele tematice la nivel european și național  

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027 

a fost luată în considerare corelarea cu strategiile și politicile existente la nivel european și național, 

astfel: 

Linii directoare ale documentelor strategice la nivelul Uniunii Europene   

Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021 – 2027   

În cadrul următorului exercițiu financiar al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene, principala politică de investiții a UE, propune 5 obiective / priorități investiționale:  

• O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente; 

• O Europă mai verde, cu emisii scăzute 

de carbon, în tranziție spre o economie 

fără emisii și rezilientă; 

• O Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității și a conectivității 

TIC regionale; 

• O Europă mai socială și mai incluzivă, 

prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale; 

• O Europă mai apropiată de cetățenii 

săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a 

inițiativelor locale.  

 

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

  

2. Cadrul conceptual al dezvoltării durabile 
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Linii directoare ale documentelor de politici sectoriale la nivelul Uniunii Europene   

Pactul verde european (European Green Deal) comunicat în decembrie 2019 reprezintă noua 

strategie de creștere a UE, care urmărește să plaseze Europa pe calea transformării într-o societate 

neutră din punct de vedere climatic, echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din 

punct de vedere al utilizării resurselor și competitivă. 

Obiectivul european în ceea ce privește reducerea internă netă a emisiilor de gaze cu efect 

de seră vizează reducerea cu cel puțin 55% a acestora până în 2030, față de obiectivul 

anterior de reducere cu 40%2.  

Transpunerea în legislație a obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050 

și crearea cadrului necesar pentru îndeplinirea acestuia se realizează prin Legea europeană 

a climei care urmărește să asigure că toate sectoarele economiei și societății contribuie la 

atingerea obiectivului neutralității emisiilor până în 2050 și conturează un cadru pentru 

evaluarea progreselor înregistrate în vederea realizării acestui obiectiv.  

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza fondurile UE și va crea un cadru 

favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare pentru tranziția către 

o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și incluzivă. Venind în 

completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei dimensiuni: 

Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de 

miliarde de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de cheltuieli din 

bugetul UE, de până acum, pentru acțiuni climatice și de mediu va face posibilă atragerea 

de fonduri private, un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca Europeană de Investiții. 

Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor publice și 

private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele financiare durabile în 

centrul sistemului financiar, și va facilita realizarea de investiții durabile de către autoritățile 

publice, încurajând orientarea investițiilor și achizițiilor spre acțiuni ecologice și concepând 

modalități de a facilita procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor 

vizate de tranziția justă. 

Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor proiectelor 

pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile. 

Mecanismul pentru o Tranziție Justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că 

tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni 

nu este lăsat în urmă. Deși toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru 

Pactul ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la 

mobilizarea unui cuantum de cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai 

afectate regiuni, în scopul de a se atenua impactul socio-economic al tranziției.  

Mecanismul va crea investițiile necesare pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe 

lanțul valoric al combustibililor fosili și va suplimenta contribuția substanțială de la bugetul UE prin 

intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție. 

 

 

 
2 Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/ 
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Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare: 

1) Un fond pentru o tranziție justă, care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de 7,5 

miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru următorul 

buget pe termen lung al UE.  

a. Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine, statele membre vor trebui, în 

colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile prin intermediul unor planuri 

teritoriale specifice privind tranziția justă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să 

se angajeze să aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă, fonduri din 

Fondul European de Eezvoltare Regională și din Fondul Social European Plus și să 

furnizeze resurse naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în finanțare în 

cuantum de 30-50 de miliarde de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul 

va furniza, în principal, granturi pentru regiuni. De exemplu, va sprijini lucrătorii în 

dobândirea de abilități și competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă și va ajuta 

IMM-urile, startup-urile și incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunități economice 

în aceste regiuni. Totodată, fondul va sprijini investițiile în tranziția către o energie curată, 

de exemplu în eficiența energetică. 

2) O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiții în 

cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să atragă investiții private, 

inclusiv în energie și transporturi durabile, care să aducă beneficii regiunilor respective și să ajute 

economiile acestora să găsească surse noi de creștere.  

3) Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, 

cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiții de 25-30 de miliarde de euro. 

Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi acordate sectorului public, de exemplu în sectorul 

rețelelor de încălzire centralizată și în cel al renovării clădirilor. În martie 2020, Comisia va prezenta 

o propunere legislativă care să încadreze acest aspect. 

Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin intermediul unei 

platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență tehnică statelor membre și 

investitorilor și se va asigura că sunt implicate comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii 

sociali și organizațiile neguvernamentale. Acest mecanism va include, de asemenea, un cadru de 

guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziția justă. 

React-Eu 

REACT-EU / Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei este o inițiativă care 

continuă și extinde măsurile de reacție la criză și de redresare în urma crizei provocate de 

coronavirus implementată prin intermediul pachetelor de investiții ca reacție la coronavirus (CRII). 

Aceasta va contribui la o redresare verde, digitală și reziliență a economiei prin adăugarea de noi 

resurse suplimentare la programele existente ale politicii de coeziune. 

Începând cu februarie 2020, Comisia a făcut, de asemenea, toate cheltuielile legate de criza 

provocată de pandemia COVID-19 eligibile în temeiul normelor politicii de coeziune. Normele privind 

cheltuielile de coeziune sunt aplicate cu maximă flexibilitate, permițând astfel statelor membre să 

utilizeze fondurile pentru finanțarea acțiunilor legate de criză. Acest lucru înseamnă, de asemenea, 

o mai mare flexibilitate pentru țări în ceea ce privește realocarea resurselor financiare, asigurându-

se că banii sunt cheltuiți în domeniile care au cea mai mare nevoie: sectorul sănătății, sprijinul pentru 

IMM-uri și piața forței de muncă. 
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Fondul de solidaritate al UE a oferit asistență suplimentară de până la 800 de milioane euro țărilor 

cel mai grav afectate, pentru a reduce sarcina financiară a măsurilor de răspuns imediat. 

Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 

2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia 

de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul 

program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)3:  

➢ Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare; 

➢ Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior; 

➢ Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare). 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 20274 recunoaște că tinerii sunt dornici să își ia în 

mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să li se acorde sprijin și că ar trebui acordată 

o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, 

cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia 

politică ale acestora. În cadrul acesteia, au fost definite 11 obiective europene pentru tineret 

care prezintă o viziune pentru o Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul 

și identifică domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care 

trebuie abordate.  

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (EU)5 

Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri este una dintre principalele resurse 

financiare ale UE pentru a sprijini punerea în aplicare a schemelor de garanție pentru tineret până 

în 2023.  

Între 2021 și 2023, statele membre își pot crește resursele YEI (Youth Employment Initiative) și 

Fondul Social European pentru a ajuta tinerii afectați de criza coronavirusului grație finanțării UE 

suplimentare disponibile în cadrul inițiativei de asistență de recuperare pentru coeziune și teritoriile 

Europei (REACT-UE) 

Pentru perioada 2021-2027, pentru simplificare, instituțiile UE au integrat Inițiativa pentru ocuparea 

forței de muncă pentru tineri în Fondul Social European Plus (FSE +), păstrând în același timp 

accentul pe ocuparea forței de muncă pentru tineri. Toate statele membre vor trebui să investească 

un cuantum important din resursele lor FSE + pentru acțiuni specifice și reforme structurale pentru 

a sprijini ocuparea forței de muncă, educația și formarea tinerilor. 

Mai mult, statele membre cu o rată a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu au un 

loc de muncă, educație sau formare (NEET - not in employment, education or training) peste media 

UE pentru anii 2017-2019 ar trebui să aloce tinerilor cel puțin 12,5% din resursele lor FSE+. 

Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2021-2030) adoptată 

în martie 2021 are obiectivul de a progresa în direcția garantării faptului că toate persoanele cu 

dizabilități din Europa, indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, vârstă sau 

orientare sexuală, se bucură de drepturile omului, beneficiază de șanse egale, de acces egal la viața 

socială și economică, sunt în măsură să decidă unde, cum și cu cine trăiesc, circulă liber în UE, 

indiferent de nevoile lor de sprijin și nu se mai confruntă cu discriminarea.  

 
3 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849 

4 Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C456 din 18 decembrie 2018 
5 Sursa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849
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Programele de dezvoltare rurală  

Țările UE aplică programe naționale și regionale de dezvoltare rurală (PDR), care sunt cofinanțate 

din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetele naționale. 

Bugetul FEADR pentru perioada de programare 2014-2020 s-a ridicat la aproximativ 100 de miliarde 

euro. În temeiul regulamentului PAC (Politica Agricolă Comună) de tranziție (adoptat la 23 decembrie 

2020), programele de dezvoltare rurală au fost prelungite condiționat pentru 2021 și 2022. În acești 

ani, programele de dezvoltare rurală vor beneficia de 26,9 miliarde euro din bugetul FEADR pentru 

perioada 2021-2027 și de încă 8,1 miliarde euro din instrumentul de redresare NextGenerationEU. 

Ca urmare a acestei prelungiri, multe dintre proiectele și schemele incluse în programele de 

dezvoltare rurală vor continua să se deruleze până la sfârșitul anului 2025. 

Începând cu 2023, toate noile acțiuni de dezvoltare rurală vor fi incluse în planurile strategice PAC 

naționale. Fiecare Plan Național Strategic (PNS) se va axa pe o serie de obiective sociale, economice 

și de mediu de importanță majoră pentru agricultura, silvicultura și zonele rurale din spațiul UE. 

Linii directoare privind dezvoltarea națională  

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o sinteză 

între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește și 

contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută 

un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional îndelungat de 

analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la nivel global. 

Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, creșterea natalității la 

scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a disparităților sociale au pus 

în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor la anumite resurse a evidențiat faptul că 

Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile și neregenerabile, conducând la un 

dezechilibru catastrofal.  

Cei trei piloni pe care este structurată Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă au fost definiți în 

Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de 

a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea 

energiei, apei și canalizării; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 

calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea 

treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

Pe plan național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 20306 include 

17 obiective de dezvoltare durabilă, care transpun obiectivele Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă asumată de statele membre ONU, cu ținte aferente:  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 

 
6 Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din 9 

noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei 

agriculturi sustenabile; 

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă; 

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții 

pentru toți;  

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor în societate; 

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți; 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern; 

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și 

productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți; 

9. Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației; 

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări; 

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente 

și durabile; 

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile;  

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor;  

14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare 

durabilă;  

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea 

pierderilor de biodiversitate; 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție 

pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile; 

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

 

Figură 1: Obiectivele de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia națională pentru dezvoltarea 

durabilă a României 2030 

 

  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 2018  
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Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 20357 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare:  

➢ Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române; 

➢ Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor 

viitoare; 

➢ Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în 

evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 – 

2037; 

➢ Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în 

proiecte și în publicarea electronică; 

➢ Proiect 5: Securitatea și siguranța alimentară; 

➢ Proiect 6: Economia și calitatea vieții; 

➢ Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 

România – repere pentru următoarele decenii;  

➢ Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării;  

➢ Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – 

Europa multilingvistică, cultura electronică; 

➢ Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are; 

➢ Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de 

echilibru și moderație; 

➢ Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile;  

➢ Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român; 

➢ Proiect 14: Strategia de apărare a României.   

 

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) are scopul de a dezvolta un cadru general 

propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului. 

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor se subscrie politicii europene în materie de 

prevenire a generării deșeurilor și urmărește reducerea consumului de resurse și aplicarea practică 

a ierarhiei deșeurilor.  

 

2.1.2 Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene 2021 

– 2027   

Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021 – 2027  

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020 au fost 

enunțate pe baza Obiectivelor Politice (OP) stabilite prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, 

prin detalierea de Obiective Specifice (OS) pentru fiecare dintre acestea, astfel: 

 

 

 

 
7 Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, volumul I, 2015 
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Tabel 1: Corelarea obiectivelor de politică europeană (OP) cu obiectivele specifice (OS) 

Obiectiv de 
politică  

Obiectiv specific 

Obiectivul de 
Politică 1 - O 

Europă mai 
inteligentă și mai 

competitivă 

Cercetare și inovare 

OS1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate 

Digitalizare 
OS2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 

al guvernelor 
Competitivitate 

OS3. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 
OS4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

Obiectivul de 

Politică 2 - O 
Europă mai 

ecologică 

Energie 
OS1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS2. Promovarea energiei din surse regenerabile 
OS3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-T 

Schimbări climatice, riscuri, apă 
OS4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

OS5. Promovarea gestionării sustenabile a apei 
Economia circulară 

OS6. Promovarea tranziției către o economie circulară 
Biodiversitate 

OS7. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 
Aer 

OS8. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 

Situri contaminate 
OS9. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Mobilitate urbană 
OS10. Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la 
TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Obiectivul de 

Politică 3 - O 

Europă mai 
conectată 

Conectivitate 

OS1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 
inteligentă, sigură și intermodală 

OS2. Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Broadband 
OS3. Îmbunătățirea conectivității digitale 

Obiectivul de 
Politica 4 – O 

Europă mai socială 

și mai incluzivă 

Ocupare 

OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

OS2. Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real urmărind 

asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă 

OS3. Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată  
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Obiectiv de 

politică  
Obiectiv specific 

OS4. Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Educație 

OS5. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

OS6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 

defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar 

OS7. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități 

flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți luând în considerare 

competențele digitale 

Incluziune socială 

OS8. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

OS9. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

Sănătate 

OS10. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

Incluziune socială 

OS11. Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor  

OS12. Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 
materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere 

Obiectivul de 

Politica 5 – O 
Europă mai 

aproape de 
Cetățeni 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

OS1. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

Dezvoltare teritorială integrată 

OS2. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la 
nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă 

și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Sursa: Site-ul Ministerului Fondurilor Europene  

În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 20278, 

prioritățile investiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul următoarelor 

programe operaționale: 

 

 

 
8 Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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Tabel 2: Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate 

pe plan național 

Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de 

Politică 1 - O 
Europă mai 

inteligentă și mai 

competitivă 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de 

Politică 2 - O 
Europă mai 

ecologică 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Programul Operațional Transport (POT) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 

Obiectivul de 
Politică 3 - O 

Europă mai 

conectată 

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de 

Politica 4 – O 
Europă mai socială 

și mai incluzivă 

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de 
Politica 5 – O 

Europă mai aproape 

de Cetățeni 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 

Obiectivul aferent 

Tranziției Echitabile 
Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027 

Master Planul General de Transport al României9 analizează obiectivele majore ale sistemului 

național de transport, constituind un instrument strategic de planificare a intervențiilor majore 

(proiecte și alte acțiuni) semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională.  

Proiectele majore vizate pentru județul Constanța, care sunt incluse în Lista proiectelor aferente 

Master Planului Transporturi se referă la electrificarea și modernizarea căii ferate Constanța – 

Mangalia, modernizarea Portului Constanța și modernizarea aeroporturilor constănțene. 

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 205010 

Strategia Energetică a României propune ținte concrete, stabilește direcții clare și definește reperele 

prin care România își va menține poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și 

important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional. De asemenea, Strategia Energetică 

fundamentează poziționarea României în raport cu propunerile de reformă a pieței europene de 

 
9 Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport  

10 Sursa: http://economie.gov.ro/strategia-energetica-a-romaniei-2020-2030-cu-perspectiva-anului-2050-1  

http://www.mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport
http://economie.gov.ro/strategia-energetica-a-romaniei-2020-2030-cu-perspectiva-anului-2050-1
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energie, iar un loc important este destinat analizei contextului european și politicilor de creare a 

Uniunii Energetice din care România va face parte. 

Strategia Energetică are opt obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de 

analiză și planificare pentru perioada 2020-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea 

obiectivelor presupune o abordare echilibrată a dezvoltării sectorului energetic național, corelată cu 

valoarea cheltuielilor de investiții: 

1. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de 

reglementare; 

2. Energie curată și eficiență energetică; 

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de 

reglementare; 

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice; 

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane 

calificate; 

7. România, furnizor regional de securitate energetică; 

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea 

resurselor energetice primare naționale. 

Prin implementarea obiectivelor Strategiei Energetice, sistemul energetic național va fi mai puternic, 

mai sigur și mai stabil, prin valorificarea atu-urilor de tipul resurselor energetice necesare, mix 

energetic echilibrat și diversificat și determinarea de a face din România un furnizor de securitate 

energetică în regiune. 

Viziunea Strategiei Energetice a României se referă la creșterea sectorului energetic în condiții de 

sustenabilitate, creștere economică și accesibilitate, în contextul implementării noului pachet 

legislativ Energie curată pentru toți europenii 2030, cu stabilirea țintelor pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră, a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice precum și cu 

perspectiva implementării de către România a Pactului Ecologic European 2050. 

 

2.2 Contextul regional și județean. Planurile și proiectele de mare anvergură 

care influențează dezvoltarea județului   

Linii directoare privind dezvoltarea regională  

La nivel regional, plecând de la nevoile și provocările regiunii pentru perioada de programare 

2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va realiza 

procesul de dezvoltare în conformitate cu documentele strategice naționale si documentele 

strategice ale Uniunii Europene.  

Politica de coeziune va suferi procese de modernizare şi în următoarea perioadă, 2021-2027, fiind 

una din principalele politici de investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Convergența economică și socială este obiectivul de stimulare, astfel toate regiunile rămânând 

eligibile pentru finanțare prin politica de coeziune, pe baza a trei categorii: regiuni mai puțin 



 

29 

dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 

obiectivele 1 și 2, alocându-le 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție 

de prosperitatea relativă a statelor membre11. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 

Conform variantei draft din septembrie 2020 a Programului Operațional Regional pentru Regiunea 

Sud-Est 2021-2027, obiectivele specifice şi tipurile de acțiuni aferente sunt următoarele12: 

Tabel 3: Priorități de investiții ale Programului Operațional Regional pentru regiunea Sud-Est 

2021-2027 

Obiectiv prioritar  Obiective specifice 
Axă 

prioritară 

OP 1 - O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice 

OS a (i) Dezvoltarea capacităților de 

cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate Axa prioritară 

1 - O regiune 

competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

OS a (ii) Fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

OS a (iii) Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru 

specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al 

organizațiilor de cercetare și al guvernelor 

Axa Prioritară 

2 - O regiune 

cu orase 

SMART 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon cu tranziție 

către o economie netă fără emisii de 

carbon, rezilientă prin promovarea 

tranziției către o energie nepoluantă 

și echitabilă, investiții nepoluante și 

echitabile, economie circulară, 

atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor și mobilitate 

urbană sustenabilă 

(i) Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Axa Prioritară 

3 - O regiune 

cu orașe 

prietenoase 

cu mediul 

(vii) Îmbunătățirea protecției și conservării 

naturii, biodiversității și a infrastructurii 

verzi, inclusiv în mediul urban și reducerea 

tuturor formelor de poluare 

(viii) Promovarea mobilității urbane 

multimodale sustenabile, ca parte a 

tranziției către o economie fără emisii de 

carbon 

Axa Prioritară 

4 – O regiune 

cu emisii de 

carbon reduse 

OP 3 - O Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității 

OS (ii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

Axa Prioritară 

5 - O regiune 

accesibilă 

OP 4 - O Europă mai socială și mai 

inclusivă, prin implementarea 

OS (ii) Îmbunătățirea accesului egal la 

servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățare pe tot 

Axa Prioritară 

6 - O regiune 

educată 

 
11Sursa:  http://www.adrse.ro/Planificare/PlanificareRegionala_2021-2027.aspx  

12 Sursa: http://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-2027_septembrie_2020.pdf   

http://www.adrse.ro/Planificare/PlanificareRegionala_2021-2027.aspx
http://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-2027_septembrie_2020.pdf
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Obiectiv prioritar  Obiective specifice 
Axă 

prioritară 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii accesibile, inclusiv prin 

promovarea rezilienței pentru educație și 

formare la distanță și on-line 

OS (v) Întărirea rolului culturii și turismului 

sustenabil în dezvoltarea economică, a 

incluziunii sociale și inovării sociale 

OP 5 O Europă mai apropiată de 

cetatenii săi prin promovarea 

dezvoltării sustenabile și integrate a 

tuturor tipurilor de teritorii 

OS (i) favorizarea dezvoltării integrate și 

inclusive social, economice și de mediu, 

patrimoniului cultural, patrimoniului natural, 

turismului sustenabil și securității în zonele 

urbane; 
Axa Prioritară 

7 - O regiune 

atractivă 
OS (i) favorizarea dezvoltării integrate și 

inclusive social, economice și de mediu, 

patrimoniului cultural, patrimoniului natural, 

turismului sustenabil și securității în afara 

zonelor urbane; 

Sursa: POR Regiune Sud Est, versiune draft 2, martie 2021 

Obiectivele politice și tematice stabilite la nivel european și național, precum și prioritățile regionale 

au fost avute în vedere în procesul de elaborare a direcțiilor de dezvoltare strategică și a obiectivelor 

trasate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021-

2027, astfel încât să se asigure premisele implementării proiectelor de investiţii definite la nivelul 

județului.  

Monitorizarea continuă a actualizărilor efectuate de structurile responsabile la nivel european, 

național şi regional asupra programelor operaționale, prin prisma obiectivelor strategice care pot fi 

implementate cu ajutorul acestora, asigură strategiei capacitatea de reacţie și suplețea necesară 

pentru promovarea unor proiecte adecvate, cu reale șanse de a fi finanțate. 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 

Tot la nivel regional, Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, 

identifică 6 domenii de specializare inteligentă la nivelul regiunii: 

Tabel 4: Domeniile de specializare inteligentă pentru Regiunea Sud Est   

Pilon I – Inovare în industrii tradiționale 

Inginerie și transport naval Industria confecțiilor 

Pilon II – Dezvoltare sustenabilă prin inovare 

Agro-alimentar și biotehnologii Acvacultură și Pescuit Turism 

Pilon III: Societate și economie regională smart prin transformare digitală 

TIC - Tehnologia Informației și Comunicării 

Sursa: Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 

Având în vedere aceste domenii de specializare inteligentă ale regiunii, elementele cu potențial ale 

județului Constanța trebuie valorificate pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a județului și, 

implicit, la dezvoltarea Regiunii Sud - Est. 
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Strategia ITI Delta Dunării pentru orizontul de timp 203013 are definită o viziune de dezvoltare 

care combină viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării – o deltă vie cu echilibru 

între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă – bazată, în principal, pe 

natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorități, mediu 

de afaceri) cu viziunea pentru zonele limitrofe care se referă la o agricultură și un mediu de afaceri 

dinamice, cu rețea de centre urbane de furnizare de servicii și cu un sector turistic integrat în 

atracțiile zonei și ale Deltei.  

Tabel 5: Obiective ale Strategiei ITI Delta Dunării 

Obiective ale Strategiei ITI Delta Dunării Pilonii Strategiei ITI Delta Dunării 

(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 

Pilon I: Protejarea mediului și 

resurselor naturale 
Pilon V: 

Promovarea 

eficienței, 

accesibilității 

și 

sustenabilității 

(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. 

Pilon II: Îmbunătățirea 

economiei 

Pilon III: Îmbunătățirea 

conectivității 

Pilon IV: Asigurarea serviciilor 

publice 

Sursa: Strategia ITI Delta Dunării 

 

2.2.1. Strategii sectoriale și comperehnsive relevante pentru dezvoltarea județului 

Constanța    

Dezvoltarea durabilă a județului într-o manieră coerentă impune înglobarea documentelor 

strategice proiectate la nivelul teritoriului, respectiv:   

Plan de menținere a calității aerului în județul Constanța 2019 – 2023  

Planul de menținere a calității aerului în județul Constanța cuprinde măsuri care vizează menținerea 

şi/sau îmbunătățirea calității aerului în județul Constanța. Monitorizarea acestor măsuri este în 

sarcina Consiliului Județean Constanța, cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța 

atunci când este necesară utilizarea aparaturii specifice de măsurare a nivelului concentrațiilor de 

poluanți din atmosferă.  

Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului, asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal 

pentru desfășurarea activităților de monitorizare a calității aerului înconjurător, pe tot teritoriul 

României. SNMCA asigură monitorizarea calității aerului înconjurător prin Rețeaua Națională de 

Monitorizare a Calității Aerului, iar Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți 

Atmosferici, colectează și administrează informațiile și datele primite din rețeaua națională. 

 

 
13 Sursa: http://www.itideltadunarii.com/utile/documente-utile/Documente%20utile/19  

http://www.itideltadunarii.com/utile/documente-utile/Documente%20utile/19
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Planul Județean de Gestionare al Deșeurilor în județul Constanța 2020 – 2025   

Planul de gestionare a deșeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionari durabile a deșeurilor. 

PJGD Constanța cuprinde o analiză a situației actuale a gestionării deșeurilor pe teritoriul geografic 

al județului Constanța, precum și măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de 

mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul reciclării, valorificării și eliminării deșeurilor, 

precum și o evaluare a modului în care planul va ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor și 

dispozițiilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.  

Așa cum prevede Legea nr. 101/2006, serviciul de salubrizare a localităților este un serviciu public 

care se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației și se desfășoară sub controlul, 

conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară. 

Responsabilitatea înființării, organizării și gestionării serviciului de salubrizare aparține autorităților 

administrației publice locale. Prin proiectele Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) 

finanțate prin Axa 2 POS Mediu sau Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) și derulate 

în majoritatea județelor din țară, s-au realizat investiții în bunuri de infrastructură aferente 

activităților componente ale serviciului de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. 3 din Legea nr. 

101/2006, lege care prevede competențe și în sarcina Consiliilor Județene cu privire la organizarea 

și gestionarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice 

realizate prin intermediul acestora. 

Așadar, principalii factori implicați în organizarea și gestionarea serviciului de salubrizare sunt: 

Autoritățile administrației publice locale sau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și, după 

caz, Consiliile Județene. 

Planul Regional de Acțiune pentru învățământ 2016-2025 (PRAI)14, actualizat în 2018, care 

are obiectivul major de creştere a contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă 

şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Scopul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăți corelarea dintre 

oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional 

şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 

2025. 

Rolul PRAI este acela de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru elaborarea 

şi armonizarea documentelor strategice de la nivel judeţean şi local. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Constanța, 2019-

202815 care are ca scop dezvoltarea județului Constanța ca destinație turistică competitivă la nivel 

european, dezvoltată pe principii durabile, atractivă pentru 365 zile pe an, cu o paletă largă de 

atracții și experiențe turistice oferite, echilibrat răspândite la nivelul întregului areal.  

Strategia urmărește ca turismul, privit ca activitate economică de bază la nivelul județului Constanța, 

să creeze noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă și pentru îmbunătățirea calității vieții 

populației locale.  

 
14 Sursa: http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-SUD-EST-2016-2025-actualizat-2018.pdf  

15 Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Constanța, 2019-2028. Faza 2 - Planificarea strategică 
a turismului în județul Constanța 

http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-SUD-EST-2016-2025-actualizat-2018.pdf
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Strategia se bazează pe patru principii care converg către dezvoltarea durabilă a turismului în județul 

Constanța:  

A. Dezvoltarea turismului aduce beneficii economice și sociale pentru comunitatea locală; 

B. Dezvoltarea turismului contribuie la conservarea, reabilitarea și capitalizarea patrimoniului 

cultural și are un impact negativ minim asupra culturii locale; 

C. Dezvoltarea turismului contribuie la menținerea unui mediu natural curat, iar activitățile 

turistice au un impact negativ minim asupra acestuia; 

D. Dezvoltarea turismului satisface nevoile turiştilor. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere – Zona Metropolitană 

Constanța   

Viziunea de dezvoltare a Polului Naţional de Creştere - Constanţa are în vedere impunerea Zonei 

Metropolitane Constanţa ca un centru multifuncţional competitiv al României şi principalul pol 

economic în regiunea Mării Negre, avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii zone 

şi reducerea discrepanţelor actuale de dezvoltare dintre cele 16 localităţi care compun polul de 

creştere. 

Constanţa va fi o metropolă europeană, un pol de creștere și o zonă turistică în expansiune, cu o 

economie solidă și competitivă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi. 

Obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a asigura un spațiu metropolitan funcțional, un 

cadru urban adecvat care să ofere condiții optime de viață locuitorilor săi și să genereze oportunități 

pentru aceștia, precum și pentru alte persoane care vor să se stabilească aici, unul din scopurile 

urmărite fiind și acela de a crește din punct de vedere demografic, în special în zona activă a 

populației, stimulând migrația pozitivă și atratgerea de tineri și de capital uman calificat. 

Un pilon al viziunii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța îl reprezintă integrarea măsurilor 

inovative și utilizarea noilor tehnologi în viața orașului, stimulând astfel progresul în acestă direcție, 

urmărind implementarea conceptului de SMART CITY. 

Strategia Smart City a Municipiului Constanța are ca obiectiv general consolidarea capacității 

administrative a UAT Municipiul Constanța prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și 

prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de 

gestionare și management a documentelor administrative.  

2.2.2. Planurile și proiectele de mare anvergură care influențează dezvoltarea județului 

Dezvoltarea județului este influențată într-o manieră semnificativă de proiectele de mare anvergură, 
în special din domeniul infrastructurii de transport și a celei tehnico – edilitare în cadrul cărora se 
remarcă:  

Modernizare infrastructura de transport regională pe traseul DJ 226: Corbu-Sacele-
Istria-Mihai Viteazu, cod SMIS 121195 

Proiectul, finanțat prin POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 6, obiectivul specific 6.1, având o valoare 
de 107.282.416,77 lei, vizează creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate 
în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea întregului drum județean de 40,258 km, respectiv 
executarea următoarelor lucrări de bază: modernizarea și reabilitarea structurii rutiere: ranforsarea 
structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi și un strat din piatră spartă pentru sporirea 
capacității portante și scurgerea apelor și sisteme de drenaj; lucrări de poduri; siguranța circulației; 
amenajarea intersecțiilor și drumurilor laterale până la limita de proprietate a județului. 
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Proiectul include și modernizarea/ reabilitarea podurilor peste canal, a podețelor, dar și realizarea 
de piste de biciclete în localitatea Corbu pe ambele părți carosabile și construcția a 12 stații de 
autobuz, respectiv modernizarea altora 13.    

