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Cuvânt înainte 

 
 

 

De la data aderării la Uniunea Europeană (UE), România 

participă ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a 

UE. România beneficiază astfel, prin intermediul instrumentelor 

structurale,  de  sprijin  financiar  pentru  susţinerea  

dezvoltării  economice  a  ţării.  Volumul finanţărilor disponibile 

va fi mult mai mare decât cel pe care ţara noastră l-a primit prin 

programele de pre-aderare PHARE, ISPA şi SAPARD. 

 

Autorităţile locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile 

ca să îşi poată îndeplini cât mai bine datoria faţă de cetăţeni, însă 

şi autorităţile locale trebuie să fie receptive la acest lucru. 

Aceasta pentru că sprijinul acordat de UE impune respectarea 

anumitor reguli şi rigori financiare, care condiţionează accesarea 

acestor fonduri. 

 

În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune 

necesitatea existenţei unei viziuni strategice care să cuprindă 

direcţiile de dezvoltare a localităţii şi care să se constituie 

într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a 

problemelor cu care se confruntă comunitatea şi care să prezinte 

aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe potenţialul local de 

dezvoltare. 
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Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de 

management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile 

cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie 

esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase. 

 

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată 

pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea 

abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi 

planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi 

european. 

 

Stabilirea Portofoliului de Proiecte al localităţii AMZACEA, 

pentru perioada 2014-2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în 

evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de 

dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării 

durabile, respectiv acelea că schimbările în bine care se vor 

realiza să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii. 

 

 

 

Primar, 
 

RADU  CONSTANTIN 
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I. Contextul general al dezvoltării comunităţilor rurale şi fondurile 
europene  

 

 Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din 

lume din punct de vedere economic şi, potenţial, una dintre cele mai 

competitive. Cu toate acestea, existenţa unor disparităţi 

semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele 

membre şi între regiunile acestora determină  slăbiciuni  structurale  

majore.  La  nivelul  Uniunii  Europene  există  mai  mult  de  19 

milioane de şomeri, ceea ce înseamnă o rată a şomajului de 

aproximativ 9% faţă de 5%, cât este în şi Japonia. De asemenea, 

investiţiile în cercetare şi dezvoltare sunt mult mai mici în Uniunea 

Europeană faţă de cele înregistrate de aceste ţări. 

 Disparităţile regionale au crescut în mod semnificativ, o dată 

cu integrarea celor 12 noi state membre în mai 2004 şi ianuarie 

2007. Astfel, 10% din populaţia de la nivelul Uniunii Europene, care 

trăieşte în regiunile cele mai dinamice, generează de opt ori mai 

multe venituri în termeni de Produs Intern Brut (PIB)1 decât 10% din 

populaţia care trăieşte în zonele cel mai puţin dezvoltate. 

 În acest context, este evident că se impune ca dezideratele 

legate de realizarea coeziunii economice şi sociale, sprijinirea, 

dezvoltării rurale sau asigurarea unei dezvoltări durabile, care au 

condus la crearea UE şi care s-au dezvoltat pe parcurs, să fie 

concretizate. 

 Politica Agricolă Comună (PAC) este nu numai una dintre 

primele politici comune, dar este şi printre cele mai importante. 
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Importanţa ei deosebită în cadrul construcţiei comunitare este 

reflectată prin câteva trăsături distincte: 

• Este o politică integraţionistă, dat fiind că politicile agricole 

naţionale au fost înlocuite, pentru marea majoritate a 

producţiei agricole, de reglementări comune de funcţionare a 

pieţelor şi comercializare a produselor. 

• Este o politică mare consumatoare de resurse financiare. 

Politica agricolă consumă, prin sistemul complex de subvenţii 

şi alte stimulente financiare, circa jumătate din bugetul Uniunii 

Europene. 

 Încă de la stabilirea sa ca politică europeană comună, PAC a 

cunoscut o serie de reforme succesive, influenţate în principal de 

necesităţile agriculturii europene, de procesele de lărgire a UE şi de 

posibilitatea de desfacere a produselor pe piaţa mondială. Reformele 

au vizat, în principal, simplificarea modului de acordare a 

subvenţiilor, eficientizarea politicii şi reducerea costurilor bugetare, 

evoluând de la o politică ce se concentra pe sprijinirea producţiei, la 

o politică orientată către cerinţele pieţei, axată pe parametri 

calitativi, ecologici şi de siguranţă privind alimentele şi utilizarea 

eficientă şi durabilă a resurselor. 

 

 În plus, faptul că mai mult de 60% din populaţia celor 27 de 

state membre ale Uniunii Europene trăieşte în zone rurale care 

acoperă 90% din teritoriul european, politica de dezvoltare rurală 

este un domeniu de o importanţă crucială. 
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 Multe dintre zonele rurale ale statelor Uniunii Europene, în 

special cele nou intrate, se confruntă cu probleme semnificative. 

 Diferenţele între nivelul de prosperitate al statelor membre ale 

U.E. şi cel al noilor state membre – în 2001, numai 45% din nivelul 

UE (PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de 

cumpărare) – sunt chiar mai accentuate în zonele rurale, din cauza 

unei combinaţii de venituri mici şi un nivel mai ridicat de şomaj în 

aceste zone, populaţie activă îmbătrânită, nivel redus de pregătire 

profesională în comparaţie cu zonele urbane. 

 

Pe de altă parte, mediul rural din Europa trebuie păstrat şi 

valorificat, atât din punct de vedere turistic, cât şi din perspectiva 

celor care îşi doresc să locuiască aici cu condiţia să aibă acces la 

servicii şi infrastructură corespunzătoare. Mai mult, spaţiul rural este 

principalul mijloc de contracarare a schimbărilor climatice. 

Politica de dezvoltare rurală a UE vizează astfel soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă zonele rurale şi exploatarea 

potenţialului acestora, într-un cadru mai larg. Teoretic, fiecare stat 

membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare rurală, 

independent de celelalte state, însă pe de o parte, nu toate ţările 

Uniunii Europene ar putea aplica politica de care au nevoie, iar pe de 

altă parte multe aspecte abordate de politica de dezvoltare rurală nu 

se limitează strict la teritoriul naţional sau la o regiune anume (de 

exemplu, poluarea nu are graniţe, iar lupta pentru un mediu durabil a 

devenit o preocupare la nivel european şi internaţional). 

Drept urmare, s-a impus necesitatea ca UE să dezvolte o politică 
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comună de dezvoltare rurală, care este parţial finanţată din bugetul 

central al UE şi parţial din bugetele naţionale ale statelor membre. 

Conform prevederilor comunitare, se doreşte ca sprijinul financiar 

acordat în favoarea dezvoltării rurale, să contribuie la realizarea 

următoarelor obiective: 

- îmbunătăţirea  competitivităţii  agriculturii  şi  silviculturii  

prin  sprijinirea  restructurării, dezvoltării şi inovaţiei; 

- îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea 

gestionării terenurilor; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea 

diversificării activităţilor economice. 

Politica de coeziune s-a dezvoltat începând cu anii 60-70, devenind 

tot mai complexă o dată cu valurile de extindere a Uniunii 

Europene, ca politică de reducere a disparităţilor şi dezvoltare 

echilibrată a statelor şi regiunilor. Politica de Coeziune, coroborată 

cu politicile de protecţie a mediului şi politica egalităţii de şanse, 

conduce la promovarea unei dezvoltări durabile în cadrul Uniunii 

Europene. 

Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene are 3 

mari obiective: 

❖ Convergenţă (finanţat cu 80% din bugetul destinat 

fondurilor structurale şi de coeziune – vizează: 

- regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care 

au un PIB/locuitor mai mic decât 75% din media 

comunitară; 
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- regiunile care intră sub aşa numitul "efect statistic"; 

- consolidarea spiritului antreprenorial 

- societatea informaţională 

- mediu înconjurător 

- prevenirea riscurilor 

- turism 

- transporturi 

- energie 

- educaţie 

- sănătate 

- ajutoare directe pentru IMM-uri 

❖ Competitivitate regională  şi  ocuparea  forţei  de  muncă  

(finanţat  cu  15%  in  bugetul destinat fondurilor structurale 

şi de coeziune) – vizează regiunile care nu sunt eligibile în 

cadrul obiectivului de convergenţă: 

▪ Inovare şi economia cunoaşterii prin: 

- întărirea capacităţii regionale în domeniul inovării 

- stimularea inovării în cadrul IMM-urilor 

- promovarea spiritului antreprenorial 

- crearea de noi instrumente financiare 

▪ Mediul înconjurător şi prevenirea riscurilor prin: 

- reabilitarea zonelor contaminate, dezvoltarea 

biodiversităţii, Natura 2000 

- eficacitatea în domeniul energetic şi energii 

neconvenţionale 
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- planuri de prevenire şi gestionare a riscurilor naturale 

şi tehnologice 

▪ Acces la transporturi şi tehnologia informaţiilor 

şi comunicaţiilor (TIC) de interes economic general (în 

afara marilor oraşe) prin: 

- îmbunătăţirea reţelelor de transport secundare 

- promovarea TIC în IMM-uri 

❖ Cooperare teritorială europeană (finanţat cu 5% din bugetul 

destinat fondurilor structurale şi de coeziune) – se referă la: 

- cooperarea transnaţională; 

- cooperarea transfrontalieră; 

- cooperarea interregională. 

Elementul de cotitură în dezvoltarea economică şi socială a Uniunii 

Europene, inclusiv în ceea ce priveşte priorităţile strategiilor şi 

politicilor acesteia (PAC, Politica de coeziune), îl constituie Consiliul 

European de la Lisabona, din martie 2000, unde a fost lansată 

Strategia de la Lisabona. 

Cunoscută şi sub numele de Agenda Lisabona, Strategia de la 

Lisabona reprezintă planul de acţiune adoptat de statele membre ale 

Uniunii în anul 2000, cu scopul de a transforma economia europeană, 

în “cea mai dinamică şi competitivă economie din lume, bazată pe 

cunoaştere, capabilă de dezvoltare durabilă, oferind locuri de muncă 

mai multe şi mai bune, cu o mai mare coeziune socială şi care 

respectă mediul”. 
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Prin intermediul strategiei au fost identificate cinci domenii-cheie în 

care se impune aplicarea de reforme, respectiv: societatea 

cunoaşterii, piaţa internă, mediul de afaceri, piaţa forţei de muncă şi 

protecţia mediului înconjurător. 