Modernizare infrastructura de transport regională pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria - 
DN22 / Tariverde, cod SMIS 121196 

Proiectul, finanțat prin POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 6, obiectivul specific 6.1, având o valoare 
de 27.623.187,74 lei, vizează creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate 
în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.  

Proiectul vizează modernizarea a 13,918 km de drum, dar și realizarea de trotuare și construcția/ 
modernizarea a 4 stații de autobuz.    

Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă - Rasova 
- Aliman - Ion Corvin, cod SMIS 110343 

Proiectul, finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1., cu o valoarea 
de 155.313.445 lei, vizează creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 

Proiectul are ca obiective specifice reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul 
Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin - 38,777 km, realizarea de trotuare în intravilanul 
localităților - 6.188 m2 și construirea/modernizarea a 9 stații de autobuz. 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța, cod SMIS 48462 

Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2, cu 
o valoarea de 249.631.354 lei cu TVA, vizează creșterea standardelor de viață și de mediu din județul 
Constanța, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu, cât și dezvoltarea unui 
sistem durabil de management al deșeurilor în județul Constanța, prin îmbunătățirea 
managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate din județ. 

Proiectul are ca obiective specifice atât creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază 
de colectarea deșeurilor municipale și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la 
tarife acceptabile, reducerea cantității de deșeuri depozitate, creșterea cantității de deșeuri reciclate 
și valorificate, cât și înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor. 

Alte proiecte de impact la nivel județean sunt realizate în domeniul turism – cultură - petrecerea 
timpului liber, respectiv:  

Extindere Delfinariu 

Proiectul, finanțat prin Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism conform Masterplanului 

investițiilor în turism, având o valoare de 26.367.659 lei, vizează valorificarea durabilă a specificului 

local și a elementelor turistice de identitate națională prin extinderea și dotarea la standarde 

europene a infrastructurii Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii 

Constanța, astfel încât infrastructura turistică de agrement extinsă să vizeze creșterea calității vieții, 

dezvoltarea turismului și crearea de locuri de muncă în județul Constanța. 

Concret, proiectul propune adăugarea unui bazin de circa 3.090 m3 sistemului de 1.180 m3 prin care 

se urmărește îndeplinirea următoarelor deziderate: 

• Aducerea Delfinariului Constanța la standardele EAZA și EAAM - organisme europene ce 

reglementează condițiile minimale de deținere a delfinilor, actualmente ele fiind de 2.000 

m3/ 6 delfini; 

• Realizarea unei zone ce poate fi descoperită în sezonul favorabil (8 luni/an) pentru a 

îmbunătăți condițiile de viață ale delfinilor; 
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• Creșterea activității delfinilor și între reprezentații, prin realizarea unei suprafețe vitrate 

acrilice; 

• Separarea sectorului de mamifere marine de celelalte animale din grădina zoologică din 

rațiuni de biosecuritate și logică a expunerii.  

Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății 
Carsium (Hârșova)”, cod SMIS 116054 

Proiectul, finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, cu o valoare de 10.570.361,98 lei, vizează 

restaurarea, conservarea, protejarea și punerea în valoare la adevărata dimensiune a Cetății Carsium 

(Hârșova), obiectiv istoric de importanță națională aflat de mult timp într-o stare de degradare, 

neamenajat adecvat pentru descoperirea lui de vizitatori. Proiectul are ca obiective conservarea, 

restaurarea și protejarea Cetății Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul 

Comandantului și zidurilor acestuia, consolidare Zid Sector Port, lucrări aferente Zidului Sector 

Incinte Vest, lucrări amenajare sit; lucrări împrejmuire, realizarea unui corp multifuncțional care să 

asigure toate utilitățile administrative necesare (grupuri sanitare, inclusiv cu facilități pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii etc.), corpul multifuncțional va adăposti ca funcțiuni grupuri 

sanitare demixtate și pentru persoane cu dizabilități, dar și un loc pentru paznic și diverse informații 

turistice, asigurarea dotărilor, realizarea activităților de marketing și punerea în valoare a obiectivului 

restaurat, inclusiv digitizarea acestuia și creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de 

patrimoniu cultural. 

Reabilitarea Muzeului de Istorie Natională și Arheologie Constanța, cod SMIS 116053 

Proiectul, finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, cu o valoare de 19.521.820,91 lei,  vizează 

să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia 

pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt 

reprezentate de restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric „Muzeul 

de istorie națională și arheologie Constanța", prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de 

piatră și cărămidă și a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spațiile boltite și la 

componentele artistice ale sălilor și frescei din aula „Adrian Rădulescu”, lucrări de restaurare 

exterioare la fațade și acoperișuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenție structurală și lucrări 

de instalații, dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de 

climatizare, siguranță la foc, antiefracție),  dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural 

mobil și imobil, activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv 

digitizarea acestuia, în cadrul proiectului și  creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de 

patrimoniu cultural. 

Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu 
Mozaic, cod SMIS 116049 

Proiectul, finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, cu o valoare de 14.362.838,12 lei, vizează 

impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic, 

parte componentă a patrimoniului cultural național. Obiectivele specifice ale proiectului sunt 

reprezentate de restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric Edificiul 

Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protecția și conservarea mozaicurilor interioare și 

restaurarea plasticii fațadei și a acoperișului), dotări interioare (instalații, echipamente și dotări 

pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranța la foc, antiefracție), dotări pentru expunerea 

și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil, activități de marketing și promovare turistică a 
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obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului și creșterea numărului 

preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural. 

Aspectele majore care marchează dezvoltarea UE și a Euroregiunii Marea Neagră 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile europene care sunt structurate în 3 
categorii: mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate. Pe plan național, PIB-ul pe cap de 
locuitor continuă să se apropie de media UE, însă disparitățile regionale persistă.  

Chiar dacă la nivelul Regiunii Sud-Est, județul Constanța ocupă primul loc din punctul de vedere al 
PIB-ului înregistrat, la o distanța semnificativă față de nivelul înregistrat de la celelalte județe, în 
perioada 2014 – 2018, PIB-ul generat de județul Constanța a cunoscut o creștere mai lentă, 
comparativ cu PIB-ul național (+42,35%) și cel regional (+29,80%).  

Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor, dar 
sunt incluse și o serie de criterii noi, privind șomajul în rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație, 
schimbările climatice și primirea și integrarea migranților, cu scopul de a reflecta mai bine realitatea 
de pe teren.  

Politica de coeziune va continua să sprijine strategiile de dezvoltare la nivel local și să autonomizeze 
gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de 
coeziune, prin alocarea a 6% din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de 
colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea 
Inițiativa urbană europeană. 

La nivelul Euroregiunii Marea Neagră, ratificată în 2008, se urmărește consolidarea cooperării în 
regiunea Mării Negre cu implicarea UE pe o agendă constructivă de dialog și cooperare la nivel de 
regiune. Domeniile pentru care sunt vizate proiecte de cooperare între statele din regiune și UE 
sunt: democrație, drepturile omului, buna guvernare, managementul frontierelor, conflictele 
înghețate, energia, transporturile, mediul, politica maritimă, pescuitul, comerțul, migrația, 
dezvoltarea, educația, cercetarea și dezvoltarea. Valoarea adăugată a Sinergiei Mării Negre rezidă 
în caracterul incluziv al acesteia și în încurajarea unei abordări bottom-up și flexibile, pe baze 
voluntare în ceea ce privește implementarea de proiecte.  

Progresele realizate în implementarea Sinergiei Mării Negre în timpul Preşedinţiei României a 
Consiliului Uniunii Europene, din prima jumătate a anului 2019, sunt reflectate de adoptarea Agendei 
maritime comune pentru Marea Neagră şi a Agendei strategice pentru cercetare şi inovare în 
regiunea Mării Negre, precum şi de rezultatele Preşedinţiei-în-Exerciţiu a Organizaţiei de Cooperare 
Economică la Marea Neagră.  

Prin adoptarea Agendei maritime comune, Marea Neagră se alătură celorlalte bazine maritime 
învecinate cu UE care au optat pentru o abordare integrată, coerentă în vederea dezvoltării 
economiei albastre simultan cu păstrarea unei mări cât mai curate.  

Agenda strategică pentru cercetare şi inovare în regiunea Mării Negre constituie pilonul de cercetare 
ce vine în sprijinul direct al Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră și are la bază o orientare 
pragmatică, flexibilă şi orientată spre implementarea de proiecte. Documentul reflectă priorităţile 
comune ale statelor riverane Mării Negre şi Republica Moldova privind cercetarea şi inovarea în 
domenii subsumate economiei albastre, fiind structurată pe patru piloni:  

1. Gestionarea provocărilor fundamentale în domeniul cercetării în regiunea Mării Negre/ Black 
Sea Knowledge Bridge;  

2. Dezvoltarea de produse, soluţii şi clustere pentru creşterea albastră/ Black Sea Blue Growth 
– Black Sea Blue Economy;  

3. Construirea de infrastructuri-cheie în domeniul cercetării/ Key Joint Infrastructure and Policy 
Enablers;  

4. Educaţie şi dezvoltarea de capabilităţi/ Empowered Citizens and Enhanced Blue Workforce.   
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3.1 Conceptul de dezvoltare strategică  

Strategia de dezvoltare a județului are drept scop general stabilirea destinațiilor către care sunt 
direcționate resursele disponibile și eforturile administrației publice, în vederea atingerii unor 
obiective strategice cuantificabile, respectiv a unor ținte de dezvoltare pe care comunitatea și le-a 
stabilit. 

Specific acestui instrument de planificare strategică instituțională, caracteristic administrației 
publice, este faptul că stabilirea obiectivelor de dezvoltare, a modalităților și ordinii în care sunt 
abordate rezolvările nevoilor locale și implicit efortul și resursele planificate, reprezintă rezultatul 
unui proces de consultare a mai multor factori și în special de consultare a comunităților locale. 

Strategia de dezvoltare conține o propunere de dezvoltare, formulată sub 
forma unui „concept de dezvoltare strategică” ce constă într-o înlănțuire 
logică și argumentată a demersurilor necesare pentru atingerea obiectivelor 

de dezvoltare pe care județul și le-a propus. 

Trebuie menționat faptul că, deși modalitățile de realizare a obiectivelor de dezvoltare propuse sunt 
privite în acest document din perspectiva rolului și atribuțiilor, de multe ori limitate, ale autorității 
publice, pentru ca procesul de dezvoltare să aibă succes, acestea trebuie urmărite și de alți actori 
de la nivelul comunităților, cum ar fi agenții economici, alte instituții publice, mediul asociativ sau 
chiar cetățenii prin efortul lor particular. 

Realizarea conceptului de dezvoltare strategică este un demers care pornește de la starea actuală 
a județului, propunând atingerea unui nivel de progres și a unei arhitecturi integrate a tuturor 
factorilor de stare: demografică, teritorială, infrastructură și economie, socială, culturală și de mediu 
ai comunității. Nivelul de dezvoltare așteptat să se realizeze într-un anumit moment proiectat în 
viitor (2027) poate fi atins prin implementarea strategiei de dezvoltare a județului. 

Starea actuală a județului este înțeleasă prin ansamblul contextual al nevoilor și intereselor locale, 
identificate în cadrul Analizei situației existente la nivelul județului, plasată în condițiile reperelor 
fixate de diversele abordări strategice regionale, naționale și sectoriale, care condiționează contextul 
județean. 

Pe lângă concluziile analizei situației existente din punct de vedere social, economic, al mediului și 
al nivelului de echipare tehnică și socială, câteva  particularități specifice trebuie luate în considerare 
în conturarea unei imagini complete a realității de astăzi a județului. Astfel: 

• Diferența între imaginea din afară (opinia largă și cea exterioară județului) și cea din interior 

(specializată și legată de interesele locuitorilor) în privința importanței unor teme pentru 

dezvoltarea locală. De exemplu, pentru cei mai mulți, Constanța înseamnă turism și 

modalități de a petrece a timpului liber, iar pentru dezvoltarea locală turismul este un 

contributor de loc secund, iar timpul liber o parte din interesul locutorilor, pe lângă cele 

privind munca, locuirea, mobilitate, servicii, etc.; 

• Existența unui decalaj semnificativ între nivelul de viață și condițiile de locuire dintre mediul 

urban și cel rural; 

3. Viziunea strategică de dezvoltare durabilă a 

județului Constanța  
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• Intențiile ambițioase pentru dezvoltarea accelerată și nivelul de dezvoltare al mediului de 

afaceri din Zona Metropolitană Constanța, mult mai înalte în raport cu ritmul restului 

județului; 

• Interesul crescut arătat de administrația publică județeană pentru colaborarea partenerială 

și suportul pentru administrațiile locale, cât și pentru abordarea corectă și profesională 

pentru rezolvarea problemelor; 

• Interesul manifestat de mediul academic pentru colaborarea pro-activă cu mediul de afaceri, 

pentru formarea forței de muncă în raport cu cerințele angajatorilor și pentru valorificarea 

rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.  

Concluziile analizei situației existente, la care se adaugă celelalte elemente argumentative ale 
cadrelor strategice existente, precum și observațiile și opiniile obținute în urma procesului 
consultativ, formează un tablou general al structurii nevoilor identificate și al intereselor diverselor 
medii sociale, economice, politice, civice și chiar ale cetățenilor. 

Această structură, compusă din multiple elemente cu diferite legături între ele, cu diferite grade de 
importanță și capacități de influențare și multiplicare, reclamate cu prioritate de medii diferite, este 
cea care justifică propunerea în raport și cu așteptările comunităților, a unor direcții prioritare de 
dezvoltare.  Acestea sunt principalele modalități de realizare a scopului de creștere generală a 
nivelului de dezvoltare a județului, exprimate în „viziunea de dezvoltare durabilă a județului 
Constanța”.  

Figură 2: Schema demersului operațional de elaborare a conceptului de dezvoltare 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului 

Parcurgerea acestui drum de evoluție progresivă, de la starea de actuală la starea așteptată de 

dezvoltare, înseamnă selectarea unor direcții prioritare de dezvoltare a județului Constanța, indicând 

în același timp modalitățile și mijloacele eficiente prin care se pot atinge țintele propuse. 

Fiecare direcție prioritară de dezvoltare presupune parcurgerea unui set de obiective strategice 

care pot fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin intervenții 

concrete sub forma: programelor, proiectelor, măsurilor, hotărârilor, de a căror prioritizare, 
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planificare și mod de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a strategiei de 

dezvoltare durabilă și atingerii obiectivelor propuse. 

Selectarea, prioritizarea și  planificarea intervențiilor, are în vedere atât contribuția la realizarea cu 

prioritate a obiectivelor strategice, modul în care influențează celelalte domenii, cât și resursele 

disponibile. 

Această organizare conceptuală pune în legătură directă și condiționează intervențiile concrete cu 

un obiectiv strategic, în scopul creării unor mecanisme care sunt fie generatoare de progres fie 

capabile să asigure suport și să accelereze dinamica dezvoltării așa cum a fost ea stabilită.  

Totuși, dezvoltarea trebuie văzută coerent, omogen și integrat, dar fără să producă dezechilibre 

între diferitele domenii, categorii de locuitori, ori între diferitele zone teritoriale. În acest scop, sunt 

urmărite principiile unei dezvoltări convergente, a intercorelării, dezvoltării durabile, dar și ale 

respectării egalității de șanse: 

Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje de 

dezvoltare la nivelul județului. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente între 

comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură publică, 

caracteristice diferitelor zone și localități. 

Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și 

strategiilor regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în funcție 

de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel 

județean. 

Integrarea presupune ca soluțiile propuse să nu se limiteze la granițele administrative ale 

teritoriului sau la limitele specifice unui anumit sector de activitate atât timp cât problema 

aboradată are implicații și în teritoriile limitrofe sau în sectoarele adiacente.  

Dezvoltarea durabilă  înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce 

țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

Egalitatea de șanse se aplică și ține cont, în mod particular, de diversitatea etnică și 

religioasă a populației, promovarea capitalului uman făcându-se în mod nediscriminatoriu în 

orice domeniu economico-social. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de 

gen sau de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea comunitățiilor și, totodată, asigură 

un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum toleranța și egalitatea.   

 

3.2 Viziunea strategică de dezvoltare  

Viziunea strategică de dezvoltare este exprimarea sintetizată a sensului direcției de dezvoltare 
a județului și indică modalitatea de  transformare a acesteia în realitate. Viziunea conturează starea 
dorită, proiectată în viitor şi configurează nivelul de dezvoltare așteptat. Viziunea trebuie să 
presupună dinamism și capacitate de adaptare a oportunităților care pot să apară,  pentru atingerea 
scopului dorit.  

Chiar dacă evoluția ulterioară poate suferi abateri de la plan, în condiția existenței unei viziuni bine 
definite, sensul acestei evoluții va fi păstrat. Formularea viziunii trebuie să se bazeze pe o serie de 
elemente care să îi asigure succesul și credibilitatea. Astfel, chiar dacă viziunea este o propunere 
proiectată în viitor, ea se bazează pe prezent, pe analizele, concluziile, observațiile obținute, având 
în vedere dificultățile și obstacolele identificate. 
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În construcția viziunii a fost foarte important - pe lângă exprimarea unei atitudini de încredere în 
viitorul proiectat și în posibilitățile concrete de dezvoltare în sensul transformării viziunii propuse în 
fapte - ca aceasta să se identifice cu interesele comunităților, instituțiilor, organizațiilor publice și 
private și chiar ale cetățenilor.  

În acest fel, viziunea strategică implică motivarea și stimularea la participare a tuturor factorilor care 
trebuie și pot să contribuie la schimbare, viziunea fiind cheia realizării acesteia. 

Viziunea de dezvoltare a județului Constanța este centrată pe dezvoltarea susținută  a economiei 
locale și pe echilibrarea și modernizarea condițiilor de locuire între toate comunitățile județului, 
susținute de un efort instituțional eficient și implicat, interesat de dezvoltarea durabilă și sustenabilă 
a teritoriului. 

 

Dezvoltarea economiei locale nu are în vedere numai o simplă structurare a domeniilor 
economice locale. Pentru satisfacerea nivelului ambițios de dezvoltare și așteptările mediului de 
afaceri, trebuie luat în considerare întregul context al intereselor, inițiativelor și nevoilor acestuia, 
începând cu cele privind dezvoltarea infrastructurii de transport și creștere a mobilității muncitorilor 
și mărfurilor, dezvoltării parteneriatelor pentru cercetare dezvoltare și inovare în sectoarele de 
specializare existente (materiale şi tehnologii pentru transport acvatic, energie din surse 
neconvenţionale, industrie navală, mediu, etc.), nevoia de forță de muncă profesionalizată, ș.a.. 
Toate aceste conexiuni au cointeresat un întreg ansamblu de entități diferite publice și private, din 
diferite domenii economice dar și din educație, servicii publice, societate civilă, etc.,  legate de un 
interes comun, cel al dezvoltării. 

Această adevărată „locomotivă”, care trage după sine o sumă întreagă de interese și care consumă 
și creează permanent oportunități, implică și sectoare cu un ritm de dezvoltare mai lent sau afaceri 
rurale ce nu depășesc granițele teritoriale ale unităților administrativ teritoriale, dar care trebuie 
susținute și dinamizate. 

Prin modernizarea condițiilor de locuire se înțelege la crearea unui mediu de locuire curat și civilizat, 
ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură modernă și de accesul la 
servicii publice de bună calitate, pentru cei care locuiesc și lucrează în județul Constanța. Condițiile 
de viață individuală și, mai ales, cele pentru familii trebuie să ofere nu numai confortul și 
oportunitățile de timp liber de bună calitate oriunde în județ, ci și  un mediu sigur și acces la servicii 
de bună calitate (inclusiv cele de educație, asistență, sănătate, urgență, etc.) care să permită celor 
care muncesc garanția supravegherii și îngrijirii copiilor și a celorlalți membrii ai familiei în timpul 
orelor de program. 

 

Mediul de locuire, împreună cu toate facilitățile sale, modern și fără poluare, eficient din punctul 
de vedere al cheltuielilor, trebuie să fie accesibil tuturor comunităților. Nivelul de dezvoltare al 
acestuia constituie un veritabil argument pentru atragerea și menținerea forței de muncă în 
economia locală a județului iar echilibrarea diferențelor de calitate a locuirii din diversele comunități 
județene poate favoriza și reducerea decalajelor de dezvoltare economică. 

Strategia de dezvoltare este un plan de viitor care poate fi implementat numai prin voința actorilor 
locali, ca părți direct interesate de ceea ce se întâmplă la nivelul județului. Suportul cel mai puternic 
poate fi asigurat de parteneriatul dintre instituțiile și organizațiile cu adevărat interesate. Acest 
parteneriat, punctual sau periodic, formal sau informal poate coopta și energiile altor structuri sau 
personalități locale, care împreună pot dinamiza și susține ritmul dezvoltării generale. Acest lucru 
asociază în mod obligatoriu interesul pentru o administrație publică promptă și eficientă. 
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Așadar, viziunea strategică de dezvoltare pentru perioada 2021 - 2027 poate fi sintetizată 
astfel: 

 

3.3 Direcții și obiective de dezvoltare   

3.3.1 Direcțiile prioritare de dezvoltare strategică  

Pentru realizarea acestei viziuni, strategia de dezvoltare este centrată pe trei „direcții prioritare 
de dezvoltare”, cărora le sunt asociate trei „obiective majore suport”. Pentru implementarea 
acestora au fost identificate o serie de „obiective strategice”, fiecare obiectiv  grupând „axe 
prioritare”, transpuse în „intervenții” de diferite tipuri, care sunt modalități concrete de acțiune 
ce vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a județului. 

Direcțiile prioritare de dezvoltare din strategia de dezvoltare a județului sunt:  

1. Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a 

noilor tehnologii; 

2. Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunități; 

3. Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor 

locale.  

Cele trei obiective majore suport sunt definite având în vedere caracterul transversal al unora 
dintre principalii factori de progres, care vizează toate domeniile din procesul de dezvoltare. Astfel, 
dezvoltarea infrastructurii de transport, calitatea mediului și stimularea utilizării 
resurselor de energie regenerabilă și modernizarea administrației publice și a capacității 
de implicare, reprezintă domenii care sunt considerate obiective majore, comune întregii dezvoltări 
și a căror modalitate de realizare condiționează decisiv calitatea și ritmul dezvoltării județului.  

Pentru a sublinia importanța acestor domenii și a gradului lor de dezvoltare, dar și pentru a respecta 
caracterul mai restrâns în raport cu direcțiile prioritare de dezvoltare definite, care cuprind aria mai 
multor domenii asociate între ele, acestea au fost definite sub forma unor „obiective majore suport” 
pentru întregul proces de progres. Acest concept exprimă un grad de generalitate inferior unei 
„direcții prioritare”. Intervențiile necesare pentru realizarea obiectivelor majore suport, vor influența 
și condiționa modalitatea de realizare a celorlalte obiective. 
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Caracteristic „obiectivelor majore suport” este faptul că acestea condiționează abordările în cadrul 
celorlalte obiective. Caracterul durabil și sustenabil al dezvoltării județului este imprimat de 
promovarea unui set de principii de protejare și conservare a mediului și de gestionare inteligentă a 
energiei, care vor influența și măsurile aplicabile în alte domenii.   

„Obiectivele strategice” sunt intercorelate, ceea ce înseamnă, de exemplu, că măsurile referitoare 
la îmbunătățirea unui domeniu vor avea efecte asupra unuia sau mai multor domenii.  

Politici de dezvoltare, programe de măsuri, tipuri de acțiuni și proiecte pentru fiecare 
dintre obiectivele propuse  

Propunerea de dezvoltare concentrează, chiar prin modul său de formulare, șase politici distincte 
de dezvoltare.  Acestea vizează unele domenii considerate direcții prioritare de dezvoltare în 
structura conceptuală a soluției de dezvoltare propusă și sunt următoarele: 

• Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a noilor 

tehnologii; 

• Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunități; 

• Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor locale; 

• Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul public și de mărfuri; 

• Creșterea calității mediului și stimularea utilizării resurselor de energie regenerabilă; 

• Modernizarea administrației publice și creșterea capacității de implicare în dezvoltarea 

teritorială. 

Fiecare dintre acestea asociază obiective strategice care se realizează prin intervenții concrete, care 
au forma programelor, proiectelor, măsurilor, hotărârilor etc. și sunt grupate în funcție de specificul 
lor în axe prioritare. 

 

Structura conceptului de dezvoltare propus, este detaliată în continuare: 

 

Direcția prioritară de dezvoltare 1: Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului 
local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii, abordează următoarele domenii: dezvoltarea 
orientată spre performanță a industriei, transporturilor, energiei și dezvoltarea economiei rurale. 
Fiecare dintre acestea are în vedere nevoile de dezvoltare în raport cu alte domenii conexe (educație, 
piața muncii, cercetare dezvoltare, mobilitate, etc.) și, de asemenea, interferează cu intervențiile 
suport subsumate obiectivelor majore. 

 

Direcția prioritară de dezvoltare 2: Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea 
disparităților dintre comunități, presupune intervenții planificate, sub forma demersurilor de 
construire, modernizare, extindere a rețelelor tehnico-edilitare, serviciilor publice locale, a 
infrastructurii și calității educației, de sănătate și de urgență, a creșterii calității furnizării serviciilor 
sociale, a dezvoltării infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber. Obiectivele strategice 
subsumate vor fi intercorelate cu cele ale obiectivelor majore suport. 

 

Direcția prioritară de dezvoltare 3: Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin 
utilizarea inteligentă a resurselor locale este domeniul de dezvoltare care, deși nu are 
anvergura altora, prin interesul național și chiar internațional pe care îl suscită și prin faptul că leagă 
sau are potențialul de a interconecta multe alte domenii de activitate, valorificând diverse resurse 
locale – justifică selectarea sa ca domeniu prioritar, distinct în strategia de dezvoltare a județului. 
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Obiectivul major suport 1:  

Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul public și de mărfuri vizează construirea, 
modernizarea, reabilitarea rețelei de transport rutier, pe cale ferată și aeriană, cât și a celei maritime 
și fluviale.   

 

Obiectivul major suport 2:  

Creșterea calității mediului și stimularea utilizării resurselor de energie regenerabilă. 
Punerea în practică a intervențiilor pentru atingerea acestui obiectiv afectează ca o condiție pusă 
întregului cadru al celorlalte obiective, începând cu măsuri privind infrastructura, construcțiile, 
organizarea unor servicii și dezvoltarea unor programe, până la decizii sau hotărâri administrative. 
Principiile privind protejarea mediului, asigurarea eficienței energetice și ale dezvoltării sustenabile 
trebuie să facă parte dintre argumentele deciziilor și alegerea modului de intervenție din toate 
acțiunile. 

 

Obiectivul major suport 3:  

Modernizarea administrației publice și a capacității de implicare în dezvoltarea 
teritorială, subsumează intervențiile necesare creșterii capacității administrative a instituțiilor 
județene, dar și a suportului pentru cele locale și mai ales măsuri pentru stimularea implicării și 
participării celorlalți actori publici și mai ales privați  în parteneriatul pentru dezvoltarea județului. 

 

Schema grafică a structurii conceptului de dezvoltare: 
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3.3.2 Obiectivele strategice de dezvoltare și axele prioritare   

Dezvoltarea domeniilor avute în vedere de direcțiile de dezvoltare prioritară și de cele trei obiective 
majore suport,  presupune realizarea unor „obiective strategice” care sunt asociate fiecăreia 
dintre aceste acestea. 

Fiecare obiectiv strategic subsumează „Axe prioritare” specifice fiecăruia. Axele prioritare 
grupează, după domenii, diferite tipuri de modalități concrete de intervenție, sub forma: 
proiectelor, programelor, planurilor, hotărârilor etc., a căror realizare, punere în practică, vor 
conduce la atingerea obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniului strategic. 

Direcția prioritară de dezvoltare 1: Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului 
local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii  

Această direcție de dezvoltare presupune nu numai dezvoltarea economiei locale în toate 
componentele sale, cât mai ales orientarea spre inovare, prin atașarea segmentului de cercetare și 
dezvoltare tehnologică. O astfel de abordare ia în considerare nivelul de dezvoltare actual și 
așteptările mari ale diferiților agenți economici locali, care, dincolo de propria evoluție, au dezvoltat 
inițiative și parteneriate comune pentru depășirea unor probleme și valorificarea unor oportunități. 

Obiectivul Direcției 

prioritare de 

dezvoltare 1: 

În 2027, județul Constanța își va păstra locul în top 5 județe 

după valoarea PIB, la diferență de maxim 2.000 mil. lei față 

de județul aflat pe poziția superioară în top.      

În acest context, interesul pentru economia locală este privit prin cinci obiective strategice de 
dezvoltare: dezvoltarea activităților de transport și servicii conexe, dezvoltarea activităților 
industriale, dezvoltarea și susținerea mediului de afaceri local, valorificarea potențialului energetic 
local și modernizarea și dezvoltarea agriculturii și pescuitului. 

 

Obiectivul strategic 1.1 Dezvoltarea activităților de transport și servicii conexe 

Activitățile economice în domeniul transporturilor și serviciilor conexe reprezintă o pondere 
importantă la nivelul județului Constanța, valorificând potențialul dat de poziția geografică și 
resursele de infrastructură din județ. Polul de dezvoltare Constanța cuprinde toate tipurile de 
transport: rutier, feroviar, maritim, aerian, inclusiv transport prin oleoducte. Transporturile și 
activitățile de logistică joacă un rol esențial în procesul lanțului de aprovizionare și distribuție a 
produselor, de aceste activități depinzând în mare măsură foarte multe alte domenii de activitate.  

Realizarea acestui obiectiv presupune urmărirea următoarelor axe prioritare: 

Axa prioritară 1.1.1 Sprijinirea și stimularea dezvoltării activităților de transport 
mărfuri 

Axa prioritară grupează inițiativele pentru dezvoltarea, modernizarea, extinderea parcurilor 
de autovehicule pentru transport și a infrastructurii aferente - platforme de încărcare - 
descărcare, echipamente logistice. Îmbunătățirea accesului la coridoarele de transport și 
creșterea conectivității intermodale.  

Axa prioritară 1.1.2 Modernizarea și stimularea sistemelor de transport 
intermodal 

Axa prioritară grupează inițiative care se referă la construirea unui sistem intermodal sigur 
și eficient și a infrastructurii aferente, implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi 
management al transportului intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de 
transport. Include, de asemenea, inițiativele pentru modernizarea și extinderea transportului 
feroviar, renovarea și modernizarea clădirilor, a platformelor de depozitare a unităților de 
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transport intermodal, a căilor de rulare a macaralelor, a căilor de acces în terminal, a reţelelor 
de apă şi electricitate, dotarea terminalelor cu utilaje şi echipamente de manipulare, precum 
și dezvoltarea lanțului logistic și a conectivității cu transportatorii rutieri și asigurarea 
siguranței în transport.  

Dezvoltarea activității de transport intermodal se susține și pe implementarea inițiativelor 
existente de dezvoltare a Portului Constanța, care vizează următoarele proiecte demarate 
sau aflate în curs de inițiere:  

• Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și intersecția obiectivului „Pod 
rutier la km 0 + 540 al Canalului Dunării - Marea Neagră” cu drumul care leagă Poarta 
9 și Poarta 8 de partea de Nord a Portului Constanța (2021 – 2024); 

• Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța 
(2021 – 2024); 

• Extinderea la patru benzi a drumului existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10 (2021 
– 2024); 

• Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare (2021 – 2024); 

• Revizuirea și actualizarea Master Planului infrastructurii rutiere și de acces în Portul 
Constanța (2021 – 2022);  

• Realizarea unei infrastructuri de port – comunitate - rețea (PCS) în vederea 
operaționalizării sistemului de digitalizare la nivelul Portului Constanța (2021).   

 

Obiectivul strategic 1.2 Dezvoltarea activităților industriale  

Industria este unul dintre cele mai puternice sectoare de activitate ale economiei județului 
Constanța. Evoluția acestui sector este unul dintre cei mai puternici factori care influențează 
dezvoltarea, de aceea, susținerea și facilitarea progresului industrial este vitală. Acest lucru 
presupune crearea unui climat predictibil și favorabil, în care inițiativele de creștere industrială să 
poată avea acces la infrastructura locală, teritorială, rețele cu utilități, forță de muncă, în condițiile 
bine precizate ale interesului pentru protejarea mediului și dezvoltării sustenabile. Pentru câștigarea 
și păstrarea avansului industriei județului, întreprinderile trebuie să orienteze interesul pentru 
proiectele de cercetare – dezvoltare - inovare, mai ales către teme inovative, legate de procesele și 
materialele tehnologice mai prietenoase cu mediul, pe folosirea inteligentă a energiei, convertirea și 
reutilizarea ei.   

Axa prioritară 1.2.1 Dezvoltarea industriei navale 

• Crearea unor structuri înalt specializate capabile să genereze proiecte inovatoare între 
universități, centre de cercetare interne și externe, firmele private etc.; 

• Dezvoltarea infrastructurii și activității de cercetare inovare și transfer tehnologic, 
respectiv și valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare; 

• Măsuri privind protejarea mediului, susținerea dezvoltării sustenabile și de sprijinire 
a programelor de formare a resurselor umane. 

Axa prioritară 1.2.2 Dezvoltarea industriei prelucrătoare 

Cuprinde intervențiile necesare dezvoltării creșterii mobilității persoanelor și mărfurilor în și 
din zonele industriale, stimularea dezvoltării activităților de cercetare dezvoltare și inovare 
cu accent pe soluțiile privind noi modalități de reducere a poluării, protejare a mediului și 
dezvoltare sustenabilă, dezvoltarea modalităților de gestionare energetică eficientă. 
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Axa prioritară 1.2.3 Susținerea dezvoltării activităților de producție industrială 

Sunt avute în vedere intervențiile prin care sunt create noi oportunități de dezvoltare prin 
înființarea unor noi structuri tip parc industrial, parc tehnologic, cluster care să faciliteze 
contactul cu mediul de cercetare și cu cel academic, platforme comune pentru utilizarea unor 
servicii, facilitarea accesului la piețe, furnizori de servicii, programe de sprijin și finanțare. 
Măsuri de facilitare a accesului întreprinderilor la capitalul uman specializat și de reducere a 
birocrației. 

Obiectivul strategic 1.3 Dezvoltarea și susținerea mediului de afaceri local  

Dezvoltarea mediului de afaceri presupune dezvoltarea infrastructurilor teritoriale, accesul facil la 
utilități, accesibilitate și mobilitate. Totodată trebuie avute în vedere măsuri pentru susținerea noilor 
IMM-uri, pregătirea forței de muncă în raport cu solicitările pieței muncii cât și încurajarea  
inițiativelor care sprijină dezvoltarea cercetării și dezvoltării produselor inovative. O altă țintă 
importantă a acestui obiectiv este sprijinirea mediului de afaceri din zonele rurale și mai îndepărtate, 
în vederea susținerii acestuia și a echilibrării  dezvoltării economice a județului.  

Intervențiile necesare realizării acestui obiectiv, sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

 

Axa prioritară 1.3.1 Dezvoltarea infrastructurii necesare creșterii afacerilor 

Presupune crearea de noi zone și spații de servicii, care să permită extinderea spațială, a 
căror conectivitate cu infrastructura de transport la axa port-autostradă să fie optimă. 
Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii de suport pentru afaceri, inclusiv parcuri 
industriale, spații de producție pentru IMM-uri, parcuri științifice și tehnologice, centre de 
afaceri, incubatoare, clustere şi alte structuri de afaceri. Creșterea accesibilității 
întreprinderilor la infrastructura de date și utilități.  

Încurajarea implicării diverșilor factori catalizatori (firme de consultanță, furnizori de servicii 
de formare profesională continuă, bănci şi instituții de creditare, parteneri externi cu 
expertiză relevantă, etc.) și inițierea și sprijinirea unor proiecte comune.   

 

Axa prioritară 1.3.2 Sprijinirea inițiativelor care utilizează în practică rezultatele 
inovative ale cercetării și dezvoltării tehnologice  

Axa include măsurile de facilitare a cooperării și susținerea parteneriatelor dintre universități, 
centre de cercetare, întreprinderi și alți actori publici și privați, promovarea de proiecte de 
CDI, mai ales pe teme inovative relevante pentru economia locală sau cu un înalt conținut 
inovativ (materiale și tehnologii pentru transport acvatic, mediu, energie din surse 
neconvenționale, schimbările climatice, tehnologiile informației sau tehnologiile verzi). 
Stimularea inovării prin promovarea investițiilor private în cercetare-dezvoltare-inovare și 
dezvoltarea tehnologiei digitale. Sunt incluse și măsurile pentru crearea centrelor de 
excelență, de inovare digitală și a altor infrastructuri specializate, dezvoltarea clusterelor în 
sectoarele economice performante și, de asemenea, înființarea unor centre de testare a 
noilor tehnologii și a echipamentelor inovative și de certificare. 

Axa prioritară 1.3.3 Dezvoltarea antreprenoriatului și sprijinirea funcționării 
noilor întreprinderi 

Sunt cuprinse măsurile pentru stimularea înființării unor noi întreprinderi, în sectoarele 
productive cu potențial ridicat de creștere, care valorifică resursele locale, a celor care 
utilizează tehnologii cu potențial de dezvoltare inteligentă etc.. Complementar sunt avute în 
vedere crearea și dezvoltarea de infrastructuri noi pentru afaceri (programe tip startup, 
incubatoare de afaceri, hub-uri).   
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Axa prioritară 1.3.4 Consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri rural 

Sunt grupate măsuri pentru reducerea decalajelor dintre accesul la informații, cunoștințe, 
infrastructură și chiar oportunități ale agenților economici din localitățile mici și mai 
îndepărtate de polul industrializat al județului, dar și acțiuni periodice de participare la 
evenimente care pot crea noi oportunități și legături de afaceri, finanțare și piețe pentru 
produsele locale. 

 

Obiectivul strategic 1.4 Valorificarea potențialului energetic local  

Acest obiectiv strategic urmărește păstrarea avantajului competitiv pe care îl are județul Constanța, 
în privința nivelului de dezvoltare a capacităților de producere a energiei din surse regenerabile, prin 
crearea și modernizarea acestor capacități. Acest lucru presupune și investirea în cercetare, 
dezvoltare și producție în domeniul soluțiilor pentru eficiență energetică, producție și stocare, cu 
dezvoltarea unor unități de pregătire în domeniu. La acesta se adaugă interesul pentru modernizarea 
și extinderea producerii energiei nucleare, cât și pentru eficientizarea producerii și utilizării energiei 
electrice și termice convenționale. 

Axa prioritară 1.4.1 Modernizarea și eficientizarea producției de energie din surse 
convenționale 

Sunt grupate intervențiile pentru eficientizarea și modernizarea producerii și distribuției 
energiei electrice și termice din surse convenționale, sprijinirea investițiilor pentru 
implementarea de soluții în vederea recuperării fluxurilor reziduale din procese industriale, 
intervenții pentru sprijinirea implementării soluțiilor inovative, pentru convertirea unităților 
de producție a energiei în mod convențional în producători de energie verde.  

Axa prioritară 1.4.2 Stimularea producerii energiei din surse regenerabile 

Stimularea și sprijinirea activităților economice pentru producerea și distribuirea de energie 
din surse regenerabile (eoliene, solare, hidroenergetice, geotermală, biomasă), a structurilor 
de cercetare pentru producerea și utilizarea energiei din hidrogen, intervenții pentru 
stimularea dezvoltării aplicațiilor electroenergetice ale energiei solare, precum și pentru 
soluții noi pentru stocarea energiei.  

 

Obiectivul strategic 1.5 Modernizarea și dezvoltarea agriculturii, pescuitului și 
acvaculturii 

Principalele rezultate așteptate din modernizarea și dezvoltarea activităților sunt creșterea 
productivității prin îmbunătățirea mijloacelor tehnice și mecanice utilizate, creșterea competitivității 
și calității produselor agricole, facilitarea asocierii producătorilor în vederea depășirii problemelor și 
facilitarea accesului organizat al producătorilor către piețe de desfacere și consumatorul final.  

Intervențiile selectate pentru realizarea acestui obiectiv sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

Axa prioritară 1.5.1 Modernizarea și dezvoltarea sectorului agro-zootehnic 

Cuprinde intervențiile pentru dezvoltarea infrastructurii teritoriale de suport pentru 
activitățile fermelor și exploatațiilor, prin dezvoltarea infrastructurii de acces în și din 
ferme/exploatații, a drumurilor agricole, dezvoltarea sistemului de irigații. Investiții, 
parteneriate de susținere a unor programe pentru crearea și modernizarea infrastructurii 
necesare colectării și depozitării. 

Intervenții privind accesul fermierilor și cultivatorilor la informații și tehnologii  pentru 
creșterea productivității fermelor vegetale și animale, dezvoltarea fermelor viticole și a 
culturilor de pomi fructiferi și a legumelor. 
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Măsuri pentru orientarea fermierilor spre creșterea valorii produselor agrozootehnice, a 
legumelor și fructelor și prin prelucrare secundară și vânzarea produselor cu valoare 
adăugată înaltă și pentru integrarea unor lanțuri de producție – prelucrare – depozitare - 
vânzare. 

Axa prioritară 1.5.2 Modernizarea și susținerea sectorului piscicol maritim și 
fluvial 

Modernizarea sectorului piscicol, maritim și fluvial prin îmbunătățirea infrastructurilor și a 
facilităților existente de suport și pescuit și prin susținerea producției piscicole (acvacultură 
și cultură marină) și modernizarea infrastructurilor de suport pentru pescuit. Măsuri de sprijin 
pentru creșterea competențelor și dobândirea de informații noi despre creșterea valorii 
produselor obținute, utilizării terenurilor, respectării condițiilor de mediu și ale dezvoltării 
durabile, informarea și sprijinul privind accesul la programele de dezvoltare. 

Axa prioritară 1.5.3 Stimularea antreprenoriatului și susținerea organizării 
moderne a fermelor 

Această axă cuprinde măsuri de stimulare a antreprenoriatului în sectoarele agricole, 
zootehnice, piscicole, acvaculturii și chiar conexe acestora, folosindu-se resurse locale, în 
sectoare productive locale (artizanat, prelucrarea produselor alimentare, furnizarea de 
servicii pentru locale, etc). Totodată sunt avute în vedere măsuri de încurajare a modernizării 
organizării fermelor rurale, astfel încât să devină vehicule economice moderne pe piața 
județului și nu numai, prin dobândirea cunoștințelor, competențelor și instrumentelor 
specializate. 

 

Obiectivul strategic 1.6 Dezvoltarea capitalului uman 

Realizarea acestui obiectiv presupune creșterea calității în educație și stabilirea unei legături cu piața 
forței de muncă, susținerea unor programe de promovare a interesului pentru educație și dobândirea 
unor calificări necesare funcționării mediului economic local. Promovarea dialogului cu mediul de 
afaceri care să permită anticiparea noilor posturi, calificări și competențe avute în vedere în industria 
locală și identificarea programelor de formare profesională în acord cu acestea. Măsurile necesare 
atingerii obiectivului sunt grupate în: 

Axa prioritară 1.6.1 Dezvoltarea programelor de pregătire profesională și formare 
tehnică în acord cu nevoile angajatorilor  

Intervențiile grupate în cadrul acestei axe sunt legate de nevoia angajatorilor locali de forță 
de muncă pregătită, a calificărilor necesare în economia locală. Acest lucru presupune 
promovarea unui dialog cu mediul de afaceri care să permită anticiparea noilor posturi, 
calificări și competențe avute în vedere în economia locală și calibrarea programelor de 
formare tehnică și profesională în acord cu acestea.  

Măsuri pentru inițierea și susținerea programelor și proiectelor de formare, calificare și 
recalificare, atât în sistemul public cât și în cel al furnizorilor privați de formare profesională, 
care să includă specializări și, mai ales, calificări necesare angajatorilor locali. Dezvoltarea 
unui parteneriat constant cu mediul de afaceri pentru adaptarea curiculei profesiilor cerute 
pe piața muncii locală. Suport pentru dezvoltarea de programe de educație și formare privind 
calificările și abilitățile cerute de industriile și serviciile locale, pentru programe de pregătire 
a forței de muncă, pentru programele de pregătire destinate producătorilor agricoli și 
lucrătorilor din domeniul agro-alimentar. 

 

 



 

49 

Axa prioritară 1.6.2. Mobilitatea și ocuparea forței de muncă 

Măsuri pentru stimularea angajării forței de muncă la distanță față de domiciliu. Acestea 
presupun sprijinirea întreprinderilor prin facilitarea accesului la locurile de muncă, accesul la 
locuințe, la beneficiile pentru stimularea mobilității forței de muncă. 

Măsuri de promovare a locurilor de muncă disponibile la nivel local, cu oferirea suportului 
pentru instruire, calificare și mediere pentru angajare. Stimularea administrațiilor locale 
pentru a participa la sprijinirea ofertelor de pe piața muncii din județ. 

Sunt avute în vedere inițiativele de încurajare a participării la sistemul de formare tehnică și 
profesională, programe de activare și inserție pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui 
loc de muncă, în special a tinerilor, și corelarea programelor de instruire cu cererea de pe 
piața muncii. 

 

Direcția prioritară de dezvoltare 2: Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea 
disparităților dintre comunități 

Această direcție prioritară de dezvoltare este concentrată, pe de o parte, pe creșterea calității 
nivelului de viață ale locuitorilor județului și, pe de altă parte, pe reducerea diferențelor dintre 
condițiile de locuire din zona metropolitană sau a câtorva orașe față restul comunităților mai puțin 
dezvoltate. Astfel, obiectivele strategice subsumate acestei direcții de dezvoltare vizează 
modernizarea infrastructurii edilitare de bază, a infrastructurii de drumuri, a clădirilor, finalizarea 
modernizării infrastructurilor de utilități și a transportului public, dar și creșterea calității serviciilor 
publice oferite, a serviciilor protecție și îngrijire, sănătate, educație, buna gospodărire a teritoriului 
și a dezvoltării infrastructurii de petrecere a timpului liber și menținerii siguranței publice.  

Obiectivul Direcției 

prioritare de 

dezvoltare 2: 

În 2027, soldul migrației (inclusiv migrația externă) va fi mai 

mai mic cu cel puțin 50% față de nivelul anului 2019.  

 

 

Obiectivele strategice pentru atingerea acestei direcții prioritare de dezvoltare sunt: 

Obiectivul strategic 2.1 Regenerarea infrastructurii edilitare și a serviciilor publice 

Acest obiectiv cuprinde intervențiile și măsurile de dezvoltare, modernizare, extindere a rețelelor de 
utilități și de reabilitare a infrastructurii construite, cât și de modernizare și eficientizare a serviciilor 
publice, de la nivelul comunităților.  

 

Axa prioritară 2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de bază (apă, canalizare, 
electricitate, distribuție de gaze și de date) 

Măsuri pentru extinderea și modernizarea rețelelor de utilități de bază (apă, canalizare, 
electricitate, distribuție de  gaze și de date) și extinderea rețelelor în vederea conectării 
localităților încă nebranșate sau parțial conectate.  

Axa prioritară 2.1.2 Modernizarea clădirilor și regenerarea spațiilor degradate 

Sunt cuprinse măsuri pentru reabilitarea și construirea de noi locuințe, inclusiv dezvoltarea 
proiectelor de reducere a consumului de energie (izolare termică, eficientizarea energetică a 
clădirilor), măsuri pentru recuperarea spațiilor degradate și reutilizarea acestora. 
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Axa prioritară 2.1.3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport din 
localități 

Intervenții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport local și între 
localități, reabilitarea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete și crearea unora noi, 
amenajarea spațiilor de parcare și utilități, inclusiv cu echipamente pentru vehiculele 
electrice.  Modernizarea  parcurilor auto pentru transportul de călători cu vehicule electrice 
și adaptarea traseelor la fluxurile de deplasare din și spre locurile de muncă. 

Axa prioritară 2.1.4 Dezvoltarea serviciilor publice și pentru siguranța cetățenilor 

Dezvoltarea serviciilor publice de colectare și reciclare a deșeurilor, modernizarea mașinilor 
și echipamentelor de colectare. Dezvoltarea serviciilor publice de asigurare a ordinii și 
siguranței cetățenilor. Implementarea soluțiilor smart de gestionare eficientă a circulației și 
acces public. 

 

Obiectivul strategic 2.2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor 
educaționale 

Acest obiectiv presupune creșterea calității în educație împreună cu măsuri pentru pregătirea 
superioară și motivarea corpului didactic. Sunt avute în vedere programele de promovare a 
interesului pentru educație, de stimulare și recompensare a performanțelor elevilor. Axele prioritare 
necesare atingerii obiectivului sunt: 

Axa prioritară 2.2.1 Modernizarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente a  
infrastructurii de educație 

Intervenții pentru modernizarea și reabilitarea clădirilor și corpurilor de clădiri ale unităților 
școlare, dotare cu materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea la învățământul de la 
distanță ca modalitate alternativă sau complementară de educație. Dotarea cu microbuze 
școlare, reabilitarea bazelor sportive și a celor pentru practică în acord cu cerințele tehnice 
și așteptările privind pregătirea profesională a angajatorilor.  

Axa prioritară 2.2.2 Creșterea calității educației 

Această axă include programe de facilități pentru personalul didactic care activează în zone 
îndepărtate, programe de burse pentru pregătirea profesională și pentru formarea continuă 
și perfecționarea educatorilor, învățătorilor, instructorilor și profesorilor din unitățile de 
învățământ, programe și campanii în școli pentru promovarea învățării și a programelor de 
stimulare a performanțelor (bursele de merit), programele de promovare a oportunităților 
de calificare și angajare la nivel local. 

Este necesară pregătirea forței de muncă cu potențial de a lucra în sectoarele tehnologice 
care vor susține, industria și IMM-urile. Forța de muncă cu potențial, în prezent, este cea 
care se pregătește deja în cadrul liceelor tehnologice din zonă, însă măsurile de intervenție 
trebuie orientate spre creșterea calității pregătii profesionale a elevilor. Intervențiile vor avea 
în vedere desfășurarea practicii profesionale în cadrul unor firme specializate.  

Obiectivul strategic 2.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate publică 

Serviciile de sănătate publică acordate locuitorilor județului vizează asistența medicală și serviciile 
medicale conexe de îngrijire și tratament, accesul la medicamente și la analize medicale, la 
cabinetele medicale de specialitate, de ale căror standard de echipare și calitate a infrastructurii, 
capacitate de intervenție în urgențe, existență și pregătire a personalului de specialitate, depinde 
calitatea serviciilor oferite.  

Nivelul de sănătate a populației este direct influențat nu numai de calitatea serviciilor medicale ci și 
de nivelul de educație pentru sănătate al populației.  
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Axele prioritare necesare atingerii obiectivului sunt: 

Axa prioritară 2.3.1 Construcția și dotarea de noi infrastructuri de sănătate 
publică 

Având în vedere situația infrastructurii existente și nevoia de servicii medicale suplimentare 
și superior calitative se are în vedere construcția și dotarea de noi infrastructuri de sănătate 
publică: spital județean și/sau spital clinic. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate publică în mediul rural, sunt forma înființării centrelor medicale 
integrate.  

Axa prioritară 2.3.2 Modernizarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente a  
infrastructurii de sănătate publică 

Sunt grupate intervențiile privind dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, 
construcția spațiilor, dotarea și echiparea serviciilor de sănătate publică, înființarea unor noi 
tipuri de servicii și sprijinirea extinderii în toate zonele, cu accent pe cele rurale, a rețelei de 
unități de asistență medicală primară. 

Axa prioritară 2.3.3 Creșterea calității serviciilor de sănătate publică 

Această axă prioritară grupează măsuri privind completarea cu personalul medical, medici, 
asistente, personal de îngrijire, adaptat serviciilor de sănătate oferite, precum și 
implementarea unui program de stimulare a dezvoltării carierei profesionale în domeniul 
sănătății. Este necesară construirea unei oferte de angajare și muncă atractivă, care să 
includă facilități pentru cei care se angajează pe perioade îndelungate. Acestea trebuie să ia 
în calcul statutul social și profesional al lucrătorilor în sănătate prin oferirea unor condiții de 
locuire și dezvoltare profesională semnificative.   

Este important accesul la programe de perfecţionare, de specializare, precum și de formare 
profesională continuă a personalului medico-sanitar care profesează în acest domeniu, fiind 
propuse măsuri și intervenții precum: 

• Programe de acordare a facilităților pentru medici/ personalul medical, în vederea 
acoperirii necesarului de personal pentru terapie intensivă, oncologie, urgențe; 

• Program de burse pentru specializare profesională.  

Axa prioritară 2.3.4 Derularea de campanii de informare și prevenție 

Sunt vizate campanii de prevenție, campanii de promovare a mișcării fizice, campanii privind 
alimentația sănătoasă, campanii privind măsurile de igienă și vaccinare.  

 

Obiectivul strategic 2.4 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire și protecție socială 

În contextul dinamic al economiei locale, îngrijirea și protecția socială este văzută dincolo de 
asistență pentru confortul, securitatea și independența persoanelor dezavantajate, a celor care 
necesită supraveghere ori îngrijire și din perspectiva încrederii și siguranței pe care trebuie să le 
ofere, astfel încât să permită celorlalți membrii ai familiei să poată să aloce un timp pentru lucru. 
Măsurile de realizare sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

Axa prioritară 2.4.1 Dezvoltarea infrastructurii fizice, dotarea și creșterea 
competențelor personalului de specialitate din serviciile sociale 

Grupează măsuri de reabilitare și modernizare a clădirilor și dotare cu mobilier și echipamente 
de recuperare, măsuri pentru identificarea noilor nevoi și stimulare a dezvoltării a unor noi 
servicii și furnizori publici sau privați în raport cu nevoile și solicitările beneficiarilor. 



 

52 

Măsuri pentru creșterea competențelor profesionale ale personalului de specialitate din 
cadrul serviciilor sociale și inițierea unor măsuri complementare de motivare a acestora. 
Sprijinirea elaborării unor noi planuri și strategii sectoriale în domeniu. 

Axa prioritară 2.4.2 Dezvoltarea serviciilor sociale în raport cu nevoile și 
necesitatea dobândirii  autonomiei sociale și economice 

Servicii și măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, pentru o cât mai bună integrare 
în comunitate. Sprijinirea de programe integrate pentru persoanele din categorii vulnerabile 
pentru depășirea situațiilor de dificultate și integrare socială și economică. Dezvoltarea unor 
programe pentru comunitățile marginalizate și reducere a riscurilor și vulnerabilităților 
locuitorilor. 

Inițierea și susținerea unor programe de recuperare a decalajelor și de integrare a 
comunităților cu nivel scăzut de dezvoltare; campanii de promovare a  avantajelor vieții 
autonome social și financiar ale persoanei și familiei și ale conceptelor de economie socială, 
antreprenoriat social. 

 

Obiectivul strategic 2.5 Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului 
liber 

Spațiul cultural, patrimoniul cultural, infrastructura, viața culturală a județului sunt gestionate, pe 
lângă nevoia consumului de cultură a locuitorilor, și din perspectiva obiectivelor de dezvoltare 
turistică a județului. Modul de petrecere a timpul liber este o componentă esențială a calității vieții 
locuitorilor unei comunități. Existența spațiilor de petrecere a timpului liber, indiferent de vârstă, 
este o necesitate. Dezvoltarea acestei infrastructuri presupune îmbunătățirea clădirilor cu această 
destinație, echipamentelor colective, a infrastructurii culturale și de recreere, dezvoltarea unor 
programe culturale și promovarea unei agende publice de evenimente la nivel județean.  

Intervențiile de realizare a acestui obiectiv sunt grupate în: 

Axa prioritară 2.5.1 Dezvoltarea infrastructurii pentru agrement și sport 

Cuprinde amenajarea locurilor de agrement și a locurilor de joacă și de plimbare pentru copii, 
a locurilor de parcare în proximitatea zonelor de petrecere a timpului liber de către locuitori, 
amenajarea pistelor de biciclete, a bazelor sportive sau spațiilor destinate practicării 
activităților sportive în aer liber. Inițiative privind dezvoltarea spațiilor conexe, a spațiilor de 
expoziție și a muzeelor, amenajarea unor spații de recreere în zonele rezidențiale și 
aglomerate. 

Axa prioritară 2.5.2 Promovarea agendei culturale și sportive a județului 

Măsuri pentru susținerea evenimentelor de interes local și județean, crearea unor mecanisme 
de finanțare și suport a organizațiilor care promovează evenimente reprezentative, 
valorificarea tradițiilor și a obiceiurilor culturale locale şi sărbătorire a evenimentelor locale. 
Susținerea unui program de promovare a agendei principalelor evenimente ale județului. 

 

Direcția prioritară de dezvoltare 3: Dezvoltarea turismului și serviciilor conexe 

Cu un patrimoniu natural și cultural divers și obiective cu mare valoare istorică și arhitecturală, la 
care se adaugă o capacitate de primire și cazare dezvoltată, industria ospitalității nu reușește să 
maximizeze avantajele locale și să atingă un nivel ridicat de dezvoltare. Această direcție de 
dezvoltare are în vedere, pe lângă obiectivele strategice care vizează direct activitatea turistică și 
dezvoltarea activităților conexe turismului, producerea de bunuri și servicii utilizate, forța de muncă 
și competențele profesionale necesare.  
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Obiectivul Direcției 

prioritare de 

dezvoltare 3: 

În 2027, ponderea sectorului de turism în cifra de afaceri la 

nivel de județ va fi de cel puțin 5%.  

 

Obiectivele strategice ale acestei direcții prioritare de dezvoltare sunt: 

Obiectivul strategic 3.1 Dezvoltarea capacității de management al dezvoltării turistice 

Acest obiectiv grupează obiectivele referitoare la structurile și instrumentele necesare susținerii 
managementului destinației și de marketing, promovare și informare turistică din cadrul strategiei 
integrate de dezvoltare durabilă a turismului. 

Axa prioritară 3.1.1 Măsuri de sprijin pentru crearea structurilor de 
management și marketing al destinației turistice 

Principalele intervenții vizează înființarea și acreditarea organizațiilor de management-
marketing al destinațiilor, la nivel local și județean; și realizarea strategiilor de dezvoltare și 
de marketing turistic. 
 