Ca urmare a unei evaluări pe termen mediu a rezultatelor 

obţinute de către Statele Membre, Strategia de la Lisabona a fost 

revizuită în februarie 2005, iar ţintele ei au fost reorientate. 

 

Astfel, cele mai importante ţinte ale Strategiei Lisabona revizuite: 

 menţinerea unei creşteri medii anuale a PIB de aproximativ 3% 

 rata de ocupare totală a forţei de muncă de 70% (67% în 2005) 

 rata de ocupare a forţei de muncă feminine de 60% (57% în 

2005) 

 50% rata şomajului în rândul vârstnicilor (55-64 ani) 

 o creştere de cinci ani în vârsta medie la care persoanele 

părăsesc piaţa muncii (pensionare medie efectivă pentru a 

asigura media UE de 65), 

 pentru  90%  dintre  copiii  cu  vârsta  între  3  ani  şi  

vârsta  obligatorie  pentru  şcoală, 

 disponibilitatea de servicii de îngrijire şi pentru 33% dintre 

copiii cu vârsta sub 3 ani, 

 reducerea numărului de abandonuri şcolare cu 50% (faţă de 

anul 2000),  

 cel puţin 85% tinerii de 22 ani şi 80% din grupa de vârstă 25-

64 ani în Uniunea    Europeană ar trebui să fie absolvenţi de 
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liceu 

 nivelul mediu al Uniunii Europene de participare la formarea 

continuă ar trebui să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă 

cu vârstă de muncă (grupa de vârstă 25-64 ani), 

 o rată medie a UE nu mai mare de 10% din abandonuri şcolare, 

 creşterea numărului absolvenţilor MSTE (tehnologie şi 

inginerie) cu cel puţin 15%, 

   cheltuielile totale pentru Cercetare-dezvoltare să atingă 

3% din PIB (1% cheltuieli susţinute de Guvern şi 2% 

cheltuieli susţinute de firme), 

 cheltuielile din întreprinderi pentru cercetare-dezvoltare să 

atingă 67% din total cheltuieli, 

 conectarea locuinţelor la internet să atingă 30%, 

 administraţiile să furnizeze servicii 100% online. 

 

 Strategia de dezvoltare durabilă, cunoscută şi sub numele de 

Strategia Göteborg, este considerată “dimensiunea de mediu” a 

strategiei Lisabona, având ca priorităţi: schimbările climatice, 

sistemele de transport, sănătatea publică şi gestionarea responsabilă 

a resurselor naturale.    

Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD) reprezintă o strategie 

coerentă privind modul în care UE înţelege să contribuie la 

respectarea principiului dezvoltării durabile şi are drept obiectiv 

identificarea şi realizarea acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue 

a calităţii vieţii, prin crearea comunităţilor durabile capabile să 
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gestioneze şi să utilizeze eficient resursele disponibile şi să 

valorifice potenţialul social şi de mediu, asigurând astfel 

prosperitatea, protejarea mediului şi coeziunea socială. Cele 3 

dimensiuni ale dezvoltării durabile (economică, socială şi de mediu) au 

început să se dezvolte ca un nou concept ce conduce la transformări 

profunde ale modului de viaţă actual.    Se doreşte ca cele 3 

coordonate ale dezvoltării durabile să aibă o contribuţie echilibrată 

cu un impact similar asupra performanţelor actorilor economici, 

performanţa şi profitul acestora trebuind să aibă sursa în fiecare din 

aceste domenii. 

 Direcţiile strategice ale SDD sunt: 

- combaterea schimbărilor climatice; 

- asigurarea unui transport durabil; 

- combaterea ameninţărilor aduse sănătăţii publice, cum ar fi 

poluarea chimică, nesiguranţa alimentelor, bolile 

infecţioase; 

- gestionarea cât mai responsabilă a resurselor naturale şi 

stoparea, pe cât posibil, a declinului biodiversităţii; 

- combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale; 

- Răspunsul la provocarea reprezentată de îmbătrânirea 

populaţiei. 

 Comisia Europeană este în curs de elaborare, pe baza 

contribuţiilor statelor membre UE, a noii Strategii de Dezvoltare 

Durabilă. 
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Şi România a elaborat în anul 1997, Strategia Naţională de 

Dezvoltare Durabilă (SNDD) pe baza documentelor rezultate în urma 

Summitului mondial pentru dezvoltare de la Rio (1992), Strategie 

care a fost revizuită în cursul anului 2008. 

 Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă (SNDD) reflectă o 

viziune coerentă asupra viitorului României în următoarele două 

decenii prin prisma conceptului generos şi realist al dezvoltării 

durabile. Astfel, obiectivele strategice pe termen scurt, mediu şi lung 

sunt: 

➢ Orizont 2013:  Încorporarea organică a  principiilor şi  

practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi 

politicilor publice ale României, ca stat membru al UE. 

➢ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referinţă la 

cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai 

dezvoltării durabile. 

➢ Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Direcţiile principale ale SNDD sunt: 

• Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a 

programelor investiţionale în profil  inter-sectorial şi  

regional, cu  potenţialul şi  capacitatea de  susţinere  a  

capitalului natural; 

• Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare 

profesională, sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama 
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de evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe piaţa 

muncii; 

• Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, 

din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile 

investiţionale; introducerea fermă a criteriilor de eco-

eficienţă în toate activităţile de producţie şi servicii; 

• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din 

timp a unor planuri de măsuri pentru situaţii de criză generate 

de fenomene naturale sau antropice; 

• Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin 

valorificarea avantajelor comparative ale României,  fără  a  

face  rabat  de  la  exigenţele  privind  menţinerea  fertilităţii  

solului, conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului; 

• Identificarea  unor  surse  suplimentare  de  finanţare  pentru  

realizarea  unor  proiecte  şi programe de anvergură, în 

special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei 

mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi 

serviciilor sociale; 

• Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi 

natural naţional; racordarea la normele şi standardele 

europene privind calitatea vieţii. 

Alături  de  cele  două  politici  prezentate mai  sus  –  cea  de  

coeziune şi  cea  agricolă,  Uniunea Europeană a elaborat o serie de 

alte politici care vin în sprijinul conceptului de dezvoltare durabilă, 

adică, aşa-numitele „politici orizontale” la obiectivele cărora trebuie 
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să contribuie finanţările prevăzute a se realiza prin fonduri europene. 

Aceste politici sau principii orizontale se referă la: 

➢ Egalitatea de şanse. Principiul egalităţii de şanse s-a dovedit a 

fi deosebit de important vizând asigurarea că toţi cetăţenii au 

dreptul la muncă, precum şi cu afirmarea femeilor în condiţii 

sociale egale cu bărbaţii, beneficierea de un volum egal de 

muncă, de salarii egale, precum şi de măsuri de protecţie 

speciale. 

➢ Achiziţii publice. Presupune aplicare şi respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi acordarea 

c o n t r a c t u l u i  o f e r t a n t u l u i  c a r e    oferă   cel   mai   

bun   raport   preţ-calitate, î n  conformitate cu principiile 

transparenţei şi tratamentului egal al potenţialilor contractori. 

➢ Principiul „poluatorul plăteşte”. Principiul „poluatorul 

plăteşte”, inspirat din teoria economică, prevede că poluatorul 

(persoană fizică ori persoană juridică) trebuie să achite o taxă 

echivalentă cu eforturile de contracarare a efectelor negative 

pe care le produc activităţile sale asupra mediului. Cu alte 

cuvinte, cel care produce poluare şi poluanţi (externalităţi) 

trebuie să plătească (deci trebuie să le internalizeze în costul 

producţiei). Internalizând externalităţile în costul producţiei, 

poluatorul în cauză îşi diminuează competitivitatea pe  piaţă.  

Astfel,  poluatorul  trebuie  să  se  echipeze  cu  cea  mai  

bună tehnologie disponibilă ca să nu plătească taxe prea mari. 
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 Ca urmare a obiectivelor Strategiei Lisabona, Uniunea 

Europeană şi-a adaptat instrumentele de punere în practică a 

politicilor de coeziune şi agricolă comună, care în prezent sunt 

politici complementare. Motivele care justifică necesitatea unei 

abordări în această direcţie sunt, în primul rând,  proporţia  foarte  

mare  pe  care  o  deţin  suprafeţele  agricole  în  totalul  suprafeţei  

Uniunii Europene şi în al doilea rând, obiectivul de coeziune 

economică şi socială al Uniunii Europene, a cărui realizare ar deveni 

nerealistă fără acordarea atenţiei necesare dezvoltării armonioase a 

zonelor rurale. 

Mai mult, din Politica Agricolă Comună s-a desprins o politică 

comună de pescuit. Pentru implementarea fiecărei politici au fost 

reglementate fonduri de dezvoltare, cu obiective şi reguli precise de 

gestionare finanţate de la bugetul Uniunii Europene. 

Fondurile sunt rezultatul contribuţiei financiare proporţionale a 

fiecărui stat membru al UE, în concordanţă cu nivelul său de 

dezvoltare economică şi redistribuite ulterior către acele state şi 

regiuni ale UE rămase în urmă din punct de vedere economic şi 

social. Acestea sunt o formă de finanţare nerambursabilă, care 

funcţionează pe principiul cofinanţării. Proiectele sunt cofinanţate în 

special din fonduri publice ale Statului Membru, dar pot fi atrase şi 

fonduri private. 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – 

are ca scop creşterea competitivităţii în sectorul agricol, dezvoltarea 

mediului rural şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele  rurale  prin  
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promovarea  diversificării  activităţilor  economice  şi  prin  acţiuni  

specifice destinate protecţiei mediului înconjurător. 

De asemenea, prin proiecte de tip LEADER, FEADR finanţează 

şi implementarea strategiilor de dezvoltare ale grupurilor locale de 

acţiune din zonele rurale şi a abordărilor experimentale (proiecte 

pilot) privind dezvoltarea rurală. 

 

Fondul  European  pentru  Pescuit  (FEP)  –  sprijină  investiţiile  

pentru  dezvoltarea  resurselor acvatice vii, modernizarea 

ambarcaţiunilor de pescuit şi îmbunătăţirea prelucrării şi 

comercializării produselor piscicole. De asemenea, FEP sprijină şi 

implementarea strategiilor pentru promovarea dezvoltării durabile a 

zonelor de coastă. 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Din punct de 

vedere al resurselor financiare alocate, este cel mai important fond 

structural acordând ajutoare financiare zonelor defavorizate, 

constituindu-se astfel într-un important instrument de corecţie a 

dezechilibrelor regionale. 