Axa prioritară 3.1.2 Susținerea programelor de promovare și informare turistică  

Sunt cuprinse inițiativele care susțin elaborarea și dezvoltarea politicilor de marketing în 
turism, precum și campaniile de  promovare și informare. 
 

Obiectivul strategic 3.2 Dezvoltarea infrastructurii turistice și valorificarea potențialului 
local 

Obiectivul strategic vizează obiectivele din strategia integrată de dezvoltare durabilă a turismului din 
județ, legate de reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și obiectivelor culturale și 
naturale, facilitarea accesului la resurse și asigurarea caracterului durabil al dezvoltării. Acest obiectiv 
urmărește și echilibrarea activității turistice din punctul de vedere al intensității inegale a acesteia 
pe perioada anului.  

Intervențiile necesare realizării acestui obiectiv sunt grupate în următoarele axe: 

Axa prioritară 3.2.1 Restaurarea, protecția și valorificarea durabilă și sustenabiă 
în turism a patrimoniului cultural și natural 

Intervențiile grupate în această axă privesc conservarea, restaurarea, valorificarea muzeelor 
și caselor memoriale, siturilor arheologice, a cetăților antice, restaurarea, punerea în valoare 
a obiectivelor culturale și de cult religios, conservarea, reabilitarea, valorificarea unor 
obiective cu valoare arhitecturală, istorică, industrială, reprezentative pentru activitate, a 
ariilor naturale, valorificarea patrimoniului imaterial, a obiceiurilor și tradițiilor, a 
gastronomiei, a diversității etnice. 

De asemenea, sunt incluse măsuri de refacere a mobilierului urban și realizare a unor 
amenajări peisagistice în stațiunile turistice și alte localități cu potențial turistic ridicat și 
pentru gestionarea corespunzătoare a plajelor. 

Axa prioritară 3.2.2 Măsuri pentru dezvoltarea turismului 365 

Măsurile avute în vedere sunt legate de dezvoltarea structurilor de tratament balnear și 
wellness, cele pentru evenimente culturale și sportive, sau pentru business, de crearea de 
noi structuri recreative și turistice, astfel încât să fie redusă sezonalitatea activității. Se 
adaugă măsuri pentru crearea unor noi trasee turistice, sprijinirea inițiativelor inovative.  
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Sunt cuprinse intervențiile pentru sprijinirea noilor inițiative antreprenoriale în domeniu și 
dobândirea competențelor necesare funcționării serviciilor de turism pe tot parcursul anului. 

Axa prioritară 3.3.3 Măsuri pentru dezvoltarea serviciilor conexe activității 
turistice  

Măsuri pentru facilitarea folosirii produselor și bunurilor realizate local în industria turistică, 
stimularea relaționării cu furnizorii locali de produse și servicii, în contextul unei activități 
susținute anual. Se adaugă intervențiile necesare creșterii competențelor lucrătorilor din 
domeniu (inclusiv formarea ghizilor locali) și pentru formarea competențelor viitorilor 
lucrători în industria ospitalității.  

 

Obiectivul major suport 1:  

Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul public și de mărfuri 

Acest obiectiv are în vedere faptul că starea rețelei de drumuri este slabă, existând multe drumuri 
nemodernizate și chiar numai pietruite. Conectivitatea între unele zone este dificilă și îngreunează 
mobilitatea muncitorilor și a mărfurilor. Nu sunt trasee care să permită organizarea vizitelor sau 
circuitelor la obiectivele turistice din județ. Setarea acestui obiectiv drept suport este justificată de 
legătura de dependență a dezvoltării de infrastructură. Toate domeniile caracteristice unei 
comunități, economic, social, educațional, turistic depind în dezvoltarea lor de infrastructura de 
transport și de calitatea acesteia. Astfel, acest obiectiv major are drept tină nu numai modernizarea 
și extinderea infrastructurii de transport, ci și, la fel de important, producerea unor efecte de 
stimulare a creșterii celorlalte domenii de dezvoltare.  

Pentru realizarea obiectivului major, intervențiile prevăzute sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

 

Axa prioritară 1 Extinderea infrastructurii de transport al persoanelor și 
mărfurilor 

Această axă prioritară cuprinde intervențiile legate de construirea unor noi drumuri care să 
faciliteze traficul supraîncărcat din zona litoralului și a unor rute care să permită accesul facil 
la locul de muncă, dar și realizarea unor circuite turistice. Conectarea între rețelele de 
transport și spațiul periurban, creșterea gradului de acces la spațiile de interes (școli, spitale, 
piețe, spații comerciale) și creșterea interconectivității căilor de transport. 

 

Axa prioritară 2 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
existente 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban, interurban și rural, pentru 
călători, dezvoltarea infrastructurii de transport mărfuri prin creșterea gradului de utilizare a 
infrastructurii portuare disponibile, identificarea modalităților de facilitare a accesului la 
culoarele de transport feroviar, rutier și fluvial. Amenajarea spațiilor conexe drumurilor și 
implementarea măsurilor de siguranță rutieră. 
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Obiectivul major suport 2:  

Creșterea calității mediului și stimularea utilizării resurselor de energie regenerabilă 

Atingerea acestui obiectiv major suport presupune atașarea tuturor modalităților de punere în 
practică a intervențiilor, a unor condiții de realizare direct legate de respectarea principiilor de 
protejare a mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și folosire sustenabilă a resurselor. 
Intervențiile necesare atingerii acestui obiectiv sunt grupate în trei axe prioritare care presupun: 
măsuri specifice gestionării și protejării mediului, măsuri de creștere a capacității de intervenție și 
prevenire a dezastrelor și măsuri active de promovare a principiilor dezvoltării durabile și utilizare 
eficientă a energiei și pentru respectarea acestora.  

Axa prioritară 1 Protecția mediului și gospodărirea durabilă a teritoriului 

Include măsuri și intervenții pentru protejarea zonelor naturale, habitatelor, faunei și florei, 
promovarea regulilor de practicare a unei agriculturi sustenabile, promovarea regulilor de 
pescuit și vânătoare rațională. Măsuri pentru refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate.  

Axa prioritară 2 Creșterea capacității de prevenire și reacție la dezastre  

Această axă grupează intervenții privind îndiguiri, înființare a perdelelor forestiere, pentru 
protejarea drumurilor, culturilor agricole și a măsurilor de creștere a capacității de intervenție 
în cazul situațiilor de urgență. 

Axa prioritară 3 Promovarea principiilor dezvoltării durabile și utilizării eficiente 
a energiei 

Sunt avute în vedere programe și campanii pentru populație despre importanța măsurilor de 
protejare a mediului și a economisirii resurselor naturale. Sprijinirea programelor de evaluare 
a calității mediului și a celor de adoptare a unui comportament prietenos cu mediul la nivelul 
fiecărei gospodării. Sprijinirea soluțiilor administrative și economice care țin cont de 
protejarea mediului, dezvoltarea durabilă și sustenabilă și încurajarea punerii în practică a 
acestora. 

Promovarea respectării principiilor privind protejarea mediului și asigurarea eficienței 
energetice, în procesul de luare a deciziilor de către instituțiile publice și private și autoritățile 
administrației publice locale. 

 

Obiectivul major suport 3:  

Modernizarea administrației publice și a capacității de implicare în dezvoltarea 
teritorială 

Acest obiectiv de dezvoltare privește în egală măsură toate direcțiile prioritare de dezvoltare 
enunțate, din perspectiva capacității de a influența direct procesul de dezvoltare. Administrația 
publică poate să joace rolul unui catalizator între instituții, mediul privat, asociații și organizații, lideri 
și cetățeni, dinamizând sau echilibrând procese, inițiative, demersuri. 

 

Acest obiectiv major grupează intervențiile necesare realizării sale în următoarele axe prioritare: 
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Axa prioritară 1  Modernizarea instituțiilor administrației publice, dotarea și 
implementarea unor soluții integrate de gestionare a activității 

Sunt grupate intervenții privind dezvoltarea infrastructurii instituționale și dotarea cu 
echipamente IT a administrației publice județene și a instituțiilor subordonate, 
implementarea, la nivelul județului, a unui număr cât mai mare de soluții de tip e-guvernare, 
în contextul creșterii constante a accesibilității populației la internet şi a utilizării acestuia. 
Elaborarea şi sau actualizarea documentațiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, la nivel 
județean, microregional și local. Sprijinirea administrațiilor publice locale pentru creșterea 
calității activității instituționale și utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile și a 
asistenței financiare nerambursabile. 

 

Axa prioritară 2 Dezvoltarea competențelor resurselor umane 

Sunt avute în vedere intervenții pentru creșterea capacității de planificare și implementare 
eficientă a proiectelor, creșterea competențelor profesionale, digitale, standarde de calitate 
ale resurselor umane, întărirea capacității locale de planificare, de facilitare și antrenare, dar 
și de punere în practică a planurilor, măsurilor, proiectelor de dezvoltare, a parteneriatelor, 
inclusiv digitalizarea serviciilor și relaționarea cu diversele structuri locale. Utilizarea 
instrumentelor de stimulare a participării și implicării cetățenilor folosind modalități de 
consultare publică drept mijloace, nu numai de dinamizare a societății, ci și de 
responsabilizare și participare a locuitorilor județului la proiectele de dezvoltare inițiate. 

 

Axa prioritară 3 Dezvoltarea dialogului cu societatea și cetățenii 

Intervențiile vizează dezvoltarea parteneriatului, dialogului și consultării cu cetățenii și mediul 
de afaceri și a cooperării transfrontaliere, dar și dinamizarea vieții societății civile din 
comunitate, implicarea cetățenilor prin procese consultative în prioritizarea unor proiecte. 

Încurajarea participării publice și sprijinirea formelor asociative (ADI-uri, GAL-uri, etc.). 
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Structura grafică detaliată a conceptului de dezvoltare:  
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Corelarea dintre obiectivele strategice ale strategiei județene cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă:  
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4.1 Lista intervențiilor propuse  

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

1 
Infrastructură 
de transport 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.1 
Dezvoltarea 
activităților de 
transport și 
servicii conexe 

Axa prioritară 1.1.2 
Modernizarea și 
stimularea 
sistemelor de 
transport 
intermodal 

Crearea unui parc 
industrial/logistic, pentru facilitarea 
schimbului de mărfuri între 
modalitățile de transporturi (în 
apropierea aeroportului 
internațional M. Kogălniceanu)  

10.000.000 Strategic 
Buget de stat, Parteneriat 
public Privat 

CJ Constanța   

2 
Infrastructură 
de transport 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.2 
Dezvoltarea 
activităților 
industriale  

Axa prioritară 1.2.1 
Dezvoltarea 
industriei navale 

Amenajare cheu lângă gura de 
intrare a Canalului Dunăre-Marea 
Neagră (spre portul de lucru), 7 
dane, 3 căi de acces 

17.000.000 Strategic 
CEF Transport - Acordul de 
finanţare nr. INEA/CEF/ 
TRAN/M2016/1365864 

Compania 
Naţionala 

“Administraţia 
Porturilor  

Maritime” SA 
Constanţa 

Strategia de 
dezvoltare a 

Portului 
Constanţa 

3 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.2 
Dezvoltarea 
activităților 
industriale  

Axa prioritară 1.2.2 
Dezvoltarea 
industriei 
prelucrătoare 

Dezvoltarea învățământului 
tehnologic și profesional prin 
crearea și dezvoltarea planurilor 
de formare profesională care să 
corespundă nevoilor pieței muncii 
la nivel județean (mecanică 
navală, lucrător la cheu, specialiști 
pentru domenii care implică 
energia verde, turism, etc.) 

4.500.000 Punctual 

POR 2021-2027, PNRR, 
POCU,  
Parteneriate - Public - 
Private 

CJC - ISJ - 
Operatori 

economici 
  

4 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 

Obiectivul 
strategic 1.2 
Dezvoltarea 
activităților 
industriale  

Axa prioritară 1.2.2 
Dezvoltarea 
industriei 
prelucrătoare 

Realizare platformă industrială NA Punctual POR 2021-2027 CJ Constanța   

4. Plan de acțiune și listă de intervenții 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

5 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.2 
Dezvoltarea 
activităților 
industriale  

Axa prioritară 1.2.3 
Susținerea 
dezvoltării 
activităților de 
producție 
industrială 

Parc industrial la nivelul Județului 
Constanța 

20.000.000 Strategic POR 2021-2027 CJ Constanța   

6 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.3 
Dezvoltarea și 
susținerea 
mediului de 
afaceri local  

Axa prioritară 1.3.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
necesare creșterii 
afacerilor 

Dezvoltare de HUB-uri pentru 
întreprinderi ce provin din sectoare 
de activitate adiacente 

350.000 Punctual 
PNRR, POR 2021-2027, 
POC 2021-2027, 
Parteneriate Public Private 

CJC - Institute de 
cercetare  

  

7 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.3 
Dezvoltarea și 
susținerea 
mediului de 
afaceri local  

Axa prioritară 1.3.2 
Sprijinirea 
inițiativelor care 
utilizează în 
practică rezultatele 
inovative ale 
cercetării și 
dezvoltării 
tehnologice  

Înființarea unui Centru de Inovare 
și Transfer de Tehnologie 

500.000 Suport 
POR 2021-2027, Axa 1, PI 
1.1./ fonduri private/ alte 
surse 

CJC - 
Universitatea 

Ovidius 
  

8 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.3 
Dezvoltarea și 
susținerea 
mediului de 
afaceri local  

Axa prioritară 1.3.3 
Dezvoltarea 
antreprenoriatului 
și sprijinirea 
funcționării noilor 
întreprinderi 

Oferirea facilităților fiscale pentru o 
perioadă determinată de timp  

500.000 Punctual Buget Consiliu Județean CJC - UATuri   

9 
Eficiență 
energetică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.4 
Valorificarea 
potențialului 
energetic local  

Axa prioritară 1.4.1 
Modernizarea și 
eficientizarea 
producției de 
energie din surse 
convenționale 

Achizitie de prese mobile la statiile 
de transfer. Realizarea unei 
expertize a ST Cernavodă în 
vederea retehnologizării şi/sau 
echipării, din punct de vedere al 
eficienţei economice. Reabilitarea 
completă şi înlocuirea 
echipamentelor deteriorate 

1.500.000 Punctual POIM 2014-2020 CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

10 
Eficiență 
energetică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.4 
Valorificarea 
potențialului 
energetic local  

Axa prioritară 1.4.1 
Modernizarea și 
eficientizarea 
producției de 
energie din surse 
convenționale 

LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile 
existente Cernavodă și Stâlpu, cu 
un circuit intrare/ieșire în stația 
400 kV Gura Ialomiței 

27.085.000 Punctual CEF Transport 
Centrala 

nuclearoelectrică 
Cernavodă 

Strategia 
energetică a 

României 
2020-2030 

11 
Eficiență 
energetică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.4 
Valorificarea 
potențialului 
energetic local  

Axa prioritară 1.4.1 
Modernizarea și 
eficientizarea 
producției de 
energie din surse 
convenționale 

Creșterea capacităților energetice 
nucleare, retehnologizarea Unității 
1 și finalizarea proiectului 
Unităţilor 3 şi 4 de la CNE 
Cernavodă. 

6.450.000 Punctual CEF Transport 
Centrala 

nuclearoelectrică 
Cernavodă 

Strategia 
energetică a 

României 
2020-2030 

12 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.4 
Valorificarea 
potențialului 
energetic local  

Axa prioritară 1.4.2 
Stimularea 
producerii energiei 
din surse 
regenerabile 

Înființarea de parcuri foto-voltaice, 
eoliene pe terenurile neexploatate 

1.000.000 Strategic POR 2021-2027 
Operatori 

economici, 
CJ Constanța 

  

13 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.1 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
sectorului agro-
zootehnic 

Organizarea de târguri care să 
promoveze produsele de origine 
animală prezente la nivel de județ 

60.000 Punctual POR 2021-2027, PNDR CJ Constanța   

14 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.1 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
sectorului agro-
zootehnic 

Modernizarea și extinderea 
oborului din satul General 
Scărișoreanu, comuna Amzacea 

1.500.000 Punctual POR 2021-2027, PNDR CJ Constanța   

15 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.2 
Modernizarea și 
susținerea 
sectorului piscicol 
maritim și fluvial 

Organizarea de târguri care să 
promoveze produsele de origine 
acviferă prezente la nivel de județ 

60.000 Punctual POR 2021-2027, PNDR CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

16 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.2 
Modernizarea și 
susținerea 
sectorului piscicol 
maritim și fluvial 

Modernizarea și dezvoltarea 
sectorului prin construcții noi 

NA Punctual 
POR 2021-2027, RO-BG 
INTERREG VI 

CJ Constanța   

17 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.2 
Modernizarea și 
susținerea 
sectorului piscicol 
maritim și fluvial 

Porturi maritime la mare și la 
Dunăre 

NA Suport 
POR 2021-2027, RO-BG 
INTERREG VI 

CJ Constanța   

18 
Dezvoltare 
economică 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.5 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
agriculturii, 
pescuitului și 
acvaculturii 

Axa prioritară 1.5.3 
Stimularea 
antreprenoriatului 
și susținerea 
organizării 
moderne a fermelor 

Înființarea de programe de 
mentorat pentru tinerii fermieri  

60.000 Suport PNS 2021-2027 CJ Constanța   

19 
Educație și 
capital uman 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.6 
Dezvoltarea 
capitalului uman 

Axa prioritară 1.6.1 
Dezvoltarea 
programelor de 
pregătire 
profesională și 
formare tehnică în 
acord cu nevoile 
angajatorilor  

Promovarea programelor de 
dezvoltare profesională și 
promovarea oportunităților 
acestora 

150.000 Punctual POCU 2021-2027 CJC - ONG-uri   

20 
Educație și 
capital uman 

DpD1. Dezvoltare 
economică prin 
valorificarea 
potențialului local și 
utilizarea inovării și a 
noilor tehnologii 

Obiectivul 
strategic 1.6 
Dezvoltarea 
capitalului uman 

Axa prioritară 1.6.2. 
Mobilitatea și 
ocuparea forței de 
muncă 

Înființarea unui transport de tipul 
"work bus" din mediul rural spre 
mediul urban 

20.000.000 Suport POR 2021-2027; PNRR CJC și UAT-ruile    

21 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
bază (apă, 

Reabilitare rețea de distribuție apă 
Mangalia Nord și stațiuni - 15.503 
ml 

155.030.000 Suport POIM 2014-2020, PNRR 
CJC - RAJA 

COnstanta 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

edilitare și a 
serviciilor 
publice 

canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

22 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
bază (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

Reabilitare rețea apă uzată 
menajeră Mangalia Nord și stațiuni 
1.114 ml 

1.114.000 Suport POIM 2014-2020, PNRR 
CJC - RAJA 

COnstanta 
  

23 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
bază (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

Reabilitare stație de tratare apă, 
rezervoare și conductă transport 
Hârșova, stație pompare Ovidiu, 
stație pompare ape uzate și 
conducte de refulare Mamaia Sat, 
rezervor Medgidia și stație de 
clorare Vadu Oii 

1.000.000 Suport POIM 2014-2020, PNRR 
CJC - RAJA 

COnstanta 
  

24 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
bază (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

Reabilitarea Gospodării de apă 
Năvodari și Valu lui Traian 

500.000 Suport POIM 2014-2020, PNRR 
CJC - RAJA 

COnstanta 
  

25 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
bază (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

Extinderea și modernizarea rețelei 
de canalizare și alimentare cu apă 
în orașul Năvodari și Mamaia Sat - 
13.058 ml; 16.564 ml 

7.200.000 Suport POIM 2021-2027, PNRR 
CJC - RAJA 

COnstanta 
  

26 
Infrastructură 
tehnico - 
edilitară 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 

Axa prioritară 2.1.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 

Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii  de apă și apă uzată 

4.268.411 Strategic POIM 2021-2027, PNRR RAJA S.A.   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

bază (apă, 
canalizare, 
electricitate, 
distribuție de gaze 
și de date) 

în aria de operare a SC RAJA SA 
Constanța în perioada 2014-2020 

27 
Eficiență 
energetică 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Anveloparea și creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice 

50.000.000 Strategic 
POR 2021-2027; PNRR; 
AFM 

CJ Constanța   

28 
Eficiență 
energetică 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Eficiență energetică a Spitalului 
Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța  

3.500.000 Suport POR 2021-2027 
Spitalul de 

Pneumoftiziologie 
  

29 
Eficiență 
energetică 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Eficiență energetică a secției 
exterioare Psihiatrie a Spitalului 
Clinic de Urgență 

3.000.000 Suport 
POR 2021-2027; PNRR; 
AFM 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

30 
Eficiență 
energetică 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitarea și modernizarea 
energetică a secției exterioare 
Spitalului Clinic de Urgență Agigea 

NA Suport POR 2021-2027; AFM SJCU Agigea   

31 
Eficiență 
energetică 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Eficiență energetică a Secţiei 
exterioare a Spitalului Clinic de 
Urgență Apostol Andrei Constanţa 
- clădirea Secţiei Clinicii de 
Dermatovenerologie, Aleea 
Portului Nou, Nr.6, Constanţa 

NA Suport POR 2021-2027; AFM 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

serviciilor 
publice 

32 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitarea și modernizarea 
Palatului Administrativ din 
Constanţa 

4.500.000 Suport POR 2021-2027, PNRR CJ Constanța   

33 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitarea și modernizarea unor 
clădiri publice cu funcțiuni 
administrative din județul 
Constanța 

1.990.000 Suport POR 2021-2027, PNRR CJ Constanța   

34 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitarea imobililului Clădire - 
Filiala 1 Constanța, situat în 
municipiul Constanța, strada  Izvor 
nr.23 

576.063 Suport Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

35 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitare imobil L4 / Lucrări de 
reabilitare termică și refacere 
finisaje clădire Bloc L4, amplasat 
în localitatea Constanța, bloc L4, 
Aleea Magnoliei nr. 2 

2.000.000 Suport POR 2021-2027, PNRR CJ Constanța   

36 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 
clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

Reabilitarea și punerea în valoare 
a domeniului public al județului 
Constanța: clădiri și terenuri 
publice 

NA Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   

37 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 

Obiectivul 
strategic 2.1 

Axa prioritară 2.1.2 
Modernizarea 

Reabilitare, modernizare şi dotare 
Palat Administrativ Constanța 

NA Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

clădirilor și 
regenerarea 
spațiilor degradate 

38 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizarea tuturor tronsoanelor 
de drumuri județene aflate încă la 
stadiul de pământ sau piatră 
spartă 

188.000.000 Strategic POR 2021-2027; PNRR RAJDP   

39 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 392 Amzacea - 
Pecineaga - Mangalia 

15.000.000 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

40 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 223 Cernavodă - 
Saraiu/DN22A 

49.000.000 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

41 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Reabilitare drum județean DJ222 
Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă - 
Medgidia 

7.888.090 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

42 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 381 - Medgidia - DN 
38 Potârnichea 

31.289.400 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

serviciilor 
publice 

43 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 391 - Mangalia - 
Albești - Negru Vodă - Viroaga 

30.226.700 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027 

CJ Constanța   

44 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 391A - Oltina - 
Băneasa - Dumbrăveni 

41.218.200 Suport POR 2014-2020 CJ Constanța   

45 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Reabilitare drum județean DJ 224 
- Medgidia - Tortomanu - Siliștea - 
Bif.DC 63 (Țepeș Vodă) km 0+000 
- 21 + 585 

10.996.016 Suport POR 2014-2020 CJ Constanța   

46 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport regională pe traseul 
DJ226, Corbu - Săcele - Istria - 
Mihai Viteazu 

21.456.483 Suport POR 2014-2020 CJ Constanța   

47 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 393 - Techirghiol - 
Arsa 

22.669.900 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

48 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 308 - Mereni  - 
Lanurile 

2.747.900 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

49 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare drumuri judeţene – 
rută ocolitoare pe tronsoanele 
Siminoc – Ciocârlia de Sus (DJ 
381) – Ciocârlia de Sus - Lanurile 
– Mereni (DJ 308) – Mereni – 
Topraisar (DJ 391) 

8.000.000 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027 

CJ Constanța   

50 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare drum judeţean DJ 
393 Techirghiol – Moşneni 

3.700.000 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027; PNRR 

CJ Constanța   

51 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare drumuri judeţene pe 
tronsoanele Techirghiol – 
Pecineaga (DJ 393) – Pecineaga 
– 23 August (DJ 394) 

7.500.000 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027 

CJ Constanța   

52 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare drumuri judeţene pe 
tronsoanele Techirghiol – 
Pecineaga (DJ 393) – Pecineaga 
– 23 August (DJ 394) şi 
Pecineaga – Mangalia (DJ 392) 

11.000.000 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027 

CJ Constanța   

53 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 

Modernizare DJ 391 (Str. Farului): 
Tuzla, Tronson 2: km 0+532 - km 
0 + 942, L= 410ml 

346.631 Punctual Buget Consiliu Județean CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

edilitare și a 
serviciilor 
publice 

transport din 
localități 

54 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare drum judeţean DJ 
392 Amzacea – Pecineaga 

3.000.000 Suport 
Interreg V A RO-BG 2021-
2027 

CJ Constanța   

55 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Reabilitarea drumului de acces la 
ST Hârșova  

300.000 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJC - ADI 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

56 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Proiectarea și execuția drumului 
de acces la stația de transfer 
Deleni  

850.000 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJC - ADI 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

57 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizarea Aeroportului 
Internațional Mihail Kogalniceanu. 
Realizare de expertize/strategii 
privind oportunitatea de dezvoltare 
a Aeroportului Internațional Mihail 
Kogălniceanu Constanța 

49.625.000 Strategic POIM 2021-2027 
RA Mihai 

Kogalniceanu 

Master Plan 
de Transport; 

Situație 
tabelară 

proiecte iunie 
2021 

58 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare DJ226B Pantelimonu 
de Jos - Grădina - Cogeleac, km 
16+643-32+000 

19.000 Suport 
POAT; POR 2021-2027; 
PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

59 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Redimensionare podeț tubular 
situat pe DJ 392 localitatea 
Plopeni km 38+700 

6.000 Punctual POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

60 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor județene DJ226A 
Tronsonul  DN22/Tariverde - 
Cogeleac și DJ226B Tronsonul 
Cogealac - Grădina - Pantelimon - 
DN2A/Crucea 

20.000.000 Suport 
POAT; POR 2021-2027; 
PNRR 

CJ Constanța   

61 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare infrastructură de 
transport regională pe traseul 
DJ226A, Cetatea Histria - DN22/ 
Tariverde 

5.524.638 Suport POR 2014-2020 CJ Constanța   

62 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Modernizare DJ393 Arsa - DJ391 
Albești - Corona 

4.663.179 Suport POR 2021-2027; PNRR CJ Constanța   

63 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport din 
localități 

Reabilitarea și modernizarea 
drumului județean DJ223, 
tronsonul Cernavodă - Rasova - 
Aliman - Ion Corvin 

31.062.689 Suport POR 2014-2020 CJ Constanța   

64 
Infrastructură 
de transport 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 

Axa prioritară 2.1.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 

Reabilitare și modernizare drumuri 
județene 

NA Punctual 
POR 2021-2027; Fonduri 
guvernamentale; Buget 
Consiliu Județean 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

edilitare și a 
serviciilor 
publice 

transport din 
localități 

65 
Regenerare 
urbană 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.1 
Regenerarea 
infrastructurii 
edilitare și a 
serviciilor 
publice 

Axa prioritară 2.1.4 
Dezvoltarea 
serviciilor publice și 
pentru siguranța 
cetățenilor 

Construirea unui adăpost de 
animale administrat de către CJ 
Constanta pentru adăpostirea 
animalelor abandonate sau 
maltratate 

500.000 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   

66 
Educație și 
capital uman 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.2 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii și 
serviciilor 
educaționale 

Axa prioritară 2.2.1 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
educație 

Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională 

1.350.000 Punctual POR 2021-2027 CJ Constanța   

67 
Educație și 
capital uman 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.2 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii și 
serviciilor 
educaționale 

Axa prioritară 2.2.2 
Creșterea calității 
educației 

Implementare unei platforme 
educaționale cu scopul deservirii 
locuitorilor din județ 

1.500.000 Punctual 
POCIDIF, POEO, Buget 
Consiliu Județean 

CJ Constanța   

68 
Educație și 
capital uman 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.2 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii și 
serviciilor 
educaționale 

Axa prioritară 2.2.2 
Creșterea calității 
educației 

Parteneriat Digital Nation cu 
scopul accesării de burse 
generația tech 

200.000 Punctual 
POR 2021-2027, POCU 
2021-2027 

CJ Constanța   

69 
Educație și 
capital uman 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.2 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii și 
serviciilor 
educaționale 

Axa prioritară 2.2.2 
Creșterea calității 
educației 

4 – IT SCHOOL 1.000.000 Punctual POC 2014 - 2020 
Inspectoratul 

Școlar Județean 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

70 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Amplasarea și realizarea unui 
Centru Operațional Transfrontalier 
pentru situații de urgență 

1.800.000 Suport 
POR 2021-2027; RO-BG 
INTERREG VI 

CJ Constanța - 
ISU Dobrogea 

  

71 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Realizarea unui heliport 2.250.000 Suport 
POR 2021-2027; RO-BG 
INTERREG VI 

CJ Constanța - 
ISU Dobrogea 

  

72 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Înființarea unei/ unui Secții/ 
Ambulator Arși                                             

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

73 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Înființarea unui centru pentru 
programe de screening  

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

74 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Crearea unui Ambulator pentru 
depistarea și tratarea bolilor 
autoimune 

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

75 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Înființarea Centrului IMA la 
Constanța  

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

76 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 

Înființarea unui Centru/ Bancă de 
prelevare, conservare material 
semiologic precum și infertilizare 

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

infrastructuri de 
sănătate publică 

și fertilizare/ inseminare in Vitro, 
prelevare și conservare celule 
stem, transplant organe 

77 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Înființarea unui Centru medical NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

78 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Amenajarea, consolidarea și 
modernizarea imobilelor C1 și C2 
în vederea înființării unei Secții 
Clinice Medicale III cu 
Compartiment de Reumatologie și 
Centru de Excelență în 
Diagnosticul Bolilor Inflamatorii 
Reumatice mediate imune și Bazin 
de Tratament - Reabilitare 
Medicală, conform standardelor 
europene - str. Ștefan cel Mare. nr 
133 Lot 2, municipiul Constanța 

2.000.000 Suport 
CNI; POR 2021-2027; 
POIM 2021-2027 

CJ Constanța   

79 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Construire Sectie exterioară de 
Gastroenterologie 

800.000 Suport 
POR 2021-2027; POIM 
2021-2027 

CJ Constanța   

80 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Construirea unui Centru de 
Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu 
(BTF pentru persoane cu 
dizabilităţi) 

NA Suport POR 2021-2027, PNRR CJ Constanța   

81 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Construire Spital Universitar 84.200.000 Strategic PNRR 
Parteneriat cu 
Universitatea 

Ovidius - CJC 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

82 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Construire Spital Clinic Județean 
de Urgență Constanța 

NA Strategic PNRR CJ Constanța   

83 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Înființarea unui unui Centru de 
excelență în diagnosticul prenatal 

NA Suport POIM 2021-2027 CJ Constanța   

84 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie: Construcție 
Pavilion Clinic Pneumologie III 

10.000.000 Suport PNRR 
Spitalul de 

Pneumoftiziologie 
  

85 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Extindere sectie exterioară pentru 
Specializarea Pediatrie și 
Neonatologie Infantilă                                                     

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

86 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Extindere Secție exterioară 
Psihiatrie a Spitalului Clinic de 
Urgență ”Sf. Apostol Andrei” 

10.000.000 Suport PNRR 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
  

87 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Construire Corp nou – Secția 
obstetrică-ginecologie și Pediatrie 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” 
Constanţa 

58.240.000 Suport PNRR 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
  

88 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 

SOTRM – Bază de tratament și 
recuperare medicală – ortopedie, 
traumatologie și recuperare 

NA Suport POR 2021-2027, PNRR CJ Constanța   



 

75 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

infrastructuri de 
sănătate publică 

medicală (balneo-fizioterapie), 
Eforie Sud 

89 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.1 
Construcția și 
dotarea de noi 
infrastructuri de 
sănătate publică 

Extindere Spital Ortopedie, 
Traumatologie și Recuperare 
Medicală Eforie Sud 

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

90 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Extindere Laborator de anatomie 
patologică și prosectură (SCAP – 
Secție Clinică de Anatomie 
Patologică) -  Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol 
Andrei” 

6.000.000 Suport PNRR 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
  

91 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Construire Corp nou – Institut de 
Cercetare în Nutriție și Sănătate 
(ICNS) Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” 
Constanţa 

13.500.000 Suport 
PNRR 
POR 2021-2027 

CJ Constanța   

92 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Construire Corp nou – Urgențe 
(Bloc operator, UPU, ATI, dotarea 
cu echipamente sterilizare și stații 
oxigen) / Traumatologie Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. 
Apostol Andrei” Constanţa 

37.500.000 Suport 
PNRR 
POR 2021-2027 

CJ Constanța   

93 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Reabilitarea și modernizarea 
Spitalului Clinic Județean „Sf. 
Apostol Andrei” Constanța (secții 
interne și externe) 

9.000.000 Strategic 
PNRR  
POR 2021-2027 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

94 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Îmbunătățirea capacității medicale 
a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

2.600.000 Strategic POIM 2014 - 2020 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
  

95 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

7.500.000 Suport POIM 2014 - 2020 
SJCU ”Sf. 

Apostol Andrei” 
  

96 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Modernizarea și dotarea Spitalului 
Clinic de Pneumoftiziologie                                                      

3.200.000 Suport 
PNRR  
POR 2021-2027 

 Spitalului Clinic 
de 

Pneumoftiziologie 
- CJC 

  

97 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa în 
vederea consolidării capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

1.500.000 Punctual POIM 2014-2020 

 Spitalului Clinic 
de 

Pneumoftiziologie 
- CJC 

  

98 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Modernizare/ redimensionare 
Secție psihiatrie și recuperare 
psihiatrică, dezalcoolizare, doping 
sau înființarea unor Centre/ 
Ambulatorii/ Clinici pentru tratarea, 
recuperarea și reintegrarea 
pacienților  cu probleme 
psihiatrice, alcoolice sau 
dependente de substanțe 
narcotice sau interzise                                                  

600.000   
PNRR  
POR 2021-2027 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

99 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea secţiilor de 
Neurochirurgie, Oftalmologie și 
Chirurgie Plastică din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA Suport 
PNRR  
POR 2021-2027 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

100 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea cu echipamente aferente 
infecțiilor nosocomiale în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA Suport 
PNRR  
POR 2021-2027 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

101 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotare cu echipament medical 
(deșeuri medicale și arși) în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA Suport 
PNRR  
POR 2021-2027 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

102 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea Secției de Neurochirurgie 
din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanta 
cu echipament medical specific 

1.000.000 Suport 
PNRR  
POR 2021-2027 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

103 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea cu aparatură de 
diagnostic și tratament - tip OCT 
secția de oftalmologie din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA   
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

104 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 

Achiziționarea de echipament 
medical pentru efectuarea 
analizelor PET  

NA   
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

serviciilor de 
sănătate publică 

echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

105 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea instalațiilor electrice, 
sanitare, inserția de plase 
împotriva insectelor hematofage, 
instalații cu ultrasunete împotriva 
rozătoarelor din subsolul spitalelor 

NA Punctual Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

106 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Modernizarea și redimensionarea 
centrului de recoltare sânge  

NA Punctual Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

107 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Modernizare Centrul 
Multifuncțional de sănătate 
Năvodari și dotare cu ambulatoriu 
și servicii medicale de imagistică 

3.000.000 Suport POR 2021-2027 CJ Constanța   

108 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Amenajări interioare/exterioare, 
consolidare și modernizare imobil 
D+P+1E - pentru Serviciul Clinic 
Județean de Medicină Legală 
Constanța din str. Ștefan cel Mare 
nr. 133 faza PT + Execuție lucrări 
+dotări 

1.779.401 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

109 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dotarea cu echipamente pentru 
situaţii de urgenţă - Regia 
Autonomă Județeană de Drumuri 
și Poduri Constanța 

5.000.000 Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

RAJDP   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

110 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Gospodărie de apă hidranți 
exteriori - deservește policlinica 2, 
Serviciul de medicină legală 
Constanța și secția Clinică 
medicală III cu Compartiment de 
Reumatologie și Centru de 
Excelență în Diagnosticul Bolilor 
Inflamatorii Reumatice mediale 
imun și baza de Tratament  - 
Reabilitare Medicală, conform 
standardelor europene 

301.754 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   

111 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Furnizare echipamente medicale 
pentru Compartimentul Terapie 
Intensivă Națională a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „SF. 
Apostol Andrei” Constanța 

860.776 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   

112 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Dezvoltarea circuitelor medicale în 
cadrul secției TBC Osteo – 
Articular pentru alinierea la 
cerințele sanitare actuale și 
reducerea infecțiilor asociate 
actului medical prin reabilitarea 
globală a clădirilor incluzând 
eficientizarea energetică a 
acesteia (secție exterioară SCJU) 

300.000 Suport PNRR; POR 2021-2027 CJ Constanța   

113 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Redimensionarea Secției UPU  NA Suport POIM 2021-2027 CJ Constanța   

114 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  

Îmbunătățirea accesului populației 
din județele Constanța, Vrancea, 
Buzău, Brăila și Galați la servicii 
medicale de urgență 

2.400.000 Suport POIM 2014 - 2020 

 Spitalului Clinic 
Județean „Sf. Ap. 

Andrei” 
Constanțaa - 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

serviciilor de 
sănătate publică 

infrastructurii de 
sănătate publică 

CJC în 
parteneriat 

115 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu 
pentru populația din Regiunea 
Sud Est prin dotarea cu aparatură 
de înaltă performanță 

630.000 Suport POIM 2014 - 2020 

 Spitalului Clinic 
Județean „Sf. Ap. 

Andrei” 
Constanțaa - 

CJC în 
parteneriat 

  

116 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Îmbunătățirea accesului populației 
din Regiunea Sud Est la servicii 
medicale de urgență, prin dotarea 
cu aparatură de înaltă 
performanță 

1.200.000 Suport POIM 2014 - 2020 

 Spitalului Clinic 
Județean „Sf. Ap. 

Andrei” 
Constanțaa - 

CJC în 
parteneriat 

  

117 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.2 
Modernizarea, 
reabilitarea și 
dotarea cu 
echipamente a  
infrastructurii de 
sănătate publică 

Realizare Centre de prim ajutor și 
puncte de Salvamar pe litoral 

NA Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   

118 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.3 
Creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate publică 

Amenajarea unei încăperi 
recreative în cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 

NA Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

SJCU ”Sf. 
Apostol Andrei” 

  

119 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.3 
Creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate publică 

Rolul complementar al ambientului 
în recuperarea pacientului cronic 
tuberculos – refacerea parcului 
secției TBC Osteoarticular (secția 
exterioară a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Agigea) 

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

SJCU Agigea   

120 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 

Axa prioritară 2.3.3 
Creșterea calității 
serviciilor de 
sănătate publică 

Dezvoltarea circuitelor medicale în 
cadrul secției TBC Osteoarticular 
pentru alinierea la cerințele 
sanitare actuale și reducerea 

NA Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

SJCU Agigea   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

serviciilor de 
sănătate publică 

infecțiilor asociate actului medical 
prin reabilitarea globală a clădirilor 
incluzând eficientizarea energetică 
a acesteia (secția exterioară a 
Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Agigea) 

121 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.4 
Derularea de 
campanii de 
informare și 
prevenție 

Caravană medicală 500.000 Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
POS; Alte surse 

CJ Constanța   

122 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.4 
Derularea de 
campanii de 
informare și 
prevenție 

Organizarea campaniilor de 
prevenție și informare asupra 
bolilor și tulburărilor ale sistemului 
respirator 

500.000 Suport POIM 2021-2027 CJ Constanța   

123 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.3 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de 
sănătate publică 

Axa prioritară 2.3.4 
Derularea de 
campanii de 
informare și 
prevenție 

Furnizarea serviciilor de sănătate 
din programele de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și 
tratament precoce al leziunilor 
precanceroase colorectale în 
regiunea Sud-Est 

5.000.000 Suport POCU 2014-2020 CJ Constanța   

124 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Lucrări de reabilitare, modernizare 
și dotare a clădirilor Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

2.700.000 Suport PNRR; POR 2021-2027 DGASPC - CJC   

125 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 
Poarta Albă în vederea reducerii 
capacităţii actualului centru la o 
capacitate de 50 de locuri 

NA Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
POCU  

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

126 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii Centrului de Primire a 
Copilului în Regim de Urgenţă din 
cadrul Complexului de Servicii 
pentru Protecţia în Regim de 
Urgenţă a Copilului, a Cuplului 
mamă – copil şi a Victimelor 
Violenţei în Familie 

NA Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
POCU  

CJ Constanța   

127 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii actualului Centru de 
Plasament Ovidiu în vederea 
deschiderii unui Centru de 
Abilitare şi Reabilitare pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi 

300.000 Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
POCU  

CJ Constanța   

128 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii actualului Centru de 
Plasament Delfinul în vederea 
deschiderii unui Centru de Îngrijire 
şi Asistenţă pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi 

300.000 Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
POCU  

CJ Constanța   

129 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Închiderea Centrului de Plasament 
Antonio – partea modulară 

1.000.000 Punctual POR 2014-2020 DGASPC - CJC   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

130 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Închiderea Centrului de Plasament 
Ovidiu 

1.000.000 Punctual POR 2014 - 2020 DGASPC - CJC   

131 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Închiderea Centrului de Plasament 
Delfinul 

1.000.000 Punctual POR 2014 - 2020 DGASPC - CJC   

132 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Închiderea Complexului de Servicii 
Comunitare Orizont 

1.200.000 Punctual POR 2014 - 2020 DGASPC - CJC   

133 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Închiderea Complexului de Servicii 
Comunitare Cristina 

1.000.000 Punctual POR 2014 - 2020 DGASPC - CJC   

134 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Albatros” 
Constanța în vederea îmbunătăţirii 

224.000 Punctual POC 2014 - 2020 CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

infrastructurii TIC în domeniul e-
educaţie 

135 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Maria 
Montessori” Constanța în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii TIC în 
domeniul e-educaţie 

112.000 Punctual POC 2014 - 2020 CJ Constanța   

136 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Albatros” 
Constanța în vederea consolidării 
capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

70.000 Punctual POIM 2021-2027 CJ Constanța   

137 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Delfinul” 
Constanța în vederea consolidării 
capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

37.500 Punctual POIM 2021-2027 CJ Constanța   

138 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Maria 
Montessori” Constanța în vederea 
consolidării capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

55.000 Punctual POC 2014 - 2020 CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

139 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Centrul de zi pentru resocializarea 
juvenilă 

800.000 Suport 
POR 2021-2027; POCU 
2021-2027 

CJ Constanța   

140 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Centrul de plasament „Micul 
Rotterdam” Constanța 

1.350.000 Suport 
POR 2021-2027; POCU 
2021-2027 

CJ Constanța   

141 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Centrul de recuperare pentru 
persoane cu dizabilități Constanța 

2.000.000 Suport 
POR 2021-2027; POCU 
2021-2027 

CJ Constanța   

142 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Reducerea capacității Centrului de 
Recuperare Si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Techirghiol, corp 
B – o șansă pentru fiecare 

750.000 Punctual PIN DGASPC - CJC   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

143 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii fizice, 
dotarea și 
creșterea 
competențelor 
personalului de 
specialitate din 
serviciile sociale 

Reducerea capacității Centrului de 
îngrijire și asistență Armonia 

310.000 Punctual PIN DGASPC - CJC   

144 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.2 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale în 
raport cu nevoile și 
necesitatea 
dobândirii  
autonomiei sociale 
și economice 

Sprijinirea aparținătorilor 
persoanelor cu dizabilități  

300.000 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   

145 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.2 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale în 
raport cu nevoile și 
necesitatea 
dobândirii  
autonomiei sociale 
și economice 

Sprijin pentru o viață normală 530.000 Punctual PIN DGASPC - CJC   

146 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.2 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale în 
raport cu nevoile și 
necesitatea 
dobândirii  
autonomiei sociale 
și economice 

Tineri în comunitate 750.000 Punctual PIN DGASPC - CJC   

147 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.2 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale în 
raport cu nevoile și 
necesitatea 
dobândirii  

Sprijin pentru integrare comunitară 430.000 Punctual PIN DGASPC - CJC   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

autonomiei sociale 
și economice 

148 
Sănătate și 
protecție 
socială 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.4 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
îngrijire și 
protecție socială 

Axa prioritară 2.4.2 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale în 
raport cu nevoile și 
necesitatea 
dobândirii  
autonomiei sociale 
și economice 

Dotarea Centrelor sociale din 
cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Constanța în vederea 
consolidării capacității de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

1.700.000 Punctual POIM 2014 - 2020 DGASPC - CJC   

149 
Educație și 
capital uman 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Realizarea unui poligon de 
antrenament 

7.200.000 Suport CNI, PNRR CJ Constanța   

150 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Realizare Teatru pentru copii și 
tineret  

5.000.000 Suport 
PNRR; Fonduri 
guvernamentale; Buget 
Consiliu Județean 

CJ Constanța   

151 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Muzeului de Sculptură 
„Ion Jalea” 

1.350.000 Suport 
PNRR; POR 2021 - 2027; 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   

152 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Muzeului de Artă 
Constanța 

1.350.000 Punctual 
PNRR; POR 2021 - 2027; 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

153 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Extinderea Muzeului de Artă 400.000 Punctual OUG 76/2018 CJ Constanța   

154 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Reabilitare și modernizare Teatru 
de Vară Mamaia 

2.500.000 Suport OUG 76/2018 CJ Constanța   

155 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Grădini de vară și cinematografe 
în aer liber 

1.350.000 Suport 
PNRR; POR 2021 - 2027; 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   

156 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Teatrul de Vară Soveja 

6.300.000 Suport 
CNI 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

157 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Restaurea fântânii antice din 
parcul Tribunalului Constanța 

1.350.000 Suport 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

158 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 

Salvarea și punerea în valoare a 
Mormântului pictat Hypogeu 

256.773 Suport POR 2014 - 2020 CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

disparităților dintre 
comunități 

culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

pentru agrement și 
sport 

159 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Reconstrucția lăcașului de cult 
evreiesc Sinagoga Mare 
Constanța 

1.000.000 Suport 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

161 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și valorificarea 
cultural turistică a Cetății Carisum 
(Hârșova) 

2.114.072 Suport POR 2014 - 2020 CJ Constanța   

162 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Patrimoniul cultural comun - Sursă 
pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului în Bazinul Mării 
Negre - Treasure, cod Ems bsb-
371 

939.544 Punctual 
POC Bazinul Marii Negre 
2014-2020 

CJC în 
parteneriat 

  

163 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Tabără creație sat Canlia, 
localitatea Lipnița 

1.500.000 Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   

164 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Albatros 

1.500.000 Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

165 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă  Delfinul 

1.500.000 Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   

166 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Maria 
Montessori 

1.500.000 Punctual POR 2021 - 2027 CJ Constanța   

167 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.1 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru agrement și 
sport 

Realizare Aqua parc NA   POR 2021 - 2027 CJ Constanța   

168 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Cultural Județean 
„Teodor Burada” 

1.340.000 Suport 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

169 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Reabilitarea și modernizarea 
Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii 
Propunere proiect pentru 
îmbunătățirea mediului urban 
constănțean, a serviciilor 
științifico-culturale și a 
infrastructurii publice de turism la 
Complexul Muzeal de Științe ale 
Naturii inclusiv valorificarea 

4.500.000 suport 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

componentei de biodiversitate în 
arealul urban constănțean: 
- Extindere, modernizare 
planetariu și observator 
astronomic Constanța 
- Modernizare  Parc Dendrologic 
în cadrul Complexului Muzeal de 
Științe ale Naturii 
- Reamenajare  zona lacustră 
- Expoziție Pinnipede - Delfinariu 
- Planeta fluturilor 
- Lumea acvatică 
- Panou backlight 

170 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Liderii de mâine în acțiune (spațiu 
cazare, sală de mese, mini-bază 
sportivă, spații desfășurare 
activități cultural - artistice) 

10.000.000 Suport 
POR 2021-2027 
POIM 2021-2027 

CJ Constanța   

171 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Dotare/ modernizare/ promovare 
Biblioteca Judeţeană I.N. Roman 
Constanţa 

5.000.000 Suport 
POR 2021-2027 
POIM 2021-2027 

CJ Constanța   

172 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Digitizarea colecţiilor de cărţi din 
patrimoniul Bibliotecii Judeţene  
I.N. Roman Constanţa 

500.000 Punctual 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

173 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Reabilitare Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța 

3.904.364 Punctual 
POR 2014 - 2020; POR 
2021-2027;  
PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

petrecere a 
timpului liber 

174 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și punerea în valoare 
a Edificiului Roman cu Mozaic 

2.872.568 Suport POR 2014 - 2020 CJ Constanța   

175 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Conservarea, protejarea și 
punerea în valoare a Ansamblului 
Rupestru Murfatlar 

15.000.000 Suport 
Fonduri guvernamentale, 
POR, PNRR; Buget 
Consiliu Județean 

CJ Constanța   

176 
Cultură, Sport 
& Timp liber 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 2.5 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a 
timpului liber 

Axa prioritară 2.5.2 
Promovarea 
agendei culturale și 
sportive a județului 

Punerea în valoare a bazei 
arheologice aferente Cetății 
Bizantine de la Păcuiul lui Soare 

1.500.000 Suport 
Fonduri guvernamentale, 
POR, PNRR; Buget 
Consiliu Județean 

CJ Constanța   

177 Turism 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.1 
Măsuri de sprijin 
pentru crearea 
structurilor de 
management și 
marketing al 
destinației turistice 

Înființarea și acreditarea 
Organizației de Management al 
Destinațiilor la nivel județean 

NA Punctual Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

178 Turism 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 
comunități 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.1 
Măsuri de sprijin 
pentru crearea 
structurilor de 
management și 
marketing al 
destinației turistice 

Cursuri de perfecționare în cadrul 
Centrului de Excelență și Servicii 
în Turism Tomis 

NA Punctual 
Buget Consiliu Județean; 
Fonduri guvernamentale, 
POR 2021 - 2027 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

179 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.2 
Susținerea 
programelor de 
promovare și 
informare turistică  

Realizarea unui brand turistic al 
judeţului Constanţa/ Dobrogei 

NA Punctual 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

180 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.2 
Susținerea 
programelor de 
promovare și 
informare turistică  

Punerea în valoare a sitului 
arheologic Pantelimon – Ulmetum 

NA Suport 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

181 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.2 
Susținerea 
programelor de 
promovare și 
informare turistică  

Punerea în valoare a Cetăţii 
Histria – Continuare proiect 

NA Suport Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

182 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.1 
Dezvoltarea 
capacității de 
management al 
dezvoltării 
turistice 

Axa prioritară 3.1.2 
Susținerea 
programelor de 
promovare și 
informare turistică  

Rețea de Centre de Informare 
turistică pe litoral 

NA Suport Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

183 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Realizarea unui Exotarium 1.350.000 Punctual 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   



 

94 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

184 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea vechii clădiri a 
Delfinariului pentru alte mamifere 
marine 

1.350.000 Strategic 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

185 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Extindere Delfinariu, Municipiul 
Constanta 

5.273.532 Strategic HG 558/2017 CJ Constanța   

186 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Construirea, organizarea și 
dotarea unui nou Acvariu în cadrul 
Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii Constanța 

15.000.000 Suport HG 558/2017 CJ Constanța   

187 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Construire Sat turistic/ port de 
agrement/ infrastructură tabere 
copii/pontoane pe litoralul Mării 
Negre 

15.000.000 Strategic 
Fonduri 
guvernamentale/Parteneriat 
public-Privat, PNRR 

CJ Constanța   

188 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 

Construire parc de aventură (tip 
safari)  

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

189 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Construire grădină zoologică, 
respectiv, mutarea grădinii 
zoologice din municipiul Constanţa 
către periferie (de ex. Zona 
Metropolitană Constanţa: 
Cumpăna, Tuzla etc.). 

NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR 

CJ Constanța   

190 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Construire camping pentru rulote 
şi corturi (la Capidava); 

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR; 
PNS 2021 - 2027 

CJ Constanța   

191 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Restaurarea     şi    punere    în 
valoare  –    Ansamblul    Rupestru 
Basarabi 

10.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR 

CJ Constanța   

192 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 

Restaurarea şi punerea în valoare 
a Cetăţii Tropaeum Traiani 

NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

potențialului 
local 

turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

193 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Restaurarea și punerea în valoare 
a sitului arheologic Cetatea Histria 

10.000.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR, 
Buget local 

CJ Constanța   

194 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Restaurarea porții de nord a cetății 
Carsium 

NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027 PNRR 

CJ Constanța   

195 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și valorificarea 
cultural turistică a Cetății Carsium 
(Hârșova) 

2.115.272 Suport POR 2014 - 2020 CJ Constanța   

196 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Dezvoltarea comună şi durabilă a  
patrimoniului cultural şi natural 

1.500.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

197 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Ruta Eurovelo 6 NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

198 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Parc de distracții (posibilă 
localizare în zona Tuzla - 23 
August) 

NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

199 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.1 
Restaurarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă și 
sustenabilă în 
turism a 
patrimoniului 
cultural și natural 

Tabără școlară Tuzla  NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

200 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Sat turistic european, la Ostrov 1.500.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

201 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Sat turistic tradițional / pescăresc, 
în zona Rasova- Aliman (Corbu) 

1.500.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

202 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Sat tradițional dobrogean Corbu 1.800.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

203 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Dezvoltarea și diversificarea 
ofertei turistice în zona 
Ghindărești 

1.500.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

205 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Teren de golf (situat în arealul 
Independența - Cobadin - 
Topraisar - Negru Vodă) 

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR; 
PNS 2021 - 2027 

CJ Constanța   

206 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
turismului 365 

Festivaluri pescărești NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   

207 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 

Axa prioritară 3.2.2 
Măsuri pentru 

Pass turistic Județul 
Constanța/Dobrogea 

NA Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
Buget Consiliu Județean 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

dezvoltarea 
turismului 365 

208 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Portul turistic Tuzla 4.500.000 Strategic 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

209 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Portul turistic Eforie Sud 1.350.000 Strategic 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

210 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Porturi turistice și de agrement la 
Dunăre 

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR; 
PNS 2021 - 2027 

CJ Constanța   

211 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Adăposturi pescărești  NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR; 
PNS 2021 - 2027 

CJ Constanța   



 

100 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

212 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Agora constănțeană, proiect ce 
presupune adoptarea abordărilor 
participative în relația autoritate – 
cetățean 

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

213 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Valorificarea digitală a 
patrimoniului MINA Constanţa  

250.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța proiect propus 

214 Turism 
DpD3. Dezvoltarea 
turismului și a 
serviciilor conexe 

Obiectivul 
strategic 3.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice și 
valorificarea 
potențialului 
local 

Axa prioritară 3.2.3 
Măsuri pentru 
dezvoltarea 
serviciilor conexe 
activității turistice  

Dezvoltarea și promovarea 
turismului activ în Bazinul Mării 
Negre 

290.000 Punctual 
POC Bazinul Marii Negre 
2014-2020 

CJ Constanța   

215 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 1 
Extinderea 
infrastructurii de 
transport al 
persoanelor și 
mărfurilor 

Mărirea zonei de acțiune a 
transportului public CT bus în 
toată zona metropolitană din 
municipiul Constanța 

10.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

216 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport existente 

Modernizarea infrastructurii 
feroviare din portul Constanţa 

294.420.000 Strategic 
CEF Transport - Acordul de 
finanţare nr. INEA/CEF/ 
TRAN/M2016/1365864 

Sucursala 
Regională de Căi 
Ferate Constanța 

Strategia de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
feroviare 2021 
- 2025 

217 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  
Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 

Modernizarea / reabilitarea a 47 
de stații de cale ferată din jud. 
Constanța: Neptun, Costinești 
Tabără, Ciulnița și Mangalia 

NA Suport   
Sucursala 

Regională de Căi 
Ferate Constanța 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

infrastructurii de 
transport existente 

218 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport existente 

Modernizarea trecerilor la nivel de 
cale ferată 

NA Suport   
Sucursala 

Regională de Căi 
Ferate Constanța 

  

219 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport existente 

Modernizarea Portului Constanța 865.363.866 Strategic 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

Compania 
Naţionala 

“Administraţia 
Porturilor  

Maritime” SA 
Constanţa 

Master Plan 
de Transport 

220 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport existente 

Reabilitare Podul Năvodari-Corbu 1.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   

221 
Infrastructură 
de transport 

OmS1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
transportul public și 
de mărfuri 

  

Axa prioritară 2 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport existente 

Electrificare și modernizare căi 
ferate – Constanța - Mangalia 

100.600.000 Strategic 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

Sucursala 
Regională de Căi 
Ferate Constanța 

Master Plan 
de Transport 

222 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Achiziție de utilaje, echipamente 
de transport și de manipulare a 
deșeurilor   

250.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

223 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Implementarea sistemului 
”plătește cât arunci”: dezvoltare 
logistică, infastructură IT și 
platforma ERP pentru gestionarea 
transparentă a mecanismului și 
trasabilității de la colectare, 
cântărire/ determinare volum, 
frecvență de colectare și facturare 

150.000 Punctual 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

224 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 

  
Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 

Investiții în sistemul de colectare 
separată deșeuri reciclabile 

76.073.000 Strategic 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 
Planul național 
de gestionare 

al deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

resurselor de energie 
regenerabilă 

durabilă a 
teritoriului 

225 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Investiții în sistemul de colectare 
separată bio-deșeuri 

3.213.000 Strategic 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 
Planul național 
de gestionare 

al deșeurilor 

226 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Investiții în sistemul de digestie 
anaerobă 

9.450.000 Strategic 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 
Planul național 
de gestionare 

al deșeurilor 

227 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Colectare separată biodeșeuri - 
Extinderea SMID pe partea de 
colectare cu colectarea separată a 
biodeșeurilor menajere și similare- 
achiziție containere și utilaje 

2.500.000 Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

228 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Realizare instalație nouă de 
tratare cu capacitate  estimată a 
digestiei anaerobe de 27.000 
tone/an 

1.500.000 Suport 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 
Planul național 
de gestionare 

al deșeurilor 

229 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Achiziția de pubele în zonele 
3,4,5,6 – 300,000 bucati 

200.000 Punctual 
PNRR; POR 2021-2027; 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

230 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Modernizarea și protejarea în 
comun a mediului înconjurător  în 
Bazinul Mării Negre 

723.472 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJC în 
parteneriat 

  