FEDR sprijină investiţii în diferite domenii, astfel: 

• Investiţii  în  diferite  tipuri  de  infrastructură,  dezvoltarea  

de  facilităţi  de  producţie  şi prelucrare, structuri 

instituţionale pentru noi afaceri, dezvoltarea turismului, 

regenerare urbană, unităţi medicale, unităţi de învăţământ, 

îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi dezvoltarea reţelelor 

locale şi regionale de transport şi a mijloacelor de transport în 

comun, etc. 
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• Investiţii de tip sprijin financiar şi consultanţă pentru 

IMM-uri, dezvoltarea de servicii pentru afaceri, cercetare 

şi dezvoltare, iniţiative de transfer tehnologic, crearea 

capacităţilor pentru comunităţile locale, etc. 

FEDR sprijină, de asemenea, investiţii în contextul iniţiativelor 

speciale de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi inter-

regională în cadrul Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană”. 

Fondul Social European (FSE) – este principalul instrument creat 

pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi 

prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, 

pentru a promova coeziunea economică şi socială. 

FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută 

statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă 

din Europa – cu abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini – pentru a face faţă 

noilor provocări mondiale. Pe scurt: 

• Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în 

special în cele mai puţin dezvoltate economic 

• Este un element cheie al strategiei europene pentru 

dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă, având scopul de a 

îmbunătăţi viaţa cetăţenilor UE oferindu-le susţinere pentru 

dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai bune pentru 

obţinerea unui loc de muncă 

 

Fondul de coeziune (FC) – contribuie la realizarea proiectelor mari 

de infrastructură cum ar fi construcţia şi modernizarea coridoarelor 
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transeuropene de transport (TEN-T) şi investiţiile majore în 

infrastructura de mediu (apă, canalizare) 
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 II. Principalele direcţii de dezvoltare stabilite la nivel naţional 

 1. Abordarea programatică 

 Prin intermediul celor două politici, cea de coeziune şi cea 

agricolă, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, 

are posibilităţi de dezvoltare fără precedent. 

 Pentru  a  putea  beneficia  de  fondurile  alocate  prin  

intermediul  politicilor  Uniunii  Europene, România, la fel ca toate 

celelalte state membre, are obligativitatea elaborării unor documente 

strategice naţionale de dezvoltare, care să demonstreze modalitatea 

în care se contribuie la îndeplinirea obiectivelor europene. 

 Programele au fost elaborate avându-se în vedere corelarea 

acestora cu obiectivele strategiilor europene. 

- Planul Naţional de Dezvoltare; 

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă; 

- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală; 

- Programul Naţional pentru Pescuit ; 

- Programele Operaţionale. 
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PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE (PND) 

 

 Planul Naţional de Dezvoltare include domeniile prioritare de 

investiţii pe termen mediu şi sursele financiare pentru sprijinirea 

acestor investiţii, în cadrul cărora o pondere importantă (43%) o 

au Fondurile Structurale şi de Coeziune. În această primă etapă de 

sprijinire a României prin intermediul Politicii de Coeziune a Uniunii 

Europene, Instrumentele Structurale intervin prin Programele 

Operaţionale multianuale. 

În ceea ce priveşte Strategia PND, având în vedere obiectivul 

global de reducere a decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea 

Europeană şi pornind de la o analiză cuprinzătoare a situaţiei 

socio-economice actuale, au fost stabilite şase priorităţi naţionale de 

dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi sub-

domenii prioritare: 

1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei 

bazate pe cunoaştere, 

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, 

3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, 

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative, 

5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în 

sectorul agricol, 

6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
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CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ (CSNR) 
 

 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă este strategia prin care 

se implementează instrumentele structurale în România. 

 Programele Operaţionale derivă din CSNR şi se constituie în 

documente strategice ce detaliază priorităţile de dezvoltare pentru 

fiecare sector în parte şi pentru promovarea dezvoltării regionale. 

Acestea reprezintă angajamentul comun al Uniunii Europene şi al 

României pentru soluţionarea aspectelor identificate în Planul Naţional 

de Dezvoltare şi în planurile de dezvoltare regională cu privire la 

dezvoltarea sectoarelor prioritare şi dezvoltarea teritorială. 

 

 Totodată, fiecare Program Operaţional integrează în strategie 

teme orizontale cheie care să reflecte şi alte politici ale Uniunii 

Europene, în special cea cu privire la protecţia mediului şi 

promovarea egalităţii de şanse. 

           Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, a planurilor de 

dezvoltare regională, a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a 

Programelor Operaţionale s-a realizat cu respectarea principiului 

parteneriatului, prin consultări şi prin implicarea unei game largi 

de actori din domeniul socio- economic. Parteneriatul are rolul de a 

furniza expertiză de specialitate pentru a îmbunătăţi procesul de 

programare şi pentru a asigura relevanţa Programelor Operaţionale 

pentru diferitele părţi implicate în implementarea programului. 

 Cele 4 priorităţi tematice ale CSNR sunt: 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene 

2. Îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung a economiei 
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româneşti 

3. Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman 

4. Construcţia unei capacităţi administrative eficiente 

Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, România a 

elaborat 7 Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului 

„Convergenţă”: 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice 

- Programul Operaţional Sectorial de Mediu 

- Programul Operaţional Sectorial de Transport 

- Programul Operaţional Regional 

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

- Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

De asemenea, România a colaborat cu alte state europene la 

elaborarea a 8 Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului 

„Cooperare teritorială europeană”: 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-

Ucraina-Moldova 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră Marea Neagră 
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- Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

România 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

Slovacia-România-Ucraina 

- Programul de Cooperare Interregională 

- Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul 

Europei 

Fiecare program operaţional este gestionat de o autoritate de 

management care  si-a putut desemna organisme intermediare în 

vederea implementării adecvate a programului.  
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Programul Operaţional Sectorial Creşterea  
Competitivităţii Economice 

 

 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii economice şi 

dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

 
 

Prioritate tematică - creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei româneşti 
 

 
 

POS Creşterea Competitivităţii Economice 

Obiectiv General: Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu 

principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor comparativ cu productivitatea 

medie a UE. 

Obiectiv 

Specific 2 
 

Constituirea unui 

mediu favorabil 

pentru dezvoltarea 

durabilă a 

întreprinderilor 
 

Obiectiv  

Specific 3 
 
Creşterea capacităţii 

C&D, stimularea 

cooperării între 

instituţiile de CDI şi 

întreprinderi şi 

creşterea accesului 

întreprinderilor la CDI 
 

Obiectiv 

Specific 4 
 

Valorificarea 

potenţialului 

TIC şi aplicarea 

acestuia în 

sectorul public 

(administraţie) şi 

cel privat 

(întreprinderi, 

cetăţeni) 
 

Obiectiv 

Specific 5 
 
Creşterea 

eficienţei 

energetice şi a 

securităţii 

furnizării, în 

contextul 

combaterii 

schimbărilor 

climatice 
 

 
Axa 

prioritară 1 

 
Un sistem 

de producţie 

inovativ şi 

eco-eficient 

Axa prioritară 2 

 

Cercetare, 

Dezvoltare 

Tehnologică 

şi Inovare pentru 

competitivitate 

Axa prioritară 

3 

 

TIC pentru 

sectoarele privat şi 

public 

Axa prioritară 4 

 

Creşterea eficienţei 

energetice şi a securităţii 

furnizării, în contextul 

combaterii schimbărilor 

climatice 

 

Axa prioritară 5 

Asistenţă Tehnică 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
 

 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea 

resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii 
sociale şi întărirea capacităţii administrative 

 
 

Prioritate tematică - Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a 
capitalului uman din România 

 

  POS Dezvoltarea Resurselor  Umane 

 
Obiectiv General: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa muncii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite 
pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
incluzivă a 1.650.000 de persoane. Acest obiectiv reprezintă 
echivalentul a aproximativ 18% din totalul populaţiei ocupate în 2006. 

 

 
 

Obiectiv Specific 1 

Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire 

a capitalului uman 

 

Obiectiv Specific 2 

Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de 

educaţie 

 

Obiectiv Specific 3 

Promovarea culturii antreprenoriale 

 

Obiectiv Specific 4 

Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii 

 

Obiectiv Specific 5 

Dezvoltarea unei pieţe de muncă 

cuprinzătoare, flexibilă şi modernă 

 

Obiectiv Specific 6 

Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a 

persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale 

 

Obiectiv Specific 7 

Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare 

 

Obiectiv Specific 8 

Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa 

muncii a grupurilor vulnerabile 

 

 

 Axa 

prioritară 1 

Educaţia şi 

formarea 

profesională 

în sprijinul 

creşterii 

economice  

şi 

dezvoltării 

societăţii 

bazate pe 

cunoaştere 

 

Axa 

prioritară 2 

 

Conectarea 

învăţării pe 

tot parcursul 

vieţii cu piaţa 

muncii 

Axa prioritară 

3 

 

Creşterea 

adaptabilităţii 

lucrătorilor şi 

a 

întreprinderilo

r 

Axa prioritară 4 

 

Modernizarea 

Serviciului 

Public de 

Ocupare 

Axa prioritară 5 

 

Promovarea 

măsurilor active 

de ocupare 

Axa 

prioritară 6 

 

Promovarea 

incluziunii 

sociale 

 

Axa prioritară 7 

Asistenţă Tehnică 
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Programul Operaţional Sectorial de Transport 
 
 

PND 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 2: Dezvoltarea şi modernizarea  

infrastructurii de transport 
 
 

 

Prioritate tematică – Infrastructura 
de bază 

CSNR 

 

 

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS T) 

Obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial – Transport (POST) este de a promova un 
sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, 

rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu un nivel de servicii la standarde europene, la 
nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din România. 

 

 

Obiectiv Specific 1 

Promovarea în România a transporturilor internaţionale şi de 

tranzit pentru persoane şi mărfuri, asigurând conexiuni 

eficiente pentru Portul Constanţa, precum şi transportul de 

tranzit dinspre Uniunea Europeană către sud, prin 

modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, 

aplicând măsurile necesare pentru protecţia mediului 

 

Obiectiv Specific 2 

Promovarea transportului eficient al persoanelor şi 

mărfurilor între regiunile din România, precum şi 

transferul din ţinuturile mai îndepărtate către axele 

prioritare de transport, prin modernizarea şi 

dezvoltarea reţelelor TEN-T şi naţionale, conform 

principiilor de dezvoltare durabilă 

Obiectiv Specific 3 

Promovarea dezvoltării unui sistem de 

transport echilibrat pe moduri, bazat pe 

avantajul competitiv al fiecărui mod de 

transport, încurajând dezvoltarea 

transportului feroviar, naval şi inter-

modal 
 
 

Obiectiv Specific 4 

Sprijinirea dezvoltării durabile a 

transporturilor prin minimizarea 

efectelor adverse ale activităţii de 

transport asupra mediului şi prin 

creşterea siguranţei traficului şi a 

sănătăţii publice. 

 

Axa prioritară 1 

Modernizarea şi dezvoltarea 

axelor prioritare TEN-T în 

scopul dezvoltării unui 

sistem durabil de transport 

şi integrării acestuia în 

reţelele de transport ale UE 

Axa prioritară 2 

Modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii naţionale de 

transport în afara axelor 

prioritare TEN-T în scopul 

dezvoltării unui sistem naţional 

durabil de transport 

Axa prioritară 3 

Modernizarea sectorului de 

transport în scopul 

îmbunătăţirii protecţiei 

mediului, a sănătăţii umane 

şi a siguranţei pasagerilor 

 

Axa prioritară 4 

 

Asistenţă Tehnică 
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Programul Operaţional Sectorial de Mediu 
 

PND 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 3: Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

 
 

 

Prioritate tematică – Infrastructura 
de bază 

CSNR 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU)  

Obiectivul global al POS Mediu constă în constă în îmbunătăţirea standardelor 

de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, 

respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 
 

 
 

Obiectiv Specific 1 

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la 

infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare în majoritatea zonelor urbane  şi 

stabilirea structurilor regionale eficiente 

pentru managementul serviciilor de apă/apă 

uzată 

 

Obiectiv Specific 2 

Dezvoltarea sistemelor durabile de 

management al deşeurilor prin 

îmbunătăţirea managementului deşeurilor  

şi reducerea numărului de zone poluate 

istoric în minimum 30 de judeţe  

Obiectiv Specific 3 

Reducerea impactului negativ asupra mediului şi 

diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 

sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate 

localităţi  

 

Obiectiv Specific 4 

Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a 

patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv prin 

implementarea reţelei Natura 2000 

 

Obiectiv Specific 5 

Reducerea riscului de producere a dezastrelor 

naturale cu efect asupra populaţiei, prin 

implementarea măsurilor preventive în cele mai 

vulnerabile 
 
 

Axa 

prioritară 1 

Extinderea şi 

modernizarea 

sistemelor de 

apă şi apă 

uzată 

Axa 

prioritară 2 

Dezvoltarea sistemelor 

de management integrat 

al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor 

istorice contaminate 

Axa 

prioritară 3 

Reducerea poluării 

provenite de la 

sistemele de 

încălzire urbană în 

localităţile cele mai 

afectate 

Axa 

prioritară 4 

Implementarea 

Sistemelor 

Adecvate de 

Management 

pentru Protecţia 

Naturii 

Axa prioritară 5 

Implementarea 

infrastructurii 

adecvate de 

prevenire a riscurilor 

naturale în zonele 

cele mai expuse la 

risc 

 

Axa prioritară 6 

Asistenţă Tehnică 
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Programul Operaţional Regional 
 

PND 

Planul Naţional de Dezvoltare,  
Prioritatea 6: Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

 
 

 CSNR 
Dimensiunea teritorială 

 

 
 

Programul Operaţional Regional (POR) 

 

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate 

teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin 

concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale 

mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai 

atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. 
 

 
 
 

Obiectiv 

Specific 1 

 
Creşterea rolului 

economic şi social al 

centrelor urbane, prin 

adoptarea unei abordări 

policentrice, în vederea 

stimulării unei dezvoltări 

mai echilibrate a 

Regiunilor 

Obiectiv 

Specific 2 

 
Îmbunătăţirea 

accesibilităţii 

Regiunilor şi în 

particular a 

accesibilităţii 

centrelor urbane şi a 

legăturilor cu zonele 

înconjurătoare 

Obiectiv 

Specific 3 

 
Creşterea 

calităţii 

infrastructurii 

sociale a 

Regiunilor 

Obiectiv 

Specific 4 

 
Creşterea 

competitivităţii 

Regiunilor ca 

locaţii pentru 

afaceri 

Obiectiv 

Specific 5 

 
Creşterea 

contribuţiei 

turismului la 

dezvoltarea 

Regiunilor 

 
 

 

Axa 

prioritară 1 

 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile – potenţiali 

poli de creştere 

 

Axa 

prioritară 2 

 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

transport regionale şi 

locale 

 

Axa 

prioritară 3 

 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

sociale 

 

Axa prioritară 

4 

 

Sprijinirea 

dezvoltării 

mediului de 

afaceri regional 

şi local 

 

Axa 

prioritară 5 

 

Dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

regional şi 

locaL 

 

Axa prioritară 6 

Asistenţă Tehnică 
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Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
 

PND 
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a 

incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative 

 
 

 

Capacitatea 
administrativă 

CSNR 

 

 
 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 
 

Obiectiv general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei 

administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al 

societăţii româneşti. 
 

 
 

Obiectiv Specific 1 
 

Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale 

şi de proces ale managementului 

ciclului de politici publice 

Obiectiv Specific 2 
 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice, cu 

accentul pus pe procesul de 

descentralizare 
 

 
 

Axa prioritară 1 
 

Îmbunătăţiri de structură şi 

proces ale managementului 

ciclului de politici publice 

Axa prioritară 2 
 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice, cu 

accentul pus pe procesul de 

descentralizare 
 

 

Axa prioritară 6 
 

Asistenţă Tehnică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 
33 

 
 

 În cadrul programelor operaţionale, fiecare axă prioritară este 

împărţită în domenii de intervenţie, care se defalcă în acţiuni şi măsuri. 

 Responsabilitatea principală pentru coordonarea, implementarea şi 

controlul intervenţiilor, conform principiilor subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii, revine statului membru, adică României. 

 Guvernul României a optat pentru un proces de descentralizare în 

tranziţia de la fondurile de pre- aderare la cele de post-aderare. Se 

prevede că un mecanism mai flexibil, cu roluri şi responsabilităţi clare 

ale factorilor cheie implicaţi, cu menţinerea unei expertize 

corespunzătoare la fiecare nivel de competenţă va conduce la o utilizare 

mai eficientă a fondurilor europene. 
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PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 
 

PNDR reprezintă documentul strategic al României prin care se 

urmăreşte atingerea atât a obiectivelor comunitare, cât şi a celor 

naţionale în ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare specifice spaţiului 

rural românesc. 

PNDR vizează o serie de obiective care sprijină creşterea 

competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea 

mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea 

iniţiativelor de dezvoltare locală. 

Pornind de la prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii 

Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, 

PNDR a fost structurat pe 4 axe prioritare, fiecare dintre acestea 

conţinând măsuri. 

Finanţarea măsurilor prevăzute prin PNDR se realizează exclusiv prin 

intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Rurală la care se 

adaugă cofinanţarea   provenind de la bugetul de stat, pe baza 

principiului adiţionalităţii. 

În vederea unei derulări eficiente a programului, ţinând cont şi de 

capacitatea administrativă existentă, etapizarea propusă, ţine cont 

atât de complementaritatea unor măsuri, cât şi de necesitatea 

pregătirii sistemului de implementare, înainte de punerea în aplicare. 
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Etapa I  
 

 

PND 
Planul  Naţional  de  Dezvoltare,  Prioritatea  4:  Diversificarea  economiei  
rurale  şi  creşterea productivităţii în agricultură 

 

PNDR 
Programul Naţional  de  Dezvoltare Rurală:  Axa  prioritară I  –  Îmbunătăţirea  

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 
 

 
 

Măsura 111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe. 
Prin această măsură se urmăreşte îmbunătăţirea sectoarelor agricol, silvic şi 

alimentar prin informarea persoanelor care activează în domeniu cu privire la 
utilizarea durabilă a terenurilor agricole. 

 
Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare. 

 
Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole. 
Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea sectorului agricol prin utilizarea mai 

eficientă a resurselor umane şi a producţiei. 
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Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea valorii economice a pădurilor în funcţie de 

managementul durabil al pădurilor, creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont 

de rolul multifuncţional şi managementul durabil al pădurilor. 

 
Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare 

agro- alimentare şi forestiere prin printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a 
altor factori de producţie. 

 
Măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier 

prin adaptarea la noile structuri de proprietate apărute în urma procesului de restituire a 
proprietăţilor. 

 
Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs 

de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie. 
 

Măsura 142 Înfiinţarea grupurilor de producători 
Prin această măsură se urmăreşte creşterea producţiei din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ şi dezvoltarea relaţiilor dintre producători şi comercianţi. 

 
Măsura 143 

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 
agricultori 
Prin această măsură se urmăreşte gestionarea durabilă a exploataţiilor de către fermieri şi 

îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol. 
 
 
 
 

PNDR 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală:  
Axa prioritară II „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” 

 
Măsura 211 

Sprijin pentru zona 
montană 
defavorizată 

 
Prin această măsură 

se urmăreşte 

utilizarea continuă a 

terenurilor 

agricole. 

 

 

Măsura 212 

Sprijin pentru zone 

defavorizate – altele 

decât zona montană 

 

Prin această măsură 

se urmăreşte 

susţinerea 

activităţilor durabile 

în zonele 

defavorizate. 

Măsura 214 
Plăţi de agro-mediu 

 
 
 
 

Prin această măsură 

se urmăreşte 

îmbunătăţirea 

mediului şi a 

spaţiului rural. 

Măsura 221 
Prima împădurire 
a terenurilor 
agricole 

 

 
 

Prin această măsură 

se urmăreşte 

gospodărirea 

durabilă a terenului 

prin împădurire. 
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PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III ”Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” 
 

Măsura 312 

Sprijin pentru 

crearea şi 

dezvoltarea de 

micro- întreprinderi 

 
Prin această măsură se 

urmăreşte încurajarea 

activităţilor non-

agricole în scopul 

creşterii numărului de 

locuri şi dezvoltării 

economiei rurale. 

Măsura 313 

Încurajarea activităţilor 

turistice 
 

Prin această măsură se 

urmăreşte extinderea 

activităţilor turistice care 

să contribuie la creşterea 

numărului de locuri de 

muncă şi a veniturilor 

alternative şi creşterea 

atractivităţii mediului 

rural. 