231 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Servicii de revizuire Plan Județean 
de Gestionare a Deșeurilor - 
Județul Constanța 

101.150 Punctual 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 
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proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

232 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Reconstrucție ecologică și 
împădurirea terenurilor degradate 
sau improprii folosințelor agricole, 
aflate în perimetrul de ameliorare 
a Orașului Hârșova, județul 
Constanța 185,58 ha 

650.804 Suport 
Fonduri guvernamentale; 
Buget Consiliu Județean; 
Alte surse 

CJ Constanța   

233 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Constanța 

14.086.231 Punctual 
PNRR; POR 2021-2027 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor; 
Buget CJC 

2021 

234 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Reducerea volumului și 
depozitarea în siguranță a 
deșeurilor radioactive la 
producător (CNE Cernavodă) 

500.000 Punctual 
PNRR; POR 2021-2027 
Fonduri guvernamentale 

Centrala 
nuclearoelectrică 

Cernavodă 

Strategia 
Națională pe 

termen mediu 
și lung privind 
gestionarea în 

siguranță a 
combustibilului 
nuclear uzat și 

a deșeurilor 
radioactive 

235 Mediu 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 1 
Protecția mediului 
și gospodărirea 
durabilă a 
teritoriului 

Perdele forestiere aferente 
drumurilor județene din județul 
Constanța 

NA Punctual 
AFM 
POR 2021-2027 
Fonduri guvernamentale 

CJ Constanța   

236 Mediu 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Decontaminare situri poluate 
istoric 

5.000.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța proiect propus 

237 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Proiectare si execuție centre de 
aport voluntar pentru deșeuri 
vegetale și deșeuri voluminoase, 
amenajate în cadrul staţiilor de 
transfer, a fiecărui TMB și la 
nivelul fiecărui UAT din mediul 
rural 

1.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
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238 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Achizitie utilaje necesare pentru 
operarea centrelor de aport 
voluntar pentru deșeuri vegetale și 
voluminoase: 10 Autocamioane de 
20 cu remorcă 

3.000.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

239 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Proiectare și execuție platforme de 
colectare și tratare deșeuri 
provenite din construcții și 
demolări 

1.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

240 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Achiziționarea a 3 stații de 
concasare mobile și utilajele 
aferente colectării și operării 
platformelor de colectare și tratare 
a DCD ( 3 - Autocamioane, 3- 
Încărcătoare frontale, 15 
containere metalice de 30 mc 

450.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

241 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Proiectare și execuție platforme 
betonate de colectare a deșeurilor 
periculoase - centre de aport 
voluntar pe amplasamentul 
facilităților existente - Stații de 
Transfer și CMID 

500.000 Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

242 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Încheierea de contracte cu 
operatori de salubrizare licențiați 
să se asigure un grad de 
acoperire cu servicii de salubrizare 
de 100% 

6.000 Strategic Taxe de salubrizare ADI Dobrogea 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

243 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Implementarea colectării separate 
a deșeurilor textile 

350.000 Suport 
AFM, fonduri private, 
fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI Dobrogea, 

Investitori privați 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

244 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Extinderea/Retehnologizarea 
capacităților de sortare existente 
pentru deșeurile reciclabile, 
inclusiv a liniilor de sortare pentru 
deșeurile reciclabile, inclusiv a 

500.000 Punctual 
AFM, Fonduri private, 
Fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI Dobrogea, 

investitori privați 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

liniilor de sortare TMB Ovidiu și 
Tortoman 

245 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Implementare instrumentului 
"plătește pentru cât arunci": 20% 
din numărul de locuitori/ 
gospodării din zonele de case din 
mediul urban, respectiv din mediul 
rural în anul 2021, 30% în anul 
2022. 50% din numărul de 
locuitori/ gospodării din anul 2023 

300.000 Suport 
AFM, Fonduri private, 
Fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI Dobrogea, 

UAT-uri, 
Operatori de 

Servicii de 
Salubritate 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

246 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Creșterea gradului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile 
pe patru fracții (hârtie/carton; 
plastic; metal și sticlă) astfel încât 
să se atingă o rată minimă de 
capturare 60%  

250.000 Punctual 
Taxe de salubrizare, AFM, 
POIM, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI Dobrogea, 

UAT-uri, 
Operatori de 

Servicii de 
Salubritate 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

247 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Extindere la nivel județean a 
sistemului de colectare a deșeurile 
recilabile din poartă în poartă, în 
special pentru deșeuri de 
hârtie/carton, plastic și metal în 
zona urbană, cu asigurarea unei 
rate minime de capturare a 
deșeurilor reciclabile 

300.000 Suport 
Taxe/tarife de salbrizare, 
AFM, POIM, Fonduri 
nerambursabile 

CJC, ADI 
"Dobrogea" 

județul 
Constanța, 

Operatori de 
salubritate 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

248 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Creșterea eficienței de colectare 
separată a biodeșeurilor menajere 
și similare astfel încât sp se 
asigure rate minime de capturare 
de 45% din cantiatatea totală 
generate la nivelul anului 2023 

150.000 Suport 
Taxe/tarife de salbrizare, 
AFM, Fonduri 
nerambursabile 

CJC, ADI 
"Dobrogea" 

județul 
Constanța, 

Operatori de 
salubritate 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

249 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Extindere șa nivel județean a 
sistemului de colectare separată a 
deșeurilor verzi din parcuri și 
grădini publice astfel încât să se 
asigure o rată de capturare de 
minim 90% 

300.000 Punctual 
Buget Consiliu Județean, 
Fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI Dobrogea, 

UAT-uri, 
Operatori de 

Salubrizare și 
agenții economici 
care gestionează 

parcurile și 
grădinile publice 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 
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proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 
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250 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Funcționalizarea și extinderea 
capacităților de sortare existente 
pentru deșeurile reciclabile 
colectate separat, inclusiv 
transformarea instalațiilor de 
sortare a deșeurilor municipale în 
amestec în instalații de sortare a 
deșeurilor reciclabile colectate 
separat 

150.000 Punctual 
Taxe de salubrizare, AFM, 
Invetiții private, Fonduri 
nerambursabile 

ADI Dobrogea, 
Operatori 

instalațiilor de 
sortare 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

251 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Construirea și darea în operare a 
unor instalații de digestive 
anaerobă cu capacitate totală de 
60.000 t/an 

350.000 Suport 
POIM, AFM, Alte surse de 
finanțare, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

252 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Amenajarea și operarea de centre 
de colectare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase, menajere, deleuri 
voluminoase, deșeuri din 
construcții li demoțări de la 
populație, deșeuri verzi, etc.), cel 
puțin câte unul în fiecare oraș 

50.000 Punctual 
POIM, AFM, Alte surse de 
finanțare, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

253 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Înființarea a trei linii mobile cu o 
capacitate totală de sortare de 
60.000 t/an, pentru sortarea 
deșeurilor de construcții și 
demolări dotată cu concasarea și 
ciururi pentru sfărâmarea și 
sortarea deșeurilor din construcții 
și demolări, separarea pe diferite 
sorturi ale acestor tipuri de deșeuri 
în cele trei zone de colectare ale 
județului Constanța 

300.000 Punctual 
POIM, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța, 
Operatorii 

depozitelor  

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

254 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Construirea și darea în operare a 
unor instalații de digestive 
anaerobă cu capacitate totală de 
60.000 t/an, pentru a asigura, 
trara întreaga cantitate de deșeuri 
biodegradabile colectate 

500.000 Strategic 
POIM, AFM, Alte surse de 
finanțare, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 
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proiect 
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Corelare cu 
alte 
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strategice 

255 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Modificarea contractelor cu 
opertorii economici care asigură 
gestionarea deșeurilor stradale 
astfel încât deșeuri stradale a 
căror tratare este fezabilă din 
punct de vedere tehnic să fie 
predate spre tratare la instalațiile 
de tratare mecano-biologică sau 
incinerare cu valorificare 
energetică 

30.000 Suport Buget local 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța, 

Operatori 
economici care 

asigură 
gestionarea 

deșeurilor 
stradale și 
operatorii 

instalațiilor de 
tratare  

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

256 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Actualizarea/modificarea 
contractelor de delegare existente 
serviciilor de salubrizare pentru a 
le armoniza cu: Țintele de 
capturare și recilare asumate prin 
PJGD și Documentațiile de 
Delegare; Modificările legislative 
aplicabile verzi prevederile legii 
181/2020; Încorporarea în 
contractele existente (de ex. 
Constanța care are contract 
valabil până în 2023) a 
indicatorilor de performanță 
propusi în PJGD și Documentațiile 
de Delegare 

6.000 Punctual Buget local 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța, UAT 

jud CT, Operatori 
economici care 

asigură 
gestionarea 

deșeurilor 
stradale și 
operatorii 

instalațiilor de 
tratare  

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

257 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Încorporarea în contractele de 
salubrizare existente a fluxurilor 
de deșeuri propuse în PJGD care 
să includă în mod obligatoriu 
tratarea întregii cantități de 
deșeuri înaintea depozitării. 

6.000 Punctual Buget local 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța, UAT 

jud CT, Operatori 
economici care 

asigură 
gestionarea 

deșeurilor 
stradale și 
operatorii 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 



 

108 

 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

instalațiilor de 
tratare  

258 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asigurarea coincinerării/ 
valorificării energetice a întregii 
cantități de RDF rezultate de la 
sortarea deșeurilor reciclabile și 
instalația de sortare a deșeurilor 
mixte 

300.000 Punctual Parteneriat public privat 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța, 
Intalații de 

valorificare 
termică(piroliză), 
Fabrici de ciment 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

259 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Închiderea celulelor pe măsură 
epuizării capacității și asigurarea 
monitorizării post închidere 

300.000 Punctual 

Fonduri de închidere a 
depozitelor, constiruit 
conform prevederilor 

legale, Fonduri 
nerambursabile, Alte 

fonduri 

CJ Constanța , 
Operatorii 

depozitelor 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

260 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare 
și transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea eliminării 
deșeurilor periculoase menajere 

60.000 Punctual Taxe/tarifele de salubrizare 

ADI Dobrogea, 
UAT-uri, 

Operatorii de 
colectare și 

transport 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

261 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Includerea în toate contractele de 
delagare a activității de colectare 
și transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea pregățirii 
pentru reutilizare și a valorificării 
deșeurilor voluminoase 

60.000 Punctual Taxe/tarife de salubrizare 

ADI Dobrogea, 
UAT-uri, 

Operatorii de 
colectare și 

transport 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

262 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Realizarea de campanii de 
informare și conștientizare a 
populației privind colectare 
separată a ulteiului alimentar uzat 

60.000 Punctual 

Bugete locale, Finanțari 
private, AFM, Alte surse de 

finanțare, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,, 

Operatori 
colectori  

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

263 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 

  
Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 

Campanii de colectare a uleiului 
uzat alimentar 

70.000 Suport 

Bugete locale, Finanțari 
private, AFM, Alte surse de 

finanțare, Fonduri 
nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,, 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 
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proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
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resurselor de energie 
regenerabilă 

prevenire și reacție 
la dezastre  

Operatori 
colectori  

264 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asiguarea colectării uleiului uzat 
alimentar de la populație prin 
punctele de colectare ale fluxurilor 
speciale de deșeuri 

350.000 Punctual 
Taxe/tarife salubrizare, 
Bugete locale, Fonduri 

nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,, 

Operatori 
colectori  

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

265 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Completarea capacităților de 
colectare existente cu capacități 
de colectare pentru ambalajele de 
lemn, hârtie/ carton, sticla, plastic 
și textile astfel încât să se asigure 
atingerea țintelor de reciclare 
pentru anul 2025 

300.000 Punctual 
Investiții private, Alte surse 

de finanțare 

Operatori 
economici 
reciclatori, 

Producători de 
ambalaje prin 
Organizații de 

Trasnfer de 
Responsabilitate 

(OTR) 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

266 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Retehnologizarea/ creșterea 
eficienței instalațiilor de sortare 
existente 

250.000 Suport 
Fonduri nerambursabile, 

Fonduri proprii 

CJ Constanța, 
Operatori 
Delegați, 

Proprietarii 
intalațiilor de 
sortare, ADI 
"Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

267 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Includerea în contractele de 
delegare a activității de salubrizare 
a prevederilor pentru asigurarea 
respectării art. 17 din Legea 
211/2022 

5.000 Punctual 
Fonduri nerambursabile, 

Fonduri proprii 

CJ Constanța, 
Operatori 
Delegați, 

Proprietarii 
intalațiilor de 
sortare, ADI 
"Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

268 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Implemantarea unui sistem de 
colectare separată a deșeurilor 
textile în punctele de colectare 
existente pe 4 fracții pentru 
deșeuri reciclabile și prin campanii 

700.000 Punctual 
Fonduri nerambursabile, 

Fonduri proprii 

CJ Constanța, 
Operatori 
Delegați, 

Proprietarii 
intalațiilor de 
sortare, ADI 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

de ecolectare anunțate în prealabil 
de către ADI/UAT-uri 

"Dobrogea" 
județul Constanța 

269 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Realizarea unor studii privind 
potențialul de colectare separată a 
boideșeurilor și determinarea 
capacităților necesare de tratare a 
biodeșeurilor 

10.000 Punctual 
Fonduri nerambursabile, 

Fonduri proprii 

CJ Constanța, 
Operatori 
Delegați, 

Proprietarii 
intalațiilor de 
sortare, ADI 
"Dobrogea" 

județul 
Constanța, UAT-
uri care nu sunt 
incluse în SMID 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

270 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Realizarea unor studii la nivel 
județean privind compoziția 
deșeurilor menajere conform 
standardului SR 13493:2004 
Caracterizarea deșeurilor. 
Metodologie de caracterizare a 
deșeurilor menajere - RO sau 
utilizând metodologia UE de 
deteminare a compoziției 
deșeurilor, în etapele 
recomandate de SWA-Tool: 
preinvestigare/ pregătire, 
implemantare și evaluare. 
Compoziția deșeurilor va fi 
determinată pentru fiecare 
localitate din meidul rural se va 
realiza o probă medie, per zonă 
de colectare/management a 
deșeurilor 

10.000 Punctual 
Fonduri nerambursabile, 

Fonduri proprii 

CJ Constanța, 
Operatori 
Delegați, 

Proprietarii 
intalațiilor de 
sortare, ADI 
"Dobrogea" 

județul 
Constanța, UAT-
uri care nu sunt 
incluse în SMID 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

271 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Încheierea acordurilor oficiale de 
colaborare între OTR și UAT/ADI 
în conformitate cu modificările 
legislative 

7.000 Suport Buget local 

OIREP-uri, CJ 
Constanța, ADI 

"Dobrogea" 
județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

272 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Crearea unor sisteme de colectare 
care să permită deținătorilor și 
distribuitorilor finali să predea 
gratuit DEEE la punctele de 
colectare 

350.000 Punctual 
Autorități publice locale 

(APL), Producători EEE, 
Fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,  

Producători de 
EEE, OIREP-uri 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

273 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asigurarea disponibilității și 
accesibilității pe întreg teritoriul 
județului Constanța, a punctelor 
de colectare necesare ținând cont, 
în special, de densitatea populației 

120.000 Punctual 
Autorități publice locale 

(APL), Producători EEE, 
Fonduri nerambursabile 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,  

Producători de 
EEE, OIREP-uri 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

274 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Promovarea campaniilor de 
conștientizare a populației privind 
importanța de colectării selective a 
DEEE 

35.000 Punctual 
Producători EEE, Fonduri 

nerambursabile, OIREP-uri 

CJ Constanța, 
ADI "Dobrogea" 

județul 
Constanța,  

Producători de 
EEE, OIREP-uri 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

275 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asigurarea valorificării întregii 
cantități de DEE colecate conform 
legislației 

60.000 Punctual Investiții private, AFM 

Producătorii de 
EEE, Operatorii 

economici 
autorizați pentru 

efectuarea 
operațiunilor de 
tratare a DEEE 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

276 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Încheierea de acorduri oficiale de 
colaborare între OIREP și 
UAT/ADI în ceea ce privește 
colectarea separată a DEEE de la 
gospodăriile private 

6.000 Suport   

OIREP-uri, APL 
Constanța, CJC, 
ADI "Dobrogea" 

județul Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

277 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Publicarea pe site-ul APM a 
tuturor informațiilor care trebuie 
raportate privind DEEE-urile, 
inclusiv a modului corect de 
raportare 

NA Punctual Buget local APM Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

278 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 

  
Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 

Creșterea capacităților de tratare 
(concasare) a DCD prin achiziția 
de concasoare și ciururi pentru 
sfărâmarea și sortarea deșeurilor 

120.000 Punctual 
Investiții private, 

Administrația Fondului 
pentru Mediu 

Operatori 
econimici 

responsabili, CJC 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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Nr. 
crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 

Obiectiv 
strategic 

Axa prioritară Proiect 
Valoare 
(EURO) 

Tip 
proiect 

Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

resurselor de energie 
regenerabilă 

prevenire și reacție 
la dezastre  

din construcții și demolări, 
separarea pe diferite sorturi ale 
acestor tipuri de deșeuri, 
scoaterea fierului din betoane 
ajută la o valorificare mai eficientă, 
inclusiv a fierului  

279 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Intensificarea controlului din 
partea autorităților privind 
abandonarea DCD, minim o dată 
pe lună 

6.000 Punctual Buget de stat APL Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

280 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Interzicerea depozitării la 
depozitele de deșeuri municipale 
a DCD valorificabile 

NA Punctual   
Operatorul CMID 

Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

281 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Amenajarea de amplasamente 
pentru stocarea temporară a 
deșeurilor periculoase provenite 
din activitățile de construire, în 
vederea tratării, 
reciclării/valorificării și/ sau 
eliminării lor ulterioare 

180.000 Suport 
CJ Constanța, UAT 

Constanța 

AFM, Alte surse 
de finanțare 

Fonduri 
nerambursabile 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

282 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Realizarea unui depozit pentru 
deșeuri inerte (pentru deșeuri din 
construcții și demolări).  Se va 
analiza amplasarea pe zonele/ 
facilitățile existente implementate 
prin Phare, POS, etc 

350.000 Suport 
Investiții private, AFM, Alte 
surse de finanțate, Fonduri 

nerambursabile 

Operatori privați, 
CJC 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

283 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Realizarea de platforme de 
colectare voluntară pentru deșeuri 
periculoase din CD 

30.000 Punctual 
Investiții private, AFM, Alte 
surse de finanțate, Fonduri 

nerambursabile 

Operatori privați, 
Oepratori SMID 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

284 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Stabilirea în modelele de 
autorizații de construcție/ 
demolare a cerințelor specifice 
privind gestionarea deșeurilor 

NA Punctual Buget local 
UAT Constanța, 

CJC 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 
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crt. 

Domeniu de 
intervenție 

Direcție de 
dezvoltare 
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285 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Publicarea pe site-ul UAT-
urilor/afișarea la sediul Primăriilor 
a tuturor informațiilor care trebuie 
raportate privind DCD, inclusiv a 
modului corect de raportare 

NA Punctual Buget local 
UAT Constanța, 

CJC 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

286 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asigurarea de capacități pentru 
valorificare materială și energetică 
a nămolului 

500.000 Punctual 
POIM, Alte surse de 

finanțare 

Parteneriate cu 
operatori privați - 

producători 
nămol 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

287 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Asigurarea de capacități pentru 
eliminarea nămolului 

500.000 Punctual 
POIM, Alte surse de 

finanțare 

Parteneriate cu 
operatori privați - 

producători 
nămol 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

288 
Management 
deșeuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Modificari legislative privind 
îmbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
cantitățile de nămoluri generate și 
modul de gestionare a acestora, 
care să aibă în vedere inclusiv 
stabilirea unei forme de colaborare 
între Ministerul Mediului și 
Ministerul Apelor și Pădurilor 

NA Punctual NA CJ Constanța 

Planul 
Județean de 

Gestionare al 
Deșeurilor 

289 
Management 
riscuri 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 2 
Creșterea 
capacității de 
prevenire și reacție 
la dezastre  

Implementarea de măsuri de 
prevenire a riscurilor pentru 
Centrele pentru Protecția Plantelor 
Constanța, Medgidia, Hârșova și 
Cogealac 

42.840 Punctual Buget Consiliu Județean CJ Constanța   

290 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 
resurselor de energie 
regenerabilă 

  

Axa prioritară 3 
Promovarea 
principiilor 
dezvoltării durabile 
și utilizării eficiente 
a energiei 

Promovarea mobilității urbane 
durabile și îmbunătățirea 
infrastructurii ecologice în zona 
transfrontalieră 

5.000.000 Suport 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJC în 
parteneriat 

  

291 
Eficiență 
energetică 

OmS2. Creșterea 
calității mediului și 
stimularea utilizării 

  

Axa prioritară 3 
Promovarea 
principiilor 
dezvoltării durabile 

Dezvoltarea unei rețele de stații 
de încărcare electrică a 
autoturismelor 

NA Punctual 
Fonduri Guvernamentale, 
POR 2021-2027; PNRR 

CJ Constanța   
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alte 

documente 
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resurselor de energie 
regenerabilă 

și utilizării eficiente 
a energiei 

292 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Întocmirea documentațiilor 
cadastrale și înscrierea în cartea 
funciară a drumurilor județene din 
domeniul public al județului 
Constanța 

457.535 Punctual 
POR 2021-2027 
PNRR 

CJ Constanța   

293 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Implementarea unui sistem 
informatic integrat la Direcția 
Generală Economico - Financiară 

3.000.000 Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   

294 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Documentații de amenajare a 
teritoriului  - Etape 
preliminarii/studii de 
fundamentare, Plan de amenajare 
a teritoriului județean 

95.200 Punctual Buget de stat, Buget local CJ Constanța   

295 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 3 
Dezvoltarea 
dialogului cu 
societatea și 
cetățenii 

Creşterea transparenţei, eticii şi 
integrităţii la nivelul judeţului 
Constanţa 

80.000 Punctual POAT 2021 - 2027 
CJ Constanța în 

parteneriat 
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296 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Integritate prin proceduri, instruire 
și prevenire în cadrul Consiliului 
Județean Constanța 

1.000.000 Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   

297 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Îmbunătățirea capacității 
administrative a Consilului 
Județean Constanța 

540.000 Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   

298 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 
gestionare a 
activității 

Realizarea unui registru electronic 
al împăduririlor 

NA Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   

299 
Capacitate 
administrativă 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 1  
Modernizarea 
instituțiilor 
administrației 
publice, dotarea și 
implementarea 
unor soluții 
integrate de 

Realizarea unui registru electronic 
al animalelor fără stăpân 

NA Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   
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Sursa de finanțare Responsabil 

Corelare cu 
alte 

documente 
strategice 

gestionare a 
activității 

300 
Educație și 
capital uman 

OmS3. Modernizarea 
administrației publice 
și a capacității de 
implicare în 
dezvoltarea 
teritorială 

  

Axa prioritară 2 
Dezvoltarea 
competențelor 
resurselor umane 

Specializarea personalului 
Agenției Forței de Muncă 
Constanța 

300.000 Punctual POAT 2021 - 2027 CJ Constanța   
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4.2 Cadrul de implementare a strategiei   

Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă presupune efortul și implicarea tuturor actorilor 

interesați din județul Constanța: administrații publice locale, instituţii publice, organizaţii, asociaţii, 

investitori, întreprinzători şi cetăţeni ai judeţului. Acțiunile de asociere în parteneriate teritoriale și 

proiectele ce presupun lucrul în parteneriat vor fi sprijinite dată fiind complexitatea provocărilor 

identificate la nivel de județ și care nu pot fi abordate cu succes de către o singură instituție sau 

organizație, ci implică o serie de măsuri succesive și complementare.  

Documentul strategic este un document definitoriu pentru activitatea asumată de Consiliul Județean 

Constanța pentru perioada 2021 – 2027, dar și un document de orientare a celorlalte entități publice 

și private din județ. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a 

județului, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de implementare, 

respectiv definirea unor proceduri de monitorizare, evaluare și actualizare definite clar și transparent. 

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie 

parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării strategiei.  

Implementarea strategiei constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul strategiei 

de dezvoltare, prin respectarea principiilor care au stat la baza fundamentării acesteia pentru a 

garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul dezvoltării comunităților locale. 

Acțiune 1: Stabilirea structurii de implementare a strategiei  2021 

1.1 Nominalizarea unui Responsabil și a unei Echipe responsabile pentru implementarea 

strategiei, care să coordoneze procesul de implementare. 

Posibile modalități de implementare a acestei acțiuni:  

• Desemnarea unei structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean – Direcția Generală de Proiecte cu rol de coordonare a implementării 

strategiei de dezvoltare, inclusiv de pregătire a propunerilor de proiecte de la nivelul 

Consiliului Județean, dar și de activare a tuturor direcțiilor, serviciilor și 

compartimentelor;  

• Constituirea unui Comitet de coordonare strategică pentru implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța 2021-2027, inclusiv cu 

responsabilități în monitorizarea implementării acestei strategii; 

• Crearea unei structuri participative de tipul unei Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitară cu rol în pregătirea propunerilor de proiecte de la nivelul UAT-

urilor din județ, sprijinirea UAT-urilor de la nivelul județului pentru elaborarea și 

implementarea proiectelor, monitorizarea proiectelor la nivel de județ, evaluarea și 

actualizarea strategiei.     

1.2 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Consiliului Județean responsabile de implementarea 

proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare corelate cu activitatea 

desfășurată.  

Chiar dacă implementarea unor proiecte presupune o colaborare tip circuit între direcții, 

nominalizarea unui singur responsabil pentru urmărirea implementării proiectului și 

monitorizarea indicatorilor atinși este abordarea cea mai eficientă.   

1.3 Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea și evaluarea progresului 

intervențiilor propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la succesul 
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implementării strategiei de dezvoltare durabilă a județului. Procedura de lucru va prezenta 

concis următoarele aspecte:  

• CINE (persoană / direcție / compartiment) elaborează periodic stadiul implementării 
strategiei și centralizează informațiile primite din partea celorlalte direcții implicate (de 
exemplu, Direcția de Dezvoltare Regională); cine monitorizează stadiul indicatorilor, 
problemele apărute / lecțiile învățate și transmite informațiile către responsabilul cu 
implementarea strategiei;  

• CE se monitorizează – identificarea indicatorilor de realizare și de rezultat, a țintelor 
dorite în acord cu obiectivele propuse; 

• CUM se monitorizează – stabilirea surselor din care se preiau datele pentru indicatorii 
de realizare și de rezultat urmăriți; formatul în care se raportează și în care se 
centralizează aceste date; 

• CÂND – stabilirea momentelor în care se face raportarea și centralizarea informațiilor; 
stabilirea termenelor pentru realizarea analizelor intermediare care pot conduce la 
necesitatea de actualizare a strategiei.  

Acțiune 2: Alocarea resurselor 2021 

2.1 Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din lista celor propuse.   

2.2 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate, periodic, surse de finanțare 

interne sau externe.  

Acțiune 3: Monitorizarea implementării strategiei 
Anual 

2021 – 2027 

Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatorii specificați pentru a 

le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și responsabililor pentru 

implementarea acesteia o indicație despre progresele înregistrate și gradul de atingere a 

obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. 

Pentru monitorizarea strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a 

datelor cu privire la progresul indicatorilor de realizare și de rezultat propuși.  

Pentru culegerea de date în vederea monitorizării proiectelor și indicatorilor aferenți, la nivelul 

tuturor direcțiilor responsabile de implementarea strategiei și a unităților administrativ 

teritoriale, se va utiliza un formular standardizat de raportare date, care va fi actualizat 

semestrial și va cuprinde cel puțin următoarele informații:  

• Denumirea UAT-ului care implementează proiectul; 

• Denumirea proiectului; 

• Valoarea totală a proiectului; 

• Sursa de finanțare (buget local sau denumire program de finanțare); 

• Indicatori de realizare, de rezultat; 

• Ținta atinsă pentru indicatorii de realizare și de rezultat urmăriți. 

3.1 Raportarea informațiilor presupune colectarea și transmiterea acestor date pe fluxul 

procedural stabilit pentru implementarea strategiei. 

În cazul proiectelor implementate la nivel de UAT, este necesară o colaborare strânsă cu 

reprezentanții acestora, ceea ce implică o comunicare continuă cu privire la stadiul proiectelor 

contractate și implementate la nivelul fiecărei localități din județ.  
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Acțiune 4: Analiza și evaluarea periodică a implementării strategiei  
Semestrial 

2021 – 2027 

4.1 Analiza informațiilor - Datele astfel colectate trebuie analizate și evaluate pentru a estima 

dacă intervențiile propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită modificări.    

Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.  

Informarea UAT-urilor, mai ales în ceea ce privește impactul pe care proiectele implementate 

îl au la nivel județean, este necesară pentru dezvoltarea unei abordări strategice, inclusiv la 

nivel de UAT.  

Rapoarte cu privire la stadiul implementării strategiei pot fi făcute publice, pentru o mai bună 

informare a cetățenilor.   

Acțiune 5: Actualizarea implementării strategiei  după caz 

5.1 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul, ceea ce presupune 

actualizări la nivelul intervențiilor propuse pentru atingerea viziunii de dezvoltare dorite sau 

ajustări la nivelul indicatorilor de realizare, de rezultat sau de impact.  

Situațiile care pot impune revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de 

finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2027, sau după aprobarea Planului de Devoltare Regională 2021 – 2027, 

sau a unor strategii sectoriale sau naționale, în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare 

a proiectelor / măsurilor propuse în strategia județului. 