Măsura 322 

Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală 

şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale 

Prin această măsură se 

urmăreşte 

protejarea moştenirii 

culturale şi naturale din 

spaţiul rural în vederea 

realizării unei dezvoltări 

durabile. 
 
 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară IV „LEADER” 

 

 
 

Măsura 411 

Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală 

Prin această măsură se 

urmăreşte îndeplinirea 

obiectivelor celor trei axe ale 

PNDR prin intermediul 

strategiilor integrate de 

dezvoltare, elaborate de 

autorităţi publice. 

Măsura 421 
Implementarea 
proiectelor de cooperare 
Prin această măsură se 
urmăreşte participarea 

Grupurilor de Acţiune 

Locală la proiecte de 

cooperare. 

Măsura 431 

Funcţionarea Grupurilor de Acţiune 

Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 

Prin această măsură se urmăreşte 

creşterea capacităţii de implementare 

a strategiilor de dezvoltare locală. 
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Etapa II 
 
 
 

PNDR 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară I „Îmbunătăţirea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier” 

 
Măsura 113 – măsură complementară 

măsurii 112 
 
Pensionarea timpurie a fermierilor şi a 
lucrătorilor agricoli 

Prin această măsură se urmăreşte accelerarea 

adaptării structurale a agriculturii şi încurajarea 

fermelor de semi-subzistenţă să pătrundă pe 

piaţă. 

Măsura 114 – măsură complementară 

măsurii 143 
 
Utilizarea serviciilor de consiliere 

Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea 

fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară 

activitatea în sectoarele agro-alimentar şi forestier 

şi sprijinirea acestora în vederea adaptării la noile 

condiţii. 
 
 
 

 
PNDR 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară II „Îmbunătăţirea 
mediului şi a spaţiului rural” 

 
Măsura 213 

Plăţi Natura 2000 pe teren agricol şi 224 - Plăţi 

Natura 2000 pe teren forestier 

Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea 

fermierilor şi a proprietarilor de terenuri 

forestiere prin compensarea dezavantajelor 

datorate implementării reţelei Natura 2000. 

Măsura 233 
Prima împădurire a terenurilor non-agricole 
Prin această măsură se urmăreşte 
creşterea suprafeţei de pădure pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului, apei şi 
solului şi înlăturarea factorilor antropici şi 
naturali dăunători. 

 
 
 
 

PNDR 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III ”Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” 
 

Măsura 341 

Dobândire de competenţe, animare şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală 
este complementară măsurilor din axa LEADER. 

Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea competenţelor actorilor locali pentru 
a stimula organizarea teritoriului 
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2. Oportunităţi şi condiţionalităţi reieşite din documentele  
programatice 
 

La elaborarea documentelor programatice menţionate mai sus, s-a 

avut în vedere asigurarea complementarităţii care poate fi privită din 

cel puţin două perspective: 

- Complementaritatea documentelor programatice elaborate de 

România cu strategiile, politicile şi documentele relevante ale 

Uniunii Europene, 

- Complementaritatea documentelor programatice elaborate de 

România între ele bazată în principal pe necesitatea 

respectării principiului evitării dublei finanţări ca principiu de 

bază al finanţărilor publice conform căruia un proiect poate fi 

finanţat dintr-un singur fond. 

În mod subsecvent, Strategia de dezvoltare locală a comunei 

AMZACEA trebuie să fie complementară cu aceste documente 

programatice, respectiv să creeze condiţiile pentru implementarea la 

nivelul localităţii a măsurilor şi priorităţilor acestora. 

În afara documentelor programatice menţionate mai sus, Strategia 

de dezvoltare locală va lua în considerare şi obiectivele, măsurile şi 

priorităţile prevăzute în documentele strategice aprobate la nivelul 

Regiunii de dezvoltare Sud-Est şi la nivelul judeţului Constanţa. 

Cum toate aceste documente sunt însoţite şi de surse de finanţare 

destinate atingerii obiectivelor, ele devin oportunităţi pentru 

dezvoltarea localităţii AMZACEA.  

Spre exemplu, prin intermediul fondurilor provenind din Programul 

Operaţional Regional, în comună se pot renova, moderniza şi dota 
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şcolile; iar prin intermediul măsurii 322 din cadrul Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală se poate moderniza şi/sau extinde 

sistemul de drumuri rutiere al localităţii. 

Pe de altă parte, toate documentele strategice care stabilesc 

liniile de dezvoltare ale României, dar şi cele regionale sau 

judeţene, prezintă condiţionalităţi pentru dezvoltarea localităţii 

AMZACEA. Spre exemplu, obiectivul POS CCE „Consolidarea şi 

dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu 

cerinţele de mediu” trebuie urmărit inclusiv la nivelul comunei, prin 

sprijinirea IMM-urilor locale de a se (re)tehnologiza şi a angaja mai 

multă forţă de muncă. 

Toate oportunităţile şi condiţionalităţile au fost luate în considerare 

la realizarea analizei SWOT a localităţii, precum şi la definirea 

obiectivelor strategice, respectiv la realizarea portofoliului de 

proiecte şi a planului de acţiuni anexat strategiei. 
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      III. Prezentarea Regiunii de dezvoltare Sud –     şi a orientărilor

     la nivel regional

 
 
1. Caracteristicile Regiunii de dezvoltare Sud - Est 
 

 
 

 
 

Regiunea Sud - Est este situată în partea de sud-est a României. 

Acoperind 35.762 km² (15% din suprafaţa totală a ţării), regiunea 

este a doua ca mărime din cele 8 ale României, având în componenţă 6 

judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea. 

Regiunea are graniţă comună cu: 

- Bulgaria la Sud, 

- Regiunea Sud-Muntenia la Sud şi Sud-Vest, 

- Regiunea Centru la Vest, 

- Regiunea Nord la Nord, 

- Republica Moldova şi Ucraina la Nord-Est, 

şi are graniţă naturală cu Marea Neagră la Est, pe o lungime de 245 

km. 
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RELIEF 

Regiunea Sud-Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca 

Dunării, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, o parte a Carpaţilor şi 

Subcarpaţilor de Curbură. 

Regiunea Sud-Est este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta 

Dunării şi este mărginită la Est de întreg litoralul românesc al Mării 

Negre. Preponderent relieful este de câmpie, cu specific climatic 

continental. 

CLIMA 

Clima Regiunii Sud-Est se înscrie în caracteristicile generale ale 

climatului temperat-continental moderat de tranziţie, cu o serie de 

particularităţi locale, date de anumiţi factori (relieful, Marea 

Neagră, Dunărea). 

GEOLOGIE 

În partea de sud a câmpiei Covurlui se întâlneşte cernoziomul 

carbonatic format în partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile 

cu graminee. Acest subtip de cernoziom mai este cunoscut sub numele 

de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu carbonatat. În 

podişul Covurlui ca şi în câmpie apare pe depozitele loessoide 

cernoziomul levigat. 

Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii viţei de vie 

pentru că are un sistem de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul 

cărora poate folosi apa din stratul acvifer. 

O pondere mare în învelişul de sol o au şi solurile aluviale (inclusiv 

aluviunile), local gleizate şi pe alocuri salinizate, întâlnite în luncile 
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largi ale Buzăului, Siretului şi Dunării. 

 

Hidrologie - Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică a Regiunii este bogată, fiind formată din Dunăre 

cu cei doi afluenţi ai săi, Siret şi Prut şi din afluenţii acestora. 

Dunărea continuă până se bifurcă în trei braţe: Chilia, Sfântul 

Gheorghe şi Sulina, formând cea mai mare deltă din Europa. 

Din bazinul hidrografic litoral, lacurile naturale cu cea mai mare 

suprafaţă sunt: Tasăul, Siutghiol, Techirgiol, Periteasca, Babadag, 

iar  din  bazinul hidrografic Dunăre:  Razelm, Sinoe, Goloviţa, 

Oltina. În judeţul Tulcea cel mai mare lac antropic este lacul Horia, 

iar în judeţul Buzău, lacul Siriu. 

Apele curgătoare se încadrează în tipul de regim continental 

accentuat, cu scurgere predominant primăvară şi vară, cu ape mari 

primăvara şi viituri vara şi toamna. 

Apa subterană este înmagazinată în orizonturi de pietrişuri şi 

nisipuri, prin infiltrarea apelor din precipitaţii, topirea zăpezii cât şi 

din apele din reţeaua hidrografică. 

Ape minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice, uneori bogate în 

iod, se află la Siriu, Nehoiu, Monteoru, Fisici, Balta Alba, Strajeni, 

Nifon, Lopătari. 

Ape minerale şi termale - există patru sonde cu ape geotermale - 

două la Însurăţei, una la Mihai Bravu şi una la Victoria. Apa are un 

puternic caracter clorurat-sodic-sulfatic-potasic-magneziano- 

calcic. Actualmente nu sunt utilizate. În trecut a fost utilizată o 
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singură sondă în Însurăţei, pentru prepararea agentului termic pentru 

locuinţe. 

Vegetaţia şi fauna 

Dealurile sunt acoperite, în parte, cu păduri de foioase, în care se îmbină 

stejarul, carpenul, frasinul şi teiul. 

Suprafeţele întinse de păduri de tei – unice în România – constituie o 

importantă bază meliferă. 

Fauna 

Fauna aparţine biotopului stepei şi silvostepei precum şi 

biotopului luncilor şi bălţilor. Fauna spontană este reprezentată atât 

de animale sedentare, cât şi migratoare. 

Zone protejate 

În 2004, pe teritoriul Regiunii erau identificate 113 arii naturale 

protejate, dintre care o rezervaţie a biosferei (Delta Dunării), un 

Parc Naţional (Munţii Măcinului) şi un parc natural (Balta Mică a 

Brăilei), 19 dintre aceste arii fiind un parc naţional (Muse în 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării), iar una în Parcul Naţional Munţii 

Măcinului. Suprafaţa însumată a acestor arii este de aproximativ 

630.760,5 ha (50.760,5 ha fără Delta Dunării). 

Prin  H.G.  2.151/2004  au  fost  declarate  noi  rezervaţii  şi  parcuri  

naturale,  extinzându-se  astfel suprafaţa acestora declarată anterior. 

În cursul anului 2004 prin hotărâri ale consiliilor locale Dudeşti şi 

Roşiori (jud. Brăila) a fost instituit regim de protecţie provizorie, 

până la declararea ca rezervaţie naturală, pentru Lacul Tătaru, cu o 

suprafaţă de 137 ha. 
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Ca urmare, în Regiune există 3 Parcuri Naturale, suprafaţa totală a 

ariilor naturale protejate fiind de aproximativ 693.845,8 ha 

(112.845,5 ha fără Delta Dunării). Dacă nu luăm în considerare 

Delta Dunării, se constată că suprafaţa ariilor naturale protejate a 

crescut cu circa 122%, de la 50.760,5 ha la 112.845,8 ha. 

Caracteristici demografice şi economice 

Populaţia. Populaţia este grupată în 33 de oraşe, din care 11 sunt 

municipii şi 339 comune care includ 1.455 sate. Din totalul de 

2.846.733 locuitori, înregistraţi la nivelul anului 2003, 1.569.520 

locuitori (55,13%) trăiau în zona urbană şi 1.277.213 (44,87%) 

locuitori trăiau în zona rurală. 

Forţa de muncă. În 2005, populaţia ocupată reprezenta 36,1% din 

total, cea mai mare parte activând în servicii (44,5%) şi agricultură 

(32%), urmate de industrie (23,5%). Se remarcă ponderea ridicată a  

populaţiei ocupate în  sectorul serviciilor în  judeţele Constanţa şi  

Galaţi, datorită staţiunilor turistice din lungul litoralului şi prezenţei 

porturilor Constanţa, Mangalia şi Galaţi. Spre deosebire de acestea, 

în judeţul Vrancea, aproximativ 49% din populaţia ocupată lucrează 

în agricultură, iar 62% din populaţia judeţului locuieşte în mediul 

rural. 

Şomajul, cu o valoare de 6,4% (2005) depăşea media ţării (5,9%). 

Disponibilizările din industria metalurgică (MITTAL GROUP) au 

determinat ca judeţul Galaţi să deţină cea mai ridicată rată a 

şomajului (8,3%), urmat de Buzău (7,4%) şi Brăila (6,8%). 
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Lipsa locurilor de muncă adecvate, salarizarea neatractivă, dar şi 

calificarea necorespunzătoare a determinat plecări masive ale 

activilor spre arealele de creştere economică din ţară sau 

străinătate. Migraţia cea mai accentuată se înregistra în judeţul 

Vrancea, în străinătate. 

Numărul de persoane ocupate pe diverse sectoare de activitate 

economică, calculat la nivelul anilor anteriori, era următorul: 

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE Regiunea Sud-Est (mii 
persoane) 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 338,7 

Pescuit şi piscicultură 2,0 

Industrie 223,5 

Industrie extractivă 5,7 

Industrie prelucrătoare 200,2 

 

Energie electrică şi termică, gaze şi 
apă 

17,6 

Construcţii 66,8 

Comerţ 127,1 

Hoteluri şi restaurante 16,7 

Transport, depozitare şi comunicaţii 64,4 

Intermedieri financiare 8,1 

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 45,2 

Administraţie publică şi apărare 21,3 

Învăţământ 47,9 

Sănătate şi asistenţă socială 46,0 

Alte activităţi ale economiei naţionale 28,1 
 

 
 

Economia regională 

Cu un PIB care reprezintă în anul 2004 circa 11,3% din economia 

ţării, regiunea se situează pe locul 6, în timp ce pe locuitor acest 

indicator se situează sub media naţională. Până în 2004, 
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productivitatea muncii deţinea o poziţie de mijloc între regiunile 

ţării, cu valorile cele mai ridicate în judeţul Constanţa. 

Specificul Regiunii îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de 

concentrare a activităţilor industriale şi terţiare  (Brăila  -  Galaţi;  

Constanţa  -  Năvodari),  centrele  industriale  complexe  izolate  

(Buzău, Focşani), areale cu specific turistic (litoralul şi Delta Dunării) 

şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole şi viticole. Regiunii îi 

este caracteristică discontinuitatea în teritoriu a activităţilor 

industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, servicii, turism) 

şi agricole. Această situaţie este generată de specializarea intra-

regională. 

Astfel, Galaţi şi Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a 

populaţiei ocupate în industrie, Buzău şi Brăila cu procente mai 

mari de populaţie ocupate în agricultură, Constanţa, Galaţi şi 

Tulcea în construcţie şi servicii. 

Restructurările industriale care au avut loc în procesul tranziţiei la 

economia de piaţă, au dus la creşterea masivă a şomajului în marile 

centre de industrie grea (Galaţi, Brăila, Buzău) şi în micile centre 

urbane mono-industriale. Activitatea intensă de construcţii de 

locuinţe proprietate privată din jurul marilor centre urbane, litoral şi 

alte areale turistice din Subcarpaţi a preluat o parte din forţa de 

muncă disponibilizată şi astfel şocul social al disponibilizărilor a fost 

atenuat. 
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Deşi zona Brăila – Galaţi, Constanţa – Năvodari a fost marcată de un 

puternic fenomen de disponibilizări, ultimii ani prezintă un oarecare 

reviriment al activităţilor industriale, respectiv un proces de 

stabilizare a întreprinderilor nou create pe platformele marilor 

complexe industriale restructurate. Astfel, pot fi menţionate atât 

întreprinderile (textile) care funcţionează la Brăila, cât şi Combinatul 

de la Galaţi, precum şi rafinăria de la Midia Năvodari. Un alt exemplu 

de revigorare a industriei îl reprezintă Buzău, unde au apărut 

numeroase întreprinderi noi, ca de exemplu cele de prelucrare 

superioară a lemnului şi sticlei. Spre deosebire de acest proces de 

oarecare stabilizare economică a marilor centre urbane, oraşele 

mici nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, pierzând în continuare 

locuri de muncă (Babadag, Negru Vodă, Hârşova, Făurei, Tulcea, 

Măcin, etc.). Aici nu există investiţii străine, una dintre principalele 

cauze fiind infrastructura deficitară (drumuri, alimentări cu apă, 

canalizări, etc.). 

Arealele de maximă sărăcie cuprind nordul judeţului Galaţi, estul şi 

sudul Brăilei, nordul Dobrogei, Delta Dunării, precum şi estul 

Judeţului Vrancea. 

 

Infrastructura 

Infrastructura de transport. Regiunea este străbătută de 

importante coridoare de transport care asigură  legătura  centrelor 

urbane  cu  capitala ţării,  între  care  se  remarcă  marile  artere  

rutiere europene (E60, E85, E87, E70, E581). 
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Din cei 10.856 km drumuri publice regionale, doar 19,4% sunt 

modernizaţi, regiunea înregistrând cea mai mică pondere pe ţară. 

Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul 

naval: fluviul Dunărea şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel 

mai mare port la Marea Neagră şi al patrulea din Europa, oferă 

servicii (facilităţi) pentru toate tipurile de transport (auto, feroviar, 

maritim, aerian), fiind utilat cu depozite şi terminale pentru toate 

tipurile de bunuri. 

Infrastructura în domeniul educaţiei. La nivel regional, în anul şcolar 

2005/2006, în învăţământul public existau 570 grădiniţe, care au 

trebuit să facă faţă creşterii numărului de copii înscrişi în ultimii 

ani. Pentru învăţământul primar şi gimnazial, existau 1.000 de 

şcoli, iar cel liceal era deservit de 176 de licee. Acestora li se 

adăugau 9 şcoli profesionale şi de ucenici, precum şi 11 unităţi 

postliceale, a căror bună funcţionare este esenţială pentru 

asigurarea pieţei forţei de muncă cu persoane calificate în diferite 

domenii. 

Pentru formarea unei forţe de muncă înalt calificate, absolut 

necesară pentru asigurarea dezvoltării regiunii, este esenţială buna 

funcţionare a celor 9 universităţi cu 58 de facultăţi existente în 

regiune. Cele mai importante sunt universităţile din Constanţa şi 

Galaţi. 

Infrastructura în domeniul sănătăţii. În regiune existau 47 de 

spitale, dintre care 24 localizate în Constanţa şi Galaţi. De 

asemenea, în regiune îşi mai desfăşurau activitatea 13 policlinici şi 
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41 dispensare medicale, la care se adaugă alte tipuri de unităţi 

sanitare. Serviciile medicale pentru populaţia din mediul rural sunt 

slab dezvoltate, fiind necesară organizarea unui proces de planificare 

medicală. 

Infrastructura de sănătate din regiune, atât din punct de vedere al 

construcţiilor, cât şi al dotărilor, este precară, fiind necesare 

reabilitarea clădirilor, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora. 

 

2. Potenţial de dezvoltare 

Regiunea dispune de o serie de resurse naturale, care, valorificate 

corespunzător, pot juca un rol important în dezvoltarea economico-

socială. Dintre acestea, cele mai importante sunt zăcămintele de ţiţei 

şi gaze naturale (Subcarpaţii Buzăului, vestul judeţului Brăila şi sudul 

judeţului Galaţi, platforma Mării Negre), carierele de granit (Munţii 

Măcinului), sarea, etc. 

Alt avantaj pe care Regiunea îl poate valorifica, este reprezentat de 

prezenţa portului Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi, 

Brăila şi Tulcea. Legăturile acestora cu marile porturi ale lumii, pot 

fi folosite, atât pentru a asigura materia primă necesară dezvoltării 

economiei regiunii, cât şi pentru a exporta bunuri produse atât în 

regiune, cât şi în restul ţării. 