Acțiune 6: Evaluarea la termen și finală a implementării strategiei 

2022 

2024 

2027 

6.1 Evaluarea se desfășoară în momentele de decizie esențiale ale acesteia și la sfârșitul 

perioadei de planificare, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de planificare.  

Momentele intermediare propuse pentru evaluarea strategiei sunt:  

• Termen scurt: anul 2022; 

• Termen mediu: anul 2024; 

• Termen lung: anul 2027. 

La aceste intervale de timp prestabilite, se verifică îndeplinirea indicatorilor de realizare, de 

rezultat și de impact stabiliți la momentul elaborării strategiei. Rezultatele sunt utilizate în 

următoarea perioadă de planificare și sunt valorificate în procesul de actualizare al strategiei, 

putând ajuta la găsirea unor soluții la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  
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Figură 3: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Monitorizarea coerentă a strategiei se realizează cu ajutorul indicatorilor care au asociate ținte 

aferente. Este esențială definirea încă din etapa de elaborare a strategiei a unui sistem integrat de 

indicatori, prin intermediul căruia structura responsabilă de implementarea strategiei să poată evalua 

permanent progresul înregistrat în implementarea strategiei, să își dimensioneze constant resursele 

necesare și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, în principal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse. 

Planul de acțiuni etapizat în timp  

Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

1 

Crearea unui parc 
industrial/logistic, pentru facilitarea 
schimbului de mărfuri între 
modalitățile de transporturi (în 
apropierea aeroportului 
internațional M. Kogălniceanu)  

10.000.000     5.000.000 5.000.000       

2 

Amenajare cheu lângă gura de 
intrare a Canalului Dunăre-Marea 
Neagră (spre portul de lucru), 7 
dane, 3 căi de acces 

17.000.000     8.500.000 8.500.000       

3 

Dezvoltarea învățământului 
tehnologic și profesional prin 
crearea și dezvoltarea planurilor 
de formare profesională care să 
corespundă nevoilor pieței muncii 
la nivel județean (mecanică 
navală, lucrător la cheu, specialiști 
pentru domenii care implică 
energia verde, turism, etc.) 

4.500.000   4.500.000           

4 Realizare platformă industrială NA               
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

5 
Parc industrial la nivelul Județului 
Constanța 

20.000.000     10.000.000 10.000.000       

6 

Dezvoltare de HUB-uri pentru 
întreprinderi ce provin din sectoare 
de activitate adiacente 

350.000         350.000     

7 
Înființarea unui Centru de Inovare 
și Transfer de Tehnologie 

500.000         500.000     

8 
Oferirea facilităților fiscale pentru o 
perioadă determinată de timp  

500.000     100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

9 

Achizitie de prese mobile la statiile 
de transfer. Realizarea unei 
expertize a ST Cernavodă în 
vederea retehnologizării şi/sau 
echipării, din punct de vedere al 
eficienţei economice. Reabilitarea 
completă şi înlocuirea 
echipamentelor deteriorate 

1.500.000   1.500.000           

10 

LEA nouă 400 kV d.c. între stațiile 
existente Cernavodă și Stâlpu, cu 
un circuit intrare/ieșire în stația 
400 kV Gura Ialomiței 

27.085.000   27.085.000           

11 

Creșterea capacităților energetice 
nucleare, retehnologizarea Unității 
1 și finalizarea proiectului 
Unităţilor 3 şi 4 de la CNE 
Cernavodă. 

6.450.000   6.450.000           

12 
Înființarea de parcuri foto-voltaice, 
eoliene pe terenurile neexploatate 

1.000.000   1.000.000           

13 

Organizarea de târguri care să 
promoveze produsele de origine 
animală prezente la nivel de județ 

60.000         60.000     

14 

Modernizarea și extinderea 
oborului din satul General 
Scărișoreanu, comuna Amzacea 

1.500.000         1.500.000     

15 

Organizarea de târguri care să 
promoveze produsele de origine 
acviferă prezente la nivel de județ 

60.000   60.000           

16 
Modernizarea și dezvoltarea 
sectorului prin construcții noi 

NA               

17 
Porturi maritime la mare și la 
Dunăre 

NA               

18 
Înființarea de programe de 
mentorat pentru tinerii fermieri  

60.000   60.000           

19 

Promovarea programelor de 
dezvoltare profesională și 
promovarea oportunităților 
acestora 

150.000     150.000         

20 

Înființarea unui transport de tipul 
"work bus" din mediul rural spre 
mediul urban 

20.000.000     10.000.000 10.000.000       

21 

Reabilitare rețea de distribuție apă 
Mangalia Nord și stațiuni - 15.503 
ml 

155.030.000   51.676.667 51.676.667 51.676.667       

22 

Reabilitare rețea apă uzată 
menajeră Mangalia Nord și stațiuni 
1.114 ml 

1.114.000     1.114.000         

23 

Reabilitare stație de tratare apă, 
rezervoare și conductă transport 
Hârșova, stație pompare Ovidiu, 
stație pompare ape uzate și 
conducte de refulare Mamaia Sat, 

1.000.000     1.000.000         
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

rezervor Medgidia și stație de 
clorare Vadu Oii 

24 
Reabilitarea Gospodării de apă 
Năvodari și Valu lui Traian 

500.000     500.000         

25 

Extinderea și modernizarea rețelei 
de canalizare și alimentare cu apă 
în orașul Năvodari și Mamaia Sat - 
13.058 ml; 16.564 ml 

7.200.000     7.200.000         

26 

Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii  de apă și apă uzată 
în aria de operare a SC RAJA SA 
Constanța în perioada 2014-2020 

4.268.411 1.195.843             

27 
Anveloparea și creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice 

50.000.000       12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 

28 

Eficiență energetică a Spitalului 
Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanța  

3.500.000     3.500.000         

29 

Eficiență energetică a secției 
exterioare Psihiatrie a Spitalului 
Clinic de Urgență 

3.000.000       1.500.000 1.500.000     

30 

Reabilitarea și modernizarea 
energetică a secției exterioare 
Spitalului Clinic de Urgență Agigea 

NA               

31 

Eficiență energetică a Secţiei 
exterioare a Spitalului Clinic de 
Urgență Apostol Andrei Constanţa 
- clădirea Secţiei Clinicii de 
Dermatovenerologie, Aleea 
Portului Nou, Nr.6, Constanţa 

NA               

32 

Reabilitarea și modernizarea 
Palatului Administrativ din 
Constanţa 

4.500.000 4.500.000             

33 

Reabilitarea și modernizarea unor 
clădiri publice cu funcțiuni 
administrative din județul 
Constanța 

1.990.000       497.500 497.500 497.500 497.500 

34 

Reabilitarea imobililului Clădire - 
Filiala 1 Constanța, situat în 
municipiul Constanța, strada  Izvor 
nr.23 

576.063 576.063             

35 

Reabilitare imobil L4 / Lucrări de 
reabilitare termică și refacere 
finisaje clădire Bloc L4, amplasat 
în localitatea Constanța, bloc L4, 
Aleea Magnoliei nr. 2 

2.000.000 94.010 1.905.990           

36 

Reabilitarea și punerea în valoare 
a domeniului public al județului 
Constanța: clădiri și terenuri 
publice 

NA               

37 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Palat Administrativ Constanța 

NA               

38 

Modernizarea tuturor tronsoanelor 
de drumuri județene aflate încă la 
stadiul de pământ sau piatră 
spartă 

188.000.000       188.000.000       

39 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 392 Amzacea - 
Pecineaga - Mangalia 

15.000.000       15.000.000       

40 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 223 Cernavodă - 
Saraiu/DN22A 

49.000.000               
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

41 

Reabilitare drum județean DJ222 
Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă - 
Medgidia 

7.888.090 132.221             

42 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 381 - Medgidia - DN 
38 Potârnichea 

31.289.400       31.289.400       

43 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 391 - Mangalia - 
Albești - Negru Vodă - Viroaga 

30.226.700       30.226.700       

44 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 391A - Oltina - 
Băneasa - Dumbrăveni 

41.218.200       41.218.200       

45 

Reabilitare drum județean DJ 224 
- Medgidia - Tortomanu - Siliștea - 
Bif.DC 63 (Țepeș Vodă) km 0+000 
- 21 + 585 

10.996.016 2.951.325             

46 

Modernizare infrastructură de 
transport regională pe traseul 
DJ226, Corbu - Săcele - Istria - 
Mihai Viteazu 

21.456.483 403.415             

47 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 393 - Techirghiol - 
Arsa 

22.669.900         22.669.900     

48 

Modernizare infrastructură de 
transport DJ 308 - Mereni  - 
Lanurile 

2.747.900         2.747.900     

49 

Modernizare drumuri judeţene – 
rută ocolitoare pe tronsoanele 
Siminoc – Ciocârlia de Sus (DJ 
381) – Ciocârlia de Sus - Lanurile 
– Mereni (DJ 308) – Mereni – 
Topraisar (DJ 391) 

8.000.000         8.000.000     

50 
Modernizare drum judeţean DJ 
393 Techirghiol – Moşneni 

3.700.000         3.700.000     

51 

Modernizare drumuri judeţene pe 
tronsoanele Techirghiol – 
Pecineaga (DJ 393) – Pecineaga 
– 23 August (DJ 394) 

7.500.000         7.500.000     

52 

Modernizare drumuri judeţene pe 
tronsoanele Techirghiol – 
Pecineaga (DJ 393) – Pecineaga 
– 23 August (DJ 394) şi 
Pecineaga – Mangalia (DJ 392) 

11.000.000         11.000.000     

53 

Modernizare DJ 391 (Str. Farului): 
Tuzla, Tronson 2: km 0+532 - km 
0 + 942, L= 410ml 

346.631 220.000             

54 
Modernizare drum judeţean DJ 
392 Amzacea – Pecineaga 

3.000.000         3.000.000     

55 
Reabilitarea drumului de acces la 
ST Hârșova  

300.000         300.000     

56 

Proiectarea și execuția drumului 
de acces la stația de transfer 
Deleni  

850.000         850.000     

57 

Modernizarea Aeroportului 
Internațional Mihail Kogalniceanu. 
Realizare de expertize/strategii 
privind oportunitatea de dezvoltare 
a Aeroportului Internațional Mihail 
Kogălniceanu Constanța 

49.625.000         49.625.000     

58 

Modernizare DJ226B Pantelimonu 
de Jos - Grădina - Cogeleac, km 
16+643-32+000 

19.000 19.000             
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

59 

Redimensionare podeț tubular 
situat pe DJ 392 localitatea 
Plopeni km 38+700 

6.000 6.000            

60 

Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor județene DJ226A 
Tronsonul  DN22/Tariverde - 
Cogeleac și DJ226B Tronsonul 
Cogealac - Grădina - Pantelimon - 
DN2A/Crucea 

20.000.000 253.550     19.746.450       

61 

Modernizare infrastructură de 
transport regională pe traseul 
DJ226A, Cetatea Histria - DN22/ 
Tariverde 

5.524.638 2.342.602 2.000.000 1.182.035         

62 
Modernizare DJ393 Arsa - DJ391 
Albești - Corona 

4.663.179 2.130.000             

63 

Reabilitarea și modernizarea 
drumului județean DJ223, 
tronsonul Cernavodă - Rasova - 
Aliman - Ion Corvin 

31.062.689 10.139.711             

64 
Reabilitare și modernizare drumuri 
județene 

NA               

65 

Construirea unui adăpost de 
animale administrat de către CJ 
Constanta pentru adăpostirea 
animalelor abandonate sau 
maltratate 

500.000   500.000           

66 

Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională 

1.350.000     1.350.000         

67 

Implementare unei platforme 
educaționale cu scopul deservirii 
locuitorilor din județ 

1.500.000     1.500.000         

68 

Parteneriat Digital Nation cu 
scopul accesării de burse 
generația tech 

200.000 200.000             

69 4 – IT SCHOOL 1.000.000   1.000.000           

70 

Amplasarea și realizarea unui 
Centru Operațional Transfrontalier 
pentru situații de urgență 

1.800.000     1.800.000         

71 Realizarea unui heliport 2.250.000     2.250.000         

72 
Înființarea unei/ unui Secții/ 
Ambulator Arși                                             

NA               

73 
Înființarea unui centru pentru 
programe de screening  

NA               

74 

Crearea unui Ambulator pentru 
depistarea și tratarea bolilor 
autoimune 

NA               

75 
Înființarea Centrului IMA la 
Constanța  

NA               

76 

Înființarea unui Centru/ Bancă de 
prelevare, conservare material 
semiologic precum și infertilizare 
și fertilizare/ inseminare in Vitro, 
prelevare și conservare celule 
stem, transplant organe 

NA               

77 Înființarea unui Centru medical NA               

78 

Amenajarea, consolidarea și 
modernizarea imobilelor C1 și C2 
în vederea înființării unei Secții 
Clinice Medicale III cu 
Compartiment de Reumatologie și 
Centru de Excelență în 

2.000.000     2.000.000         
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

Diagnosticul Bolilor Inflamatorii 
Reumatice mediate imune și Bazin 
de Tratament - Reabilitare 
Medicală, conform standardelor 
europene - str. Ștefan cel Mare. nr 
133 Lot 2, municipiul Constanța 

79 
Construire Sectie exterioară de 
Gastroenterologie 

800.000     800.000         

80 

Construirea unui Centru de 
Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu 
(BTF pentru persoane cu 
dizabilităţi) 

NA              

81 Construire Spital Universitar 84.200.000     84.200.000         

82 
Construire Spital Clinic Județean 
de Urgență Constanța 

NA               

83 
Înființarea unui unui Centru de 
excelență în diagnosticul prenatal 

NA              

84 

Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie: Construcție 
Pavilion Clinic Pneumologie III 

10.000.000       5.000.000 5.000.000     

85 

Extindere sectie exterioară pentru 
Specializarea Pediatrie și 
Neonatologie Infantilă                                                     

NA               

86 

Extindere Secție exterioară 
Psihiatrie a Spitalului Clinic de 
Urgență ”Sf. Apostol Andrei” 

10.000.000   5.000.000 5.000.000         

87 

Construire Corp nou – Secția 
obstetrică-ginecologie și Pediatrie 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” 
Constanţa 

58.240.000         29.120.000 29.120.000   

88 

SOTRM – Bază de tratament și 
recuperare medicală – ortopedie, 
traumatologie și recuperare 
medicală (balneo-fizioterapie), 
Eforie Sud 

NA               

89 

Extindere Spital Ortopedie, 
Traumatologie și Recuperare 
Medicală Eforie Sud 

NA               

90 

Extindere Laborator de anatomie 
patologică și prosectură (SCAP – 
Secție Clinică de Anatomie 
Patologică) -  Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol 
Andrei” 

6.000.000     6.000.000         

91 

Construire Corp nou – Institut de 
Cercetare în Nutriție și Sănătate 
(ICNS) Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” 
Constanţa 

13.500.000     5.000.000 5.000.000 3.500.000     

92 

Construire Corp nou – Urgențe 
(Bloc operator, UPU, ATI, dotarea 
cu echipamente sterilizare și stații 
oxigen) / Traumatologie Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. 
Apostol Andrei” Constanţa 

37.500.000     15.000.000 15.000.000 7.500.000     

93 

Reabilitarea și modernizarea 
Spitalului Clinic Județean „Sf. 
Apostol Andrei” Constanța (secții 
interne și externe) 

9.000.000     9.000.000         
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94 

Îmbunătățirea capacității medicale 
a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

2.600.000 1.300.000 1.300.000           

95 
Dotarea Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

7.500.000 3.750.000 3.750.000           

96 
Modernizarea și dotarea Spitalului 
Clinic de Pneumoftiziologie                                                      

3.200.000     3.200.000         

97 

Dotarea Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa în 
vederea consolidării capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

1.500.000 1.500.000             

98 

Modernizare/ redimensionare 
Secție psihiatrie și recuperare 
psihiatrică, dezalcoolizare, doping 
sau înființarea unor Centre/ 
Ambulatorii/ Clinici pentru tratarea, 
recuperarea și reintegrarea 
pacienților  cu probleme 
psihiatrice, alcoolice sau 
dependente de substanțe 
narcotice sau interzise                                                  

600.000               

99 

Dotarea secţiilor de 
Neurochirurgie, Oftalmologie și 
Chirurgie Plastică din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA              

100 

Dotarea cu echipamente aferente 
infecțiilor nosocomiale în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA              

101 

Dotare cu echipament medical 
(deșeuri medicale și arși) în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA              

102 

Dotarea Secției de Neurochirurgie 
din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Constanta 
cu echipament medical specific 

1.000.000     1.000.000         

103 

Dotarea cu aparatură de 
diagnostic și tratament - tip OCT 
secția de oftalmologie din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Constanţa 

NA               

104 

Achiziționarea de echipament 
medical pentru efectuarea 
analizelor PET  

NA               

105 

Dotarea instalațiilor electrice, 
sanitare, inserția de plase 
împotriva insectelor hematofage, 
instalații cu ultrasunete împotriva 
rozătoarelor din subsolul spitalelor 

NA               

106 
Modernizarea și redimensionarea 
centrului de recoltare sânge  

NA               

107 

Modernizare Centrul 
Multifuncțional de sănătate 
Năvodari și dotare cu ambulatoriu 
și servicii medicale de imagistică 

3.000.000     3.000.000         

108 

Amenajări interioare/exterioare, 
consolidare și modernizare imobil 
D+P+1E - pentru Serviciul Clinic 
Județean de Medicină Legală 

1.779.401 53.838             
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crt. 

Proiect 
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2027 
(EURO) 

Constanța din str. Ștefan cel Mare 
nr. 133 faza PT + Execuție lucrări 
+dotări 

109 

Dotarea cu echipamente pentru 
situaţii de urgenţă - Regia 
Autonomă Județeană de Drumuri 
și Poduri Constanța 

5.000.000     5.000.000         

110 

Gospodărie de apă hidranți 
exteriori - deservește policlinica 2, 
Serviciul de medicină legală 
Constanța și secția Clinică 
medicală III cu Compartiment de 
Reumatologie și Centru de 
Excelență în Diagnosticul Bolilor 
Inflamatorii Reumatice mediale 
imun și baza de Tratament  - 
Reabilitare Medicală, conform 
standardelor europene 

301.754 45.030             

111 

Furnizare echipamente medicale 
pentru Compartimentul Terapie 
Intensivă Națională a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „SF. 
Apostol Andrei” Constanța 

860.776 860.776             

112 

Dezvoltarea circuitelor medicale în 
cadrul secției TBC Osteo – 
Articular pentru alinierea la 
cerințele sanitare actuale și 
reducerea infecțiilor asociate 
actului medical prin reabilitarea 
globală a clădirilor incluzând 
eficientizarea energetică a 
acesteia (secție exterioară SCJU) 

300.000     300.000         

113 Redimensionarea Secției UPU  NA             

114 

Îmbunătățirea accesului populației 
din județele Constanța, Vrancea, 
Buzău, Brăila și Galați la servicii 
medicale de urgență 

2.400.000 1.200.000 1.200.000           

115 

Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu 
pentru populația din Regiunea 
Sud Est prin dotarea cu aparatură 
de înaltă performanță 

630.000 315.000 315.000           

116 

Îmbunătățirea accesului populației 
din Regiunea Sud Est la servicii 
medicale de urgență, prin dotarea 
cu aparatură de înaltă 
performanță 

1.200.000 600.000 600.000           

117 
Realizare Centre de prim ajutor și 
puncte de Salvamar pe litoral 

NA               

118 

Amenajarea unei încăperi 
recreative în cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 

NA               

119 

Rolul complementar al ambientului 
în recuperarea pacientului cronic 
tuberculos – refacerea parcului 
secției TBC Osteoarticular (secția 
exterioară a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Agigea) 

NA               

120 

Dezvoltarea circuitelor medicale în 
cadrul secției TBC Osteoarticular 
pentru alinierea la cerințele 
sanitare actuale și reducerea 

NA               
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crt. 
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infecțiilor asociate actului medical 
prin reabilitarea globală a clădirilor 
incluzând eficientizarea energetică 
a acesteia (secția exterioară a 
Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Agigea) 

121 Caravană medicală 500.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000   

122 

Organizarea campaniilor de 
prevenție și informare asupra 
bolilor și tulburărilor ale sistemului 
respirator 

500.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000   

123 

Furnizarea serviciilor de sănătate 
din programele de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și 
tratament precoce al leziunilor 
precanceroase colorectale în 
regiunea Sud-Est 

5.000.000 2.500.000 2.500.000           

124 

Lucrări de reabilitare, modernizare 
și dotare a clădirilor Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului 

2.700.000 61.381 61.381 61.381 838.619 292.989 292.989   

125 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 
Poarta Albă în vederea reducerii 
capacităţii actualului centru la o 
capacitate de 50 de locuri 

NA             

126 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii Centrului de Primire a 
Copilului în Regim de Urgenţă din 
cadrul Complexului de Servicii 
pentru Protecţia în Regim de 
Urgenţă a Copilului, a Cuplului 
mamă – copil şi a Victimelor 
Violenţei în Familie 

NA             

127 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii actualului Centru de 
Plasament Ovidiu în vederea 
deschiderii unui Centru de 
Abilitare şi Reabilitare pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi 

300.000 300.000             

128 

Reabilitarea/modernizarea/dotarea 
clădirii actualului Centru de 
Plasament Delfinul în vederea 
deschiderii unui Centru de Îngrijire 
şi Asistenţă pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi 

300.000 150.000 150.000         

129 
Închiderea Centrului de Plasament 
Antonio – partea modulară 

1.000.000 1.000.000             

130 
Închiderea Centrului de Plasament 
Ovidiu 

1.000.000 1.000.000             

131 
Închiderea Centrului de Plasament 
Delfinul 

1.000.000 1.000.000             

132 
Închiderea Complexului de Servicii 
Comunitare Orizont 

1.200.000 1.200.000             

133 
Închiderea Complexului de Servicii 
Comunitare Cristina 

1.000.000 1.200.000             

134 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Albatros” 
Constanța în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii TIC în domeniul e-
educaţie 

224.000     224.000         
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135 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Maria 
Montessori” Constanța în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii TIC în 
domeniul e-educaţie 

112.000   112.000           

136 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Albatros” 
Constanța în vederea consolidării 
capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

70.000   70.000           

137 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă „Delfinul” 
Constanța în vederea consolidării 
capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19 

37.500   37.500           

138 

Dotarea Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă “Maria 
Montessori” Constanța în vederea 
consolidării capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

55.000   55.000           

139 
Centrul de zi pentru resocializarea 
juvenilă 

800.000     800.000         

140 
Centrul de plasament „Micul 
Rotterdam” Constanța 

1.350.000     1.350.000         

141 
Centrul de recuperare pentru 
persoane cu dizabilități Constanța 

2.000.000     2.000.000         

142 

Reducerea capacității Centrului de 
Recuperare Si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Techirghiol, corp 
B – o șansă pentru fiecare 

750.000 750.000             

143 
Reducerea capacității Centrului de 
îngrijire și asistență Armonia 

310.000 310.000             

144 
Sprijinirea aparținătorilor 
persoanelor cu dizabilități  

300.000     100.000 100.000 100.000     

145 Sprijin pentru o viață normală 530.000 530.000             

146 Tineri în comunitate 750.000 750.000             

147 Sprijin pentru integrare comunitară 430.000 430.000             

148 

Dotarea Centrelor sociale din 
cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Constanța în vederea 
consolidării capacității de 
gestionare a crizei sanitare Covid-
19 

1.700.000 1.700.000             

149 
Realizarea unui poligon de 
antrenament 

7.200.000     7.200.000         

150 
Realizare Teatru pentru copii și 
tineret  

5.000.000     5.000.000         

151 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Muzeului de Sculptură 
„Ion Jalea” 

1.350.000     1.350.000         

152 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Muzeului de Artă 
Constanța 

1.350.000     1.350.000         

153 Extinderea Muzeului de Artă 400.000 400.000             

154 
Reabilitare și modernizare Teatru 
de Vară Mamaia 

2.500.000 1.250.000 1.250.000           

155 
Grădini de vară și cinematografe 
în aer liber 

1.350.000     1.350.000         

156 
Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Teatrul de Vară Soveja 

6.300.000 3.000.000 3.300.000           



 

130 

 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Valoare 
totală 

(EURO) 

2021 
(EURO) 

2022 
(EURO) 

2023 
(EURO) 

2024 
(EURO) 

2025 
(EURO) 

2026 
(EURO) 

2027 
(EURO) 

157 
Restaurea fântânii antice din 
parcul Tribunalului Constanța 

1.350.000     1.350.000         

158 
Salvarea și punerea în valoare a 
Mormântului pictat Hypogeu 

256.773 357.037             

159 

Reconstrucția lăcașului de cult 
evreiesc Sinagoga Mare 
Constanța 

1.000.000     1.000.000         

161 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și valorificarea 
cultural turistică a Cetății Carisum 
(Hârșova) 

2.114.072 547.155             

162 

Patrimoniul cultural comun - Sursă 
pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului în Bazinul Mării 
Negre - Treasure, cod Ems bsb-
371 

939.544 188.800             

163 
Tabără creație sat Canlia, 
localitatea Lipnița 

1.500.000       1.500.000       

164 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Albatros 

1.500.000       1.500.000       

165 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă  Delfinul 

1.500.000       1.500.000       

166 

Extindere prin construire sală de 
sport/amenajare teren 
sport/amenajare parc fitness 
inclusiv a unei grădini 
senzoriale/dotări și reparații în 
cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Maria 
Montessori 

1.500.000       1.500.000       

167 Realizare Aqua parc NA               

168 

Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Cultural Județean 
„Teodor Burada” 

1.340.000     1.340.000         

169 

Reabilitarea și modernizarea 
Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii 
Propunere proiect pentru 
îmbunătățirea mediului urban 
constănțean, a serviciilor 
științifico-culturale și a 
infrastructurii publice de turism la 
Complexul Muzeal de Științe ale 
Naturii inclusiv valorificarea 
componentei de biodiversitate în 
arealul urban constănțean: 
- Extindere, modernizare 
planetariu și observator 
astronomic Constanța 
- Modernizare  Parc Dendrologic 
în cadrul Complexului Muzeal de 
Științe ale Naturii 

4.500.000     4.500.000         
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- Reamenajare  zona lacustră 
- Expoziție Pinnipede - Delfinariu 
- Planeta fluturilor 
- Lumea acvatică 
- Panou backlight 

170 

Liderii de mâine în acțiune (spațiu 
cazare, sală de mese, mini-bază 
sportivă, spații desfășurare 
activități cultural - artistice) 

10.000.000     10.000.000         

171 

Dotare/ modernizare/ promovare 
Biblioteca Judeţeană I.N. Roman 
Constanţa 

5.000.000     5.000.000         

172 

Digitizarea colecţiilor de cărţi din 
patrimoniul Bibliotecii Judeţene  
I.N. Roman Constanţa 

500.000     500.000         

173 
Reabilitare Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța 

3.904.364 935.976 900.000 2.068.389         

174 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și punerea în valoare 
a Edificiului Roman cu Mozaic 

2.872.568 860.573             

175 

Conservarea, protejarea și 
punerea în valoare a Ansamblului 
Rupestru Murfatlar 

15.000.000 319.500     5.000.000 5.000.000 4.680.500   

176 

Punerea în valoare a bazei 
arheologice aferente Cetății 
Bizantine de la Păcuiul lui Soare 

1.500.000         1.500.000     

177 

Înființarea și acreditarea 
Organizației de Management al 
Destinațiilor la nivel județean 

NA               

178 

Cursuri de perfecționare în cadrul 
Centrului de Excelență și Servicii 
în Turism Tomis 

NA               

179 
Realizarea unui brand turistic al 
judeţului Constanţa/ Dobrogei 

NA              

180 
Punerea în valoare a sitului 
arheologic Pantelimon – Ulmetum 

NA              

181 
Punerea în valoare a Cetăţii 
Histria – Continuare proiect 

NA               

182 
Rețea de Centre de Informare 
turistică pe litoral 

NA               

183 Realizarea unui Exotarium 1.350.000     1.350.000         

184 

Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea vechii clădiri a 
Delfinariului pentru alte mamifere 
marine 

1.350.000     1.350.000         

185 
Extindere Delfinariu, Municipiul 
Constanta 

5.273.532 2.176.569             

186 

Construirea, organizarea și 
dotarea unui nou Acvariu în cadrul 
Complexului Muzeal de Științe ale 
Naturii Constanța 

15.000.000 115.263 207.474     14.677.262     

187 

Construire Sat turistic/ port de 
agrement/ infrastructură tabere 
copii/pontoane pe litoralul Mării 
Negre 

15.000.000     15.000.000         

188 
Construire parc de aventură (tip 
safari)  

NA              

189 

Construire grădină zoologică, 
respectiv, mutarea grădinii 
zoologice din municipiul Constanţa 
către periferie (de ex. Zona 

NA              
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crt. 

Proiect 
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(EURO) 
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(EURO) 

Metropolitană Constanţa: 
Cumpăna, Tuzla etc.). 