Cel mai important potenţial pentru dezvoltarea Regiunii, este 

reprezentat însă de resursele turistice: 

• Litoralul Mării Negre, care cuprinde 13 staţiuni, cu unităţi 

de cazare, tratament şi agrement (hoteluri, moteluri, vile, 
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campinguri) desfăşurate de-a lungul a 70 km de coastă 

între Năvodari şi Mangalia; 

• Delta Dunării, care prezintă o atracţie ştiinţifică şi un 

potenţial turistic ridicat, în special după  includerea  sa  în  

1990,  împreună  cu  alte  zone  naturale  adiacente,  în  

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; 

• Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, cu o 

veche tradiţie: Lacul Techirghiol, Eforie Nord (nămol 

curativ cu proprietăţi asemănătoare celui de la Marea 

Moartă); 

• Regiunea prezintă şi un cadru promiţător pentru 

dezvoltarea agro-turismului (Brăila, Galaţi şi Tulcea) cu 

resurse importante pentru dezvoltarea turismului de 

agrement (vânătoare şi pescuit) în Insula Mică a Brăilei, 

Insula Mare a Brăilei, etc.; 

• Zona montană din Vrancea şi Buzău prezintă interes turistic 

prin staţiunile Soveja şi Lepşa şi zone turistice unice în 

ţară, cum ar fi: Vulcanii Noroioşi (Berca), peşterile de la 

Bozioru, Focurile Vii; 

• Patrimoniul cultural-istoric al regiunii se remarcă prin 

cetăţile getice, romane, greceşti, bizantine şi locaşuri 

mânăstireşti, majoritatea fiind concentrate în judeţele 

Tulcea şi Constanţa. 
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Potenţialul industrial al regiunii este foarte important şi diversificat, 

în acelaşi timp. În anul 2003, valoarea adăugată brută a acestui 

sector (incluzând sectorul de construcţii) a fost de 2 mil. euro, 

reprezentând 31,3% valoarea adăugată brută pe regiune. Industria 

regională este concentrată în special în centrele urbane: 

- Industria petrochimică în Năvodari 

- Industria metalurgică în Galaţi şi Tulcea 

- Industria de echipamente în Brăila, Buzău, Constanţa, Tecuci 

- Industria de construcţie navală în Constanţa, Galaţi, Brăila, 

Tulcea, Mangalia, Midia 

- Industria materialelor de construcţie în Medgidia 

- Industria textilă în Brăila, Tulcea, Vrancea 

Principalele caracteristici ale industriei la nivel regional sunt: 

- este concentrată în marile oraşe, fiind foarte puţin prezentă în 

zonele rurale 

- industria de procesare deţine primul loc în termeni de 

venituri şi rată de ocuparea populaţiei în această ramură 

Agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru 

economia regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în 

acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul regional. 

Terenurile cultivate deţin 65% din suprafaţa regiunii şi prezintă 

potenţial de dezvoltare în viitor. Deşi există acest potenţial agricol, 

capacitate de procesare a produselor agricole este limitată (scăzută) 

din cauza tehnologiilor depăşite. Gradul ridicat de fragmentare a 

terenului cultivat reprezintă un alt obstacol pentru dezvoltarea 



COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 
53 

agricolă. Potenţialul economic scăzut al fermelor mici şi 

managementul ineficient al acestora au determinat subdezvoltarea 

sectorului de procesare a produselor agricole. 

În anul 2004, regiunea ocupa primul loc la nivel naţional, în ceea ce 

priveşte producţia de struguri şi floarea-soarelui şi locul al doilea la 

producţia de grâu, cereale şi fasole. În ceea ce priveşte sectorul de 

creştere a animalelor şi cel zootehnic, regiunea se situa pe primul 

loc la producţia de carne de oaie şi capră, şi de asemenea, de lână. 

Prin  intermediul  unui  larg  proces  de  consultare  a  instituţiilor  

şi  organizaţiilor  membre  ale Grupurilor de parteneriat local 

existente la nivelul regiunii a fost elaborată, Strategia de Dezvoltare 

Regională. 

 

3.  Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 

Strategia de Dezvoltare Regională promovează o abordare integrată 

cu privire la principiile guvernării regionale, accesibilitatea şi 

mobilitatea forţei de muncă, protecţia mediului, dezvoltarea 

economică, corelat cu obiectivele şi ţintele stabilite prin strategiile 

de la nivel european. Se asigură în acest fel sinergia măsurilor 

promovate la nivel naţional şi regional cu cele de la nivel european, 

aceasta fiind unica modalitate în care finanţările europene pot fi 

utilizate corect. 

În baza analizelor efectuate cu ocazia elaborării Strategiei de 

Dezvoltare Regională, a fost elaborat Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Sud - Est, care tratează o gamă largă de probleme 
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economice, sociale şi de mediu ale regiunii. 

 

 

Sistemul Obiectivelor Strategice de Dezvoltare cuprinse în Planul de 

Dezvoltare al Regiunii Sud-Est este prezentat mai jos: 



            
 

COMUNA  AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 - 2020 
 

 

  

 
O

b
ie

ct
iv

 

g
en

er
a
l 

P
ri
o
ri
tă
ţi

 
O

b
ie

ct
iv

e 
sp

ec
if

ic
e
 

 

 Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii este acela de a creşte semnificativ PIB regional până în 2013, pe baza unei rate de 

creştere economică superioară mediei naţionale, prin creşterea competitivităţii pe termen lung şi atractivităţii regiunii pentru investiţii, cu 

valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

populaţiei. 
 

 

                                 1 2 3                     4 5          6       7  8

Creşterea atractivităţii 

regiunii prin 

dezvoltarea 

accesibilităţii, prin 

continuarea extin- 
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feroviar 
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favorabile 

pentru loca- 

lizarea de noi 
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pentru o 
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flexibilă 

Crearea de noi 
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economică 
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sectorului 
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sociale şi de 
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zonelor urbane 
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viaţă (infrastruc- 

tură urbană, 
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Dezvoltare urbană 

transport la nivel condiţiilor condiţiilor oportunităţi de sectorului sectorului economiei durabilă 

regional favorabile pentru o creştere serviciilor educaţiei rurale  

 dezvoltării piaţă a economică sociale şi de    

 mediului muncii  sănătate    

 investiţional flexibilă      
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Primul obiectiv al PDR , vizează creşterea atractivităţii regiunii prin 

dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării 

infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal şi feroviar, 

prin crearea unui sistem multi-modal de transporturi. 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv se preconizează crearea unui 

sistem de transport inovativ, care să respecte mediul înconjurător, 

capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele 

internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică deosebită a 

regiunii. 

 

Prin stabilirea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- dezvoltarea punctelor terminus şi a sistemului inter-modal 

- dezvoltarea legăturilor între terminale şi centrele urbane cu 

sistemele naţionale şi internaţionale de transport 

- modernizarea şi asigurarea accesului în zonele rurale 

- creşterea mobilităţii în zonele urbane 

Prin  cel  de-al doilea obiectiv se  doreşte crearea condiţiilor 

favorabile pentru localizarea de  noi investiţii şi întărirea 

potenţialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi 

şi al serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, prin 

simplificarea, transparenţa şi accelerarea procedurilor 

administrative şi pentru obţinerea autorizaţiilor şi crearea 

condiţiilor de creştere a productivităţii întreprinderilor prin 

utilizarea de produse şi procese inovative. 

 



COMUNA  AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 57 

 

Prin stabilirea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- susţinerea IMM-urilor în vederea creşterii competitivităţii 

- susţinerea serviciilor pentru IMM-uri 

- realizarea de districte economice, structuri de afaceri şi 

susţinerea clusterelor. 

Cel de-al treilea obiectiv vizează crearea condiţiilor pentru o piaţă a 

muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină capabilă a se 

adapta permanent cerinţelor angajatorilor, prin promovarea culturii 

antreprenoriale, a societăţii informaţionale şi a noilor servicii, în 

contextul unei dinamici accelerate a integrării activităţilor 

economice în spaţiul european şi internaţional. 

Printre măsurile prevăzute în acest sens, se numără: 

- măsuri active pe piaţa muncii, instruirea şomerilor (inclusiv a 

celor aflaţi în şomaj de lungă durată) şi dezvoltarea forţei de 

muncă pentru a deveni adaptabilă la schimbările structurale 

- proiecte ce vizează promovarea incluziunii sociale 

- promovarea incluziunii sociale 

- modernizarea sistemului instituţional al pieţei muncii 

Cel de-al patrulea obiectiv abordează crearea de noi oportunităţi de 

creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii prin 

dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental şi promovarea politicii 

de mediu. 

În acest sens, se va avea în vedere crearea sistemului de gestiune 

şi control a factorilor de mediu, inclusiv înlăturarea efectelor 

negative asupra mediului în cazuri de catastrofe naturale, 

îmbunătăţ i rea  generală a factorilor de mediu prin protejarea 
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biodiversităţii, păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a 

parcurilor şi zonelor verzi din zonele urbane.                                                                                                                                                          

Măsurile prevăzute a se realiza în acest sens sunt: 

- extinderea şi modernizarea sistemelor de gestiune a 

deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor contaminate 

- extinderea şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă 

şi de apă uzată 

- reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a 

deşeurilor industriale 

- recrearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor 

expuse eroziunii marine, dezastrelor naturale şi fenomenelor 

de despădurire 

- promovarea utilizării de energie neconvenţională şi 

eficientizarea sistemelor de distribuţie şi a consumului 

- crearea sistemului de gestiune şi control a factorilor de 

mediu, unităţi de monitorizare şi intervenţie la nivelul întregii 

regiunii 

- valorificarea zonelor naturale protejate, extinderea lor şi 

identificarea de noi zone naturale şi realizarea de planuri de 

management a zonelor aparţinând reţelei Natura 2000 

Prin cel de-al cincilea obiectiv se doreşte dezvoltarea sectorului 

serviciilor sociale şi de sănătate prin îmbunătăţirea  infrastructurii  

şi  a  dotărilor,  prin  aplicarea  unui  management  eficient  şi  

creşterea accesului la aceste servicii, mai ales ale celor din zonele 

rurale şi izolate. 
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Pentru realizarea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale şi de sănătate 

- întărirea instituţională a serviciilor de sănătate şi protecţie 

socială 

Cel de-al şaselea obiectiv vizează dezvoltarea sectorului educaţiei 

prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a  dotărilor, prin creşterea 

calităţii serviciilor de educaţie, dezvoltarea de centre de formare 

continuă pentru adulţi, realizarea de reţele şcolare, dezvoltarea 

parteneriatului între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, 

universităţi şi administraţia publică şi susţinerea cercetării – 

inovării, dezvoltarea acţiunilor inovative în vederea îmbunătăţirii 

tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii. 

Prin stabilirea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii educaţionale la toate 

nivelurile 

- corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare 

profesională cu cerinţele pieţei muncii 

Cel de-al şaptelea obiectiv vizează modernizarea sectorului agricol 

şi diversificarea activităţilor agricole altele decât agricultura, prin 

valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, 

silvic, biodiversitatea etc.), a patrimoniului cultural (tradiţii şi 

experienţe profesionale acumulate), prin dezvoltarea capitalului 

uman şi crearea de noi specializări. 