190 
Construire camping pentru rulote 
şi corturi (la Capidava); 

NA              

191 

Restaurarea     şi    punere    în 
valoare  –    Ansamblul    Rupestru 
Basarabi 

10.000.000     10.000.000         

192 
Restaurarea şi punerea în valoare 
a Cetăţii Tropaeum Traiani 

NA              

193 
Restaurarea și punerea în valoare 
a sitului arheologic Cetatea Histria 

10.000.000 278.262            

194 
Restaurarea porții de nord a cetății 
Carsium 

NA              

195 

Restaurarea, conservarea, 
amenajarea și valorificarea 
cultural turistică a Cetății Carsium 
(Hârșova) 

2.115.272 547.155             

196 
Dezvoltarea comună şi durabilă a  
patrimoniului cultural şi natural 

1.500.000     1.500.000         

197 Ruta Eurovelo 6 NA               

198 

Parc de distracții (posibilă 
localizare în zona Tuzla - 23 
August) 

NA               

199 Tabără școlară Tuzla  NA               

200 Sat turistic european, la Ostrov 1.500.000       1.500.000       

201 
Sat turistic tradițional / pescăresc, 
în zona Rasova- Aliman (Corbu) 

1.500.000           1.500.000   

202 Sat tradițional dobrogean Corbu 1.800.000     1.800.000         

203 

Dezvoltarea și diversificarea 
ofertei turistice în zona 
Ghindărești 

1.500.000         1.500.000     

205 

Teren de golf (situat în arealul 
Independența - Cobadin - 
Topraisar - Negru Vodă) 

NA               

206 Festivaluri pescărești NA               

207 
Pass turistic Județul 
Constanța/Dobrogea 

NA               

208 Portul turistic Tuzla 4.500.000     4.500.000         

209 Portul turistic Eforie Sud 1.350.000     1.350.000         

210 
Porturi turistice și de agrement la 
Dunăre 

NA               

211 Adăposturi pescărești  NA               

212 

Agora constănțeană, proiect ce 
presupune adoptarea abordărilor 
participative în relația autoritate – 
cetățean 

NA              

213 
Valorificarea digitală a 
patrimoniului MINA Constanţa  

250.000     250.000         

214 

Dezvoltarea și promovarea 
turismului activ în Bazinul Mării 
Negre 

290.000 219.984 70.016           

215 

Mărirea zonei de acțiune a 
transportului public CT bus în 
toată zona metropolitană din 
municipiul Constanța 

10.000.000     10.000.000         

216 
Modernizarea infrastructurii 
feroviare din portul Constanţa 

294.420.000   294.420.000           

217 

Modernizarea / reabilitarea a 47 
de stații de cale ferată din jud. 
Constanța: Neptun, Costinești 
Tabără, Ciulnița și Mangalia 

NA               
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218 
Modernizarea trecerilor la nivel de 
cale ferată 

NA               

219 Modernizarea Portului Constanța 865.363.866     865.363.866         

220 Reabilitare Podul Năvodari-Corbu 1.000.000     1.000.000         

221 
Electrificare și modernizare căi 
ferate – Constanța - Mangalia 

100.600.000     100.600.000         

222 

Achiziție de utilaje, echipamente 
de transport și de manipulare a 
deșeurilor   

250.000 250.000             

223 

Implementarea sistemului 
”plătește cât arunci”: dezvoltare 
logistică, infastructură IT și 
platforma ERP pentru gestionarea 
transparentă a mecanismului și 
trasabilității de la colectare, 
cântărire/ determinare volum, 
frecvență de colectare și facturare 

150.000 150.000             

224 
Investiții în sistemul de colectare 
separată deșeuri reciclabile 

76.073.000 76.073.000             

225 
Investiții în sistemul de colectare 
separată bio-deșeuri 

3.213.000 3.213.000             

226 
Investiții în sistemul de digestie 
anaerobă 

9.450.000 9.450.000             

227 

Colectare separată biodeșeuri - 
Extinderea SMID pe partea de 
colectare cu colectarea separată a 
biodeșeurilor menajere și similare- 
achiziție containere și utilaje 

2.500.000 2.500.000             

228 

Realizare instalație nouă de 
tratare cu capacitate  estimată a 
digestiei anaerobe de 27.000 
tone/an 

1.500.000 1.500.000             

229 
Achiziția de pubele în zonele 
3,4,5,6 – 300,000 bucati 

200.000 200.000             

230 

Modernizarea și protejarea în 
comun a mediului înconjurător  în 
Bazinul Mării Negre 

723.472 137.400             

231 

Servicii de revizuire Plan Județean 
de Gestionare a Deșeurilor - 
Județul Constanța 

101.150 101.150             

232 

Reconstrucție ecologică și 
împădurirea terenurilor degradate 
sau improprii folosințelor agricole, 
aflate în perimetrul de ameliorare 
a Orașului Hârșova, județul 
Constanța 185,58 ha 

650.804 1.910           

233 

Fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Constanța 

14.086.231 2.236.987             

234 

Reducerea volumului și 
depozitarea în siguranță a 
deșeurilor radioactive la 
producător (CNE Cernavodă) 

500.000 500.000             

235 

Perdele forestiere aferente 
drumurilor județene din județul 
Constanța 

NA               

236 
Decontaminare situri poluate 
istoric 

5.000.000 5.000.000             

237 

Proiectare si execuție centre de 
aport voluntar pentru deșeuri 
vegetale și deșeuri voluminoase, 
amenajate în cadrul staţiilor de 

1.000.000 1.000.000             
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transfer, a fiecărui TMB și la 
nivelul fiecărui UAT din mediul 
rural 

238 

Achizitie utilaje necesare pentru 
operarea centrelor de aport 
voluntar pentru deșeuri vegetale și 
voluminoase: 10 Autocamioane de 
20 cu remorcă 

3.000.000 3.000.000             

239 

Proiectare și execuție platforme de 
colectare și tratare deșeuri 
provenite din construcții și 
demolări 

1.000.000   500.000 500.000         

240 

Achiziționarea a 3 stații de 
concasare mobile și utilajele 
aferente colectării și operării 
platformelor de colectare și tratare 
a DCD ( 3 - Autocamioane, 3- 
Încărcătoare frontale, 15 
containere metalice de 30 mc 

450.000     450.000         

241 

Proiectare și execuție platforme 
betonate de colectare a deșeurilor 
periculoase - centre de aport 
voluntar pe amplasamentul 
facilităților existente - Stații de 
Transfer și CMID 

500.000 500.000             

242 

Încheierea de contracte cu 
operatori de salubrizare licențiați 
să se asigure un grad de 
acoperire cu servicii de salubrizare 
de 100% 

6.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

243 
Implementarea colectării separate 
a deșeurilor textile 

350.000     150.000 150.000 50.000     

244 

Extinderea/Retehnologizarea 
capacităților de sortare existente 
pentru deșeurile reciclabile, 
inclusiv a liniilor de sortare pentru 
deșeurile reciclabile, inclusiv a 
liniilor de sortare TMB Ovidiu și 
Tortoman 

500.000   250.000 250.000         

245 

Implementare instrumentului 
"plătește pentru cât arunci": 20% 
din numărul de locuitori/ 
gospodării din zonele de case din 
mediul urban, respectiv din mediul 
rural în anul 2021, 30% în anul 
2022. 50% din numărul de 
locuitori/ gospodării din anul 2023 

300.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

246 

Creșterea gradului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile 
pe patru fracții (hârtie/carton; 
plastic; metal și sticlă) astfel încât 
să se atingă o rată minimă de 
capturare 60%  

250.000   150.000 100.000 50.000       

247 

Extindere la nivel județean a 
sistemului de colectare a deșeurile 
recilabile din poartă în poartă, în 
special pentru deșeuri de 
hârtie/carton, plastic și metal în 
zona urbană, cu asigurarea unei 
rate minime de capturare a 
deșeurilor reciclabile 

300.000   150.000 150.000         
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248 

Creșterea eficienței de colectare 
separată a biodeșeurilor menajere 
și similare astfel încât sp se 
asigure rate minime de capturare 
de 45% din cantiatatea totală 
generate la nivelul anului 2023 

150.000   50.000 50.000 50.000       

249 

Extindere șa nivel județean a 
sistemului de colectare separată a 
deșeurilor verzi din parcuri și 
grădini publice astfel încât să se 
asigure o rată de capturare de 
minim 90% 

300.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

250 

Funcționalizarea și extinderea 
capacităților de sortare existente 
pentru deșeurile reciclabile 
colectate separat, inclusiv 
transformarea instalațiilor de 
sortare a deșeurilor municipale în 
amestec în instalații de sortare a 
deșeurilor reciclabile colectate 
separat 

150.000     30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

251 

Construirea și darea în operare a 
unor instalații de digestive 
anaerobă cu capacitate totală de 
60.000 t/an 

350.000     100.000 150.000 100.000     

252 

Amenajarea și operarea de centre 
de colectare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase, menajere, deleuri 
voluminoase, deșeuri din 
construcții li demoțări de la 
populație, deșeuri verzi, etc.), cel 
puțin câte unul în fiecare oraș 

50.000 10.000 20.000 20.000         

253 

Înființarea a trei linii mobile cu o 
capacitate totală de sortare de 
60.000 t/an, pentru sortarea 
deșeurilor de construcții și 
demolări dotată cu concasarea și 
ciururi pentru sfărâmarea și 
sortarea deșeurilor din construcții 
și demolări, separarea pe diferite 
sorturi ale acestor tipuri de deșeuri 
în cele trei zone de colectare ale 
județului Constanța 

300.000   50.000 150.000 100.000       

254 

Construirea și darea în operare a 
unor instalații de digestive 
anaerobă cu capacitate totală de 
60.000 t/an, pentru a asigura, 
trara întreaga cantitate de deșeuri 
biodegradabile colectate 

500.000 50.000 200.000 250.000         

255 

Modificarea contractelor cu 
opertorii economici care asigură 
gestionarea deșeurilor stradale 
astfel încât deșeuri stradale a 
căror tratare este fezabilă din 
punct de vedere tehnic să fie 
predate spre tratare la instalațiile 
de tratare mecano-biologică sau 
incinerare cu valorificare 
energetică 

30.000   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

256 
Actualizarea/modificarea 
contractelor de delegare existente 

6.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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(EURO) 

2027 
(EURO) 

serviciilor de salubrizare pentru a 
le armoniza cu: Țintele de 
capturare și recilare asumate prin 
PJGD și Documentațiile de 
Delegare; Modificările legislative 
aplicabile verzi prevederile legii 
181/2020; Încorporarea în 
contractele existente (de ex. 
Constanța care are contract 
valabil până în 2023) a 
indicatorilor de performanță 
propusi în PJGD și Documentațiile 
de Delegare 

257 

Încorporarea în contractele de 
salubrizare existente a fluxurilor 
de deșeuri propuse în PJGD care 
să includă în mod obligatoriu 
tratarea întregii cantități de 
deșeuri înaintea depozitării. 

6.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

258 

Asigurarea coincinerării/ 
valorificării energetice a întregii 
cantități de RDF rezultate de la 
sortarea deșeurilor reciclabile și 
instalația de sortare a deșeurilor 
mixte 

300.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

259 

Închiderea celulelor pe măsură 
epuizării capacității și asigurarea 
monitorizării post închidere 

300.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

260 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare 
și transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea eliminării 
deșeurilor periculoase menajere 

60.000   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

261 

Includerea în toate contractele de 
delagare a activității de colectare 
și transport a obligațiilor privind 
colectarea separată, stocarea 
temporară și asigurarea pregățirii 
pentru reutilizare și a valorificării 
deșeurilor voluminoase 

60.000   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

262 

Realizarea de campanii de 
informare și conștientizare a 
populației privind colectare 
separată a ulteiului alimentar uzat 

60.000   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

263 
Campanii de colectare a uleiului 
uzat alimentar 

70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

264 

Asiguarea colectării uleiului uzat 
alimentar de la populație prin 
punctele de colectare ale fluxurilor 
speciale de deșeuri 

350.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

265 

Completarea capacităților de 
colectare existente cu capacități 
de colectare pentru ambalajele de 
lemn, hârtie/ carton, sticla, plastic 
și textile astfel încât să se asigure 
atingerea țintelor de reciclare 
pentru anul 2025 

300.000   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

266 

Retehnologizarea/ creșterea 
eficienței instalațiilor de sortare 
existente 

250.000   100.000 150.000         
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267 

Includerea în contractele de 
delegare a activității de salubrizare 
a prevederilor pentru asigurarea 
respectării art. 17 din Legea 
211/2022 

5.000   5.000           

268 

Implemantarea unui sistem de 
colectare separată a deșeurilor 
textile în punctele de colectare 
existente pe 4 fracții pentru 
deșeuri reciclabile și prin campanii 
de ecolectare anunțate în prealabil 
de către ADI/UAT-uri 

700.000     300.000 200.000 200.000     

269 

Realizarea unor studii privind 
potențialul de colectare separată a 
boideșeurilor și determinarea 
capacităților necesare de tratare a 
biodeșeurilor 

10.000 10.000             

270 

Realizarea unor studii la nivel 
județean privind compoziția 
deșeurilor menajere conform 
standardului SR 13493:2004 
Caracterizarea deșeurilor. 
Metodologie de caracterizare a 
deșeurilor menajere - RO sau 
utilizând metodologia UE de 
deteminare a compoziției 
deșeurilor, în etapele 
recomandate de SWA-Tool: 
preinvestigare/ pregătire, 
implemantare și evaluare. 
Compoziția deșeurilor va fi 
determinată pentru fiecare 
localitate din meidul rural se va 
realiza o probă medie, per zonă 
de colectare/management a 
deșeurilor 

10.000 10.000             

271 

Încheierea acordurilor oficiale de 
colaborare între OTR și UAT/ADI 
în conformitate cu modificările 
legislative 

7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

272 

Crearea unor sisteme de colectare 
care să permită deținătorilor și 
distribuitorilor finali să predea 
gratuit DEEE la punctele de 
colectare 

350.000   100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

273 

Asigurarea disponibilității și 
accesibilității pe întreg teritoriul 
județului Constanța, a punctelor 
de colectare necesare ținând cont, 
în special, de densitatea populației 

120.000   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

274 

Promovarea campaniilor de 
conștientizare a populației privind 
importanța de colectării selective a 
DEEE 

35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

275 

Asigurarea valorificării întregii 
cantități de DEE colecate conform 
legislației 

60.000   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

276 

Încheierea de acorduri oficiale de 
colaborare între OIREP și 
UAT/ADI în ceea ce privește 
colectarea separată a DEEE de la 
gospodăriile private 

6.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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277 

Publicarea pe site-ul APM a 
tuturor informațiilor care trebuie 
raportate privind DEEE-urile, 
inclusiv a modului corect de 
raportare 

NA               

278 

Creșterea capacităților de tratare 
(concasare) a DCD prin achiziția 
de concasoare și ciururi pentru 
sfărâmarea și sortarea deșeurilor 
din construcții și demolări, 
separarea pe diferite sorturi ale 
acestor tipuri de deșeuri, 
scoaterea fierului din betoane 
ajută la o valorificare mai eficientă, 
inclusiv a fierului  

120.000   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

279 

Intensificarea controlului din 
partea autorităților privind 
abandonarea DCD, minim o dată 
pe lună 

6.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

280 

Interzicerea depozitării la 
depozitele de deșeuri municipale 
a DCD valorificabile 

NA               

281 

Amenajarea de amplasamente 
pentru stocarea temporară a 
deșeurilor periculoase provenite 
din activitățile de construire, în 
vederea tratării, 
reciclării/valorificării și/ sau 
eliminării lor ulterioare 

180.000   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

282 

Realizarea unui depozit pentru 
deșeuri inerte (pentru deșeuri din 
construcții și demolări).  Se va 
analiza amplasarea pe zonele/ 
facilitățile existente implementate 
prin Phare, POS, etc 

350.000   100.000 250.000         

283 

Realizarea de platforme de 
colectare voluntară pentru deșeuri 
periculoase din CD 

30.000   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

284 

Stabilirea în modelele de 
autorizații de construcție/ 
demolare a cerințelor specifice 
privind gestionarea deșeurilor 

NA               

285 

Publicarea pe site-ul UAT-
urilor/afișarea la sediul Primăriilor 
a tuturor informațiilor care trebuie 
raportate privind DCD, inclusiv a 
modului corect de raportare 

NA               

286 

Asigurarea de capacități pentru 
valorificare materială și energetică 
a nămolului 

500.000   250.000 250.000         

287 
Asigurarea de capacități pentru 
eliminarea nămolului 

500.000     50.000 300.000 150.000     

288 

Modificari legislative privind 
îmbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
cantitățile de nămoluri generate și 
modul de gestionare a acestora, 
care să aibă în vedere inclusiv 
stabilirea unei forme de colaborare 
între Ministerul Mediului și 
Ministerul Apelor și Pădurilor 

NA               
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289 

Implementarea de măsuri de 
prevenire a riscurilor pentru 
Centrele pentru Protecția Plantelor 
Constanța, Medgidia, Hârșova și 
Cogealac 

42.840   42.840           

290 

Promovarea mobilității urbane 
durabile și îmbunătățirea 
infrastructurii ecologice în zona 
transfrontalieră 

5.000.000 5.000.000             

291 

Dezvoltarea unei rețele de stații 
de încărcare electrică a 
autoturismelor 

NA               

292 

Întocmirea documentațiilor 
cadastrale și înscrierea în cartea 
funciară a drumurilor județene din 
domeniul public al județului 
Constanța 

457.535 61.381             

293 

Implementarea unui sistem 
informatic integrat la Direcția 
Generală Economico - Financiară 

3.000.000   3.000.000           

294 

Documentații de amenajare a 
teritoriului  - Etape 
preliminarii/studii de 
fundamentare, Plan de amenajare 
a teritoriului județean 

95.200   95.200           

295 

Creşterea transparenţei, eticii şi 
integrităţii la nivelul judeţului 
Constanţa 

80.000       20.000 20.000 20.000 20.000 

296 

Integritate prin proceduri, instruire 
și prevenire în cadrul Consiliului 
Județean Constanța 

1.000.000     1.000.000         

297 

Îmbunătățirea capacității 
administrative a Consilului 
Județean Constanța 

540.000 290.905             

298 
Realizarea unui registru electronic 
al împăduririlor 

NA               

299 
Realizarea unui registru electronic 
al animalelor fără stăpân 

NA               

300 

Specializarea personalului 
Agenției Forței de Muncă 
Constanța 

300.000     100.000 100.000 100.000     

 

 

Riscuri în implementarea strategiei  

Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în considerare 

riscurile care pot sa apară în implementarea acesteia și să identifice posibile măsuri de prevenire 

a apariției acestora.  

Riscuri  Măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor 
financiare 

• Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării 
strategiei; 

• Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor 
de finanțare, în special a surselor de finanțare externă; 

Întârzieri în 
implementare 

• Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei; 
• Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei;     
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Prioritizarea proiectelor 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 

Grad de 
prioritate 

Descrierea nivelului de prioritate 

proiecte 
strategice 

care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice 

proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor strategice 

proiecte 
punctuale 

proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a județului 

 

Împărțirea proiectelor pe cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a importanței 

proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra atingerii 

obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor 

suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la 

ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția județului. 

Astfel, planul de acțiune propus indică, mai ales, raporturile de dependență dintre rezultatele unor 

acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) 

depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

 

Principii de prioritizare ale proiectelor 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vederea maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama „matricea priorităților” sau „matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței: 

Urgente & Importante  Urgente & Puțin importante  

Proiecte critice care au un impact 
semnificativ rezolvând nevoi acute la 
nivelul județului  
Acțiune recomandată: de implementat 
imediat  
Exemplu: proiectele strategice, rezolvarea 
crizelor, proiectele care sunt aproape de 
finalizare; proiecte majore pentru care 
există surse de finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă a județului cu un 
anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la 
atingerea unui obiectiv strategic     
Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile 
pentru valorificarea oportunității și coordonarea 
implementării acestora la nivel de UAT, după caz   
Exemplu: proiecte pentru care există surse de 
finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă probleme 
curente și care pot fi implementate în același timp în 
mai multe UAT-uri la nivel de județ   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante  

Proiecte majore  care au un impact 
semnificativ, dar a căror implementare mai 
poate fi amânată pentru că nu se 
adresează unei nevoi urgente a 
comunității; sunt, în general, proiectele 

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare 
de timp și de alte resurse, fără impact semnificativ – 
efortul aferent ar trebui redirecționat către alte tipuri 
de proiecte mai relevante  
Acțiune recomandată: de evitat încluderea în 
strategie   
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care fac diferența în dezvoltarea durabilă și 
necesită o planificare riguroasă  
Acțiune recomandată: de planificat 
imediat implementarea lor  
Exemplu: proiecte de infrastructură; 
proiecte strategice care se referă la 
eficientizarea furnizării de servicii pentru 
populație      

Exemplu: Proiecte sau evenimente punctuale, fără 
impact semnificativ asupra unui număr mare de 
beneficiari   

 

4.3 Cadrul de monitorizare și evaluare a strategiei   

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Constanța, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică a 

rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

Abordarea recomandată pentru a asigura îmbunătățirea continuă în ceea ce privește dezvoltarea 

județului o reprezintă metoda PDCA. În acest context:  

• Planificarea se referă la elaborarea strategiei de 

dezvoltare, pornind de la stabilirea viziunii, a direcțiilor 

de dezvoltare, a obiectivelor de atins și până la 

definitivarea listei de proiecte menite să conducă la 

atingerea viziunii și a obiectivelor propuse; 

• Implementarea se referă la punerea în practică a 

celor stabilite în cadrul strategiei, inclusiv derularea 

propriu-zisă a proiectelor propuse; 

• Verificarea se referă la analiza periodică a stadiului 

de implementare a strategiei, care implică 

monitorizarea și măsurarea efectelor a ceea ce s-a 

implementat. Rezultatele verificării pot confirma sau 

nu că implementarea strategiei de dezvoltare conduce la dezvoltarea dorită a județului;  

• Îmbunătățirea se referă la adoptarea acțiunilor menite să îmbunătățească planul strategic 

inițial, în funcție de rezultatele etapei de verificare / analiză.     

 

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de timp 2021 – 

2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea 

fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual sau a unui Plan Strategic Instituțional.   

În ceea ce privește acțiunile asumate de Consiliul Județean, planificarea detaliată a implementării 

acestora va face obiectul Planului Strategic Instituțional, începând cu perioada 2021 – 2022.  

Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. 

În acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Direcției Generale de 

Proiecte, iar pentru coordonarea implementării strategiei, se va implica Comitetul de coordonare 

strategică, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de implementarea 

strategiei, Comitet care va avea următoarele atribuţii: 
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• Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 

cuprinse în strategie; 

• Identificarea proiectelor implementate la nivelul judeţului, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

• Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă;  

• Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care nu 

au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce măsoară 

impactul strategiei:  

• Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea 

lor prin intermediul sistemului de monitorizare. Indicatorii de realizare permit monitorizarea 

strategiei prin centralizarea impactului produs de implementarea proiectelor propuse.     

• Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte, respectiv măsura în care a fost atins obiectivul strategic 

planificat, permițând astfel evaluarea strategiei.  

• Indicatori de impact - cuantifică consecinţele directe ale programelor, politicilor care 

conduc la atingerea obiectivelor stabilite şi interacţiunea directă și imediată a acestora cu 

beneficiarii finali. Indicatorii de impact sunt asociați direcțiilor de dezvoltare. Aceștia pot fi 

indicatori de impact specific, care au legătură cu cetățenii sau mediul de afaceri ca beneficiari 

direcți ai implementării strategiei şi indicatorii de impact general, care reflectă consecinţe care 

nu au legătură cu beneficiarii direcţi.  

 

Instrumente de corecție și de actualizare a strategiei:  

• Întruniri ale Comitetului de coordonare strategică care monitorizează implementarea 

strategiei; 

• Elaborarea de rapoarte de actualizare a strategiei.     

 

Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic au fost stabiliți pornind de la analiza 

datelor istorice asociate fiecărui indicator urmărit, identificarea trendului, aplicarea metodei reflexive, 

combinând extrapolarea datelor pe baza trendului polinominal identificat, de ordin 1 sau 2, după caz 

și utilizând o serie de coeficienți care asigură modificări ale trendului pe direcțiile de dezvoltare 

urmărite pentru implementarea viziunea propusă pentru dezvoltarea județului.   

Astfel, indicatorii de rezultat sunt sintetizați în continuare:  
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Nr.crt. 
Direcție de 

dezvoltare/ Obiectiv 
major de intervenție 

Obiectiv Indicatori de rezultat 
Valoare 

de 
referință 

Valoare 
țintă 

termen 
scurt <1 an 

Valoare țintă 
termen 
mediu 
3-5 ani 

Valoare țintă 
termen lung 

2027 

Sursa de informare a 
valorii indicatorului 

1. DpD1. Dezvoltare 
economică prin 

valorificarea 
potențialului local și 

utilizarea inovării și a 

noilor tehnologii 

Top 5 după valoarea 
PIB la diferență de 
maxim 2.000 mil lei 
față de județul aflat 
pe poziția superioară 

în top (2027) 

Creșterea Produsului Intern Brut 
39.441,90 

mil lei 
(2018) 

49.100,00 lei 
(2022)  

58.300,00 mil 
lei (2024) 

67.485,67 mil 
lei (2027) 

INS (CON103I) / Comisia 
Națională de Strategie și 

Prognoză (Prognoze) 

2. 
Cheltuieli cu cercetarea -

dezvoltarea 
28.525 mii 
lei (2019) 

36.241 mii lei 
(2022) 

45.622 mii lei 
(2024) 

62.862 mii lei 
(2027) 

INS (CDP104B) 

4. 
Câștigul salarial nominal mediu 

net lunar 

2.651 lei 

(2019) 

2.865 lei 

(2022) 

3.465 lei 

(2022) 

4.007 lei 

(2027) 
INS (FOM106E) 

5. 

DpD2. Creșterea 
calității condițiilor de 
locuire și reducerea 
disparităților dintre 

comunități 

Soldul migrației 
(inclusiv migrația 

externă) nu va fi sub 
nivelul de -388,5 

(2027) 

Nr. de medici / 1000 locuitori 
3,33 medici 
/ 1.000 loc 

(2019) 

3,51 medici / 
1.000 loc 
(2022) 

3,93 medici / 
1.000 loc 
(2024) 

4,23 medici / 
1.000 loc 
(2027) 

INS (POP106A; SAN104B) 

6. 
Gradul de acoperire al 

infrastructurii de alimentare cu 
apă (% populație racordată) 

86% 
(2020) 

88% (2022) 92% (2024) 98% (2027) Date UAT; A.D.P.P. 

7. 
Gradul de acoperire al 

infrastructurii de canalizare (% 
populație racordată) 

28% 
(2020) 

30% (2022) 32% (2024) 50% (2027) Date UAT; A.D.P.P. 

8. 
DpD3. Dezvoltarea 

turismului și 
serviciilor conexe 

Ponderea sectorului 
de turism în cifra de 
afaceri la nivel de 
județ va fi de cel 
puțin 5% (2027) 

Nr. de înnoptări ale turiștilor 
5.197 mii 
(2019) 

5.900 mii 
(2022) 

6.384 mii 
(2024) 

7.416 mii 
(2027) 

INS (TUR105D) 

9. 
OmS1. Dezvoltarea infrastructurii pentru 

transportul public și de mărfuri 

Pondere rețea de drumuri 
modernizate în total rețea de 

drumuri (comunale + județene) 

20,77% 
(2019) 

24,55% 
(2022) 

28,91%  
(2024) 

70,07%  
(2027) 

INS (TRN139A) 

10. 
OmS2. Creșterea calității mediului și 

stimularea utilizării resurselor de energie 
regenerabilă 

Diminuarea tendinței de 
creștere a deceselor cauzate de 
boli ale aparatului respirator și 

ale aparatului circulator 

17.722 
persoane  
(2019) 

/ 
13.753 

persoane 
(2024) 

13.918 (2027) 
INS (ZCZ1113)/ Centrul de 

Cercetare și Evaluare a 
Serviciilor de Sănătate 

11. 

OmS3. Modernizarea administrației publice 

și a capacității de implicare în dezvoltarea 
teritorială 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor privind 

interacțiunea administrației 
publice cu cetățenii  

11,89% 

(2021) 
/ 20% (2024 40% (2027) 

Consiliul Județean Constanța – 

Sondaj în rândul populației 
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Planul de măsuri economice în vederea creșterii economice previzionate la nivelul județului 
Constanța pe perioada 2021 – 2027 va include măsuri orientate spre atragerea investitorilor, fie 
pentru demararea de noi afaceri, fie pentru realizarea de investiții în vederea dezvoltării afacerilor 
existente într-o manieră durabilă, aplicate la nivelul administrației publice locale:   

• Încurajarea antreprenoriatului prin:  

o Sprijin oferit populației în vederea atragerii de fonduri nerambursabile menite să 
dezvolte economia locală/județeană; 

o Oferirea de servicii de asistență și consultanță pentru micii întreprinzători în domenii 

cu potențial la nivel de UAT (de exemplu: domeniul agro-alimentar, servicii conexe 

turismului etc.).  

• Încurajarea investițiilor:  

o Măsuri fiscale pentru crearea de noi locuri de muncă; 
o Scutirea de impozite pentru jumătate din profitul reinvestit pentru sume ce depășesc 

200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani de la încheierea anului fiscal în care se face 
investiția; 

o Înființarea unor parcuri de business cu toate facilitățile aferente (utilități, internet, 
fibră optică) și nivel de chirie scăzut pentru investiții noi; 

o Oferirea de teren gratuit pentru investițiile mari („x” mil. euro) sau crearea a minim 
„y” locuri de muncă; 

o Taxare 0 pentru primii 5 ani pentru investiții greenfield de minim 3/5 milioane euro. 

• Păstrarea forței de muncă pe plan local:  

o Atragerea, retenția și dezvoltarea tinerelor talente prin măsuri stimulatorii pentru 
angajat/angajator. 

• Alte măsuri:  

o Privatizarea unităților de stat neperformante/nerentabile. 
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