Prin stabilirea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- îmbunătăţirea  competitivităţii  întreprinderilor  agricole,   a   
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fermelor   zootehnice   şi   agro- alimentare într-un sistem de 

filieră de producţie, prin introducerea inovării şi a sistemelor 

de certificare şi de siguranţă a alimentelor 

- sprijinirea zonelor rurale prin valorificarea resurselor de 

mediu, naturale şi a patrimoniului cultural 

- modernizarea  sectorului  piscicol  printr-o  dezvoltare  

durabilă,  prin  susţinerea  producţiei piscicole (acvacultura şi 

cultura marină) 

Cel de-al optulea obiectiv abordează creşterea atractivităţii zonelor 

urbane pentru investiţii, prin îmbunătăţirea standardelor de viaţă 

(utilităţile publice şi spaţiile verzi), valorificarea patrimoniului 

arhitectonic, artistic şi monumental, promovând coeziunea şi 

incluziunea socială şi prin dezvoltarea de servicii urbane. 

Prin stabilirea acestui obiectiv, se urmăreşte: 

- sprijinirea asocierii oraşelor mici în vederea dezvoltării comune 

de servicii publice 

- sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea dezvoltării de noi funcţii 

pentru teritoriu 

- acţiuni de regenerare urbană şi dezvoltarea de servicii publice 

superioare 

- acţiuni pentru sprijinirea oraşelor izolate sau aflate la periferie 

- acţiuni pentru reabilitare şi îmbunătăţirea locuinţelor 

Aceste obiective sunt coerente cu documentele programatice 

naţionale şi europene, vizând asigurarea unei dezvoltări echilibrate 

a teritoriului regiunii, prin valorificarea resurselor locale şi 

susţinerea economiilor locale, cu păstrarea valorilor mediului 
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înconjurător şi asigurarea condiţiilor de oportunităţi egale  pentru  

întreaga  populaţie.  Un  alt  rezultat  al  aplicării  acestei  strategii  

de  dezvoltare  va  fi asigurarea unei dezvoltări policentrice 

echilibrate a regiunii şi eliminarea disparităţilor intra-regionale. 

 

4. Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor 

Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor este un document de 

planificare a sistemului de gestionare a deşeurilor la nivel de 

regiune, având următoarele caracteristici: 

- Redă situaţia existentă din sistemul de gestionare a deşeurilor 

pentru Regiune 

- Identifică şi analizează punctele slabe ale regiunii legat de 

gestionarea deşeurilor 

- Defineşte obiectivele specific regionale 

- Dezvoltă şi evaluează alternative diferite pentru viitorul 

apropiat 

- Oferă posibilităţii şi soluţii adecvate pentru sistemul de 

gestionare a deşeurilor 

- Identifică investiţiile necesare pentru viitor 

Conform acestui Plan, în judeţul Constanţa existau la nivelul anului 

2003 depozite ecologice în următoarele localităţi: Ovidiu, Negru 

Vodă, Eforie Sud, Albeşti, Medgidia, Hârşova, Cernavodă, 

Techirghiol, Basarabi. 

În judeţul Constanţa, pe parcursul anului 2005 s-au derulat 

proiecte pilot pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje 

de la populaţie, realizându-se colectarea a 2,95 tone plastic şi 1,15 
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tone hârtie şi carton. 

Societăţile care colectează şi reciclează deşeuri de ambalaje erau: 

➢ S.C. Energia SA - Mase plastice 

➢ S.C. Agla S.R.L. Loc. Ovidiu- Hârtie/carton Mase plastice (PET, 

folie PE) 

➢ SC MRV - Hârtie/carton 

➢ S.C. Altepro S.R.L. Mangalia - Mase plastice (PET, folie PE) 

➢ S.C. Aydeniz Prest Com S.R.L. Constanţa - Mase plastice 

➢ S.C. Antar Plastics S.R.L. Constanţa - Mase plastice (folie PE) 

➢ S.C. Remat S.A.  Constanţa - Hârtie/carton Mase plastice sticla 

➢ S.C. T.S.P. Ecoterm S.A. Năvodari - Hârtie/ carton Mase 

plastice (PET) 

Colectarea şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice se face de către firma S.C. GREMLIN S.R.L. 

Din cele 20 de obiective regionale legate de gestionarea deşeurilor, 

autoritatea locală din AMZACEA se poate implica în mod direct în 

atingerea următoarelor: 

❖ asigurarea resurselor necesare direct implicate în sistemul de 

gestionare a deşeurilor ca număr şi pregătire profesională, în 

special în ceea ce priveşte asigurarea dotărilor 

corespunzătoare; 

❖ Implementarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor, 

în special prin separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de 

cele nepericuloase din deşeurile menajere 

❖ Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate 



COMUNA  AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 63 

 

❖ Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje depozitate 

❖ Colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

❖ Recuperarea anvelopelor uzate pentru valorificare, reciclare 

sau valorificare termoenergetică 

❖ Reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice 

❖ Creşterea gradului de conştientizare a publicului privind 

impactul depozitării deşeurilor asupra sănătăţii şi mediului, în 

special prin creşterea conştientizării asupra bunelor practici 

Investiţiile identificate ca fiind necesare pentru managementul 

integrat de gestiune al deşeurilor în judeţul Constanţa, cu impact la 

nivelul localităţii AMZACEA, sunt: 

- Reabilitarea sistemelor de salubrizare din zona urbană şi 

extinderea acestora şi în zonele rurale, 

- Implementarea unor sisteme de colectare selectivă a 

deşeurilor, fie prin promovarea colectării individuale în 

gospodării sau prin realizarea unor puncte de colectare 

centralizate, 

- Înfiinţare staţii de transfer: amplasate în zona de sud şi în 

zona de nord a judeţului. 

Staţiile de transfer vor fi amplasate în zona Băneasa, Cobadin, 

Negru-Vodă, Cernavodă, Hârşova, Crucea, Nicolae Bălcescu, 

Amzacea. În funcţie de necesităţi se vor stabili locaţiile pentru 

alte 3 staţii de transfer, 

- Primaria Cernavodă: proiect pentru „Sistem de management 

integrat al deşeurilor urbane în oraşul Cernavodă şi 
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comunele limitrofe Saligny, Seimeni şi Hârşova”. 

 

În ceea ce priveşte tratarea-eliminarea deşeurilor în judeţul 

Constanţa, PRGD prevede: 

- Realizarea a 12 staţii de sortare şi a 12 staţii de compostare 

ce vor fi amplasate în apropierea depozitelor de deşeuri de la 

Costineşti, Ovidiu, Albeşti (Mangalia), Medgidia 

- Realizarea  unei  staţii  de  tratare  mecano-biologică,  

amplasată  într-o  zona  unde  deşeurile menajere sunt 

colectate în amestec 

- Realizarea unor depozite ecologice la Medgidia şi Albeşti 

(Mangalia) 
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IV. Coordonate judeţene – judeţul Constanţa 
 
 
 

 
 

 
 

Judeţul Constanţa este situat în partea de S-E a României, 

învecinându-se la Nord cu judeţul Tulcea, la Est cu Marea Neagra, 

la Sud cu Bulgaria şi la Vest cu fluviul Dunărea. 

Suprafaţa judeţului Constanţa este de 7.071 km2 şi ocupă în acest 

sens locul 8 între judeţele României. 

Din punct de vedere teritorial-administrativ este împărţit în 3 

municipii, 9 oraşe şi 57 comune. 

Scurt istoric 

Judeţul Constanţa, alături de judeţul Tulcea, face parte din 

Dobrogea – străveche provincie de pe ţărmul vestic al Pontului 

Euxin (Marea Neagră), localităţile acestui ţinut fiind dintre cele mai 

vechi din România, cu origini în antichitatea greacă. 
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Începând de la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. grecii ionieni de pe 

litoralul Asiei Mici au întemeiat o serie de colonii pe ţărmul 

maritim al actualului judeţ Constanţa, printre care se numărau 

Histria şi Tomis, iar grecii dorieni – Callatis (Mangalia). 

Înainte de cucerirea Daciei de către romani, Dobrogea – pe atunci 

Schythia Minor – a intrat sub stăpânirea romana (secolul I î.e.n.). Ca 

urmare, Dobrogea poate fi considerată ca fiind prima provincie 

romană dintre toate provinciile româneşti de mai târziu. 

Situat în partea de mijloc a Dobrogei, judeţul Constanţa a avut o 

evoluţie asemănătoare întregii regiuni, singura particularitate ce a 

impus o oarecare ascensiune fiind vecinătatea mării şi construirea 

podului feroviar de peste Dunăre, care a scos ţinutul din izolarea 

faţă de restul ţării şi a accelerat integrarea economică şi creşterea 

populaţiei româneşti. 

Relief 

Relieful este de podiş jos, fragmentat de râuri (cele mai multe se 

varsă în Dunăre; pe unele există lacuri de tip liman - Bugeac, 

Oltina, Vederoasa etc.); alt. de 10-250 m; cea mai mare parte 

este situată în Podişul Dobrogei de Sud; secţionat de Valea Caraşu 

pe care s-a amenajat Canalul Dunare-Marea Neagră; în nord se află 

Podişul Casimcei. 

Clima 

Clima temperat-continentală, caracteristică judeţului Constanţa, 

este influenţată de poziţia geografică (situarea între Dunăre şi 

Marea Neagră), precum şi de particularităţile fizico-geografice ale 
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teritoriului. 

În zona litorală, climatul temperat-continental prezintă o puternică 

influenţă marină. Climatul marin este caracterizat prin veri a căror 

căldură este atenuată de briza mării şi ierni blânde, marcate de 

vânturi puternice şi umede care bat dinspre mare. Valorile 

temperaturilor medii anuale variază între 10-15 grade C. 

Precipitaţiile anuale variază între 400-500 mm, zona cea mai săracă 

în precipitaţii fiind litoralul, unde valoarea cantităţii de precipitaţii 

se situează sub 400 mm. 

 Vegetaţie  

Vegetaţie este de stepă şi silvostepă, înlocuită cu culturi cerealiere 

irigate. În sud-vest se găsesc păduri de câmpie cu elemente sudice. 

Solurile sunt dominant cernoziomice. Pe litoral se găsesc lacuri de 

tip lagună (Siutghiol-Sinoie) şi liman (Taşaul, Tatlageac, 

Techirghiol, Mangalia). 

Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică a judeţului este formată de următoarele 

cursuri de apă: Dunărea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, 

Valea Baciu şi Casimcea. 

La Est, judeţul este scăldat de apele Mării Negre, o mare 

continentală cu golfuri larg deschise şi puţine peninsule. Datorită 

configuraţiei ţărmului şi reliefului submarin, adâncimea apei este 

mică în dreptul litoralului românesc. 

Reţeaua hidrografică s-a îmbogăţit prin darea în exploatare a 

Canalului Dunăre – Marea Neagră pe o distanţă de 64,2 km, Canalul 
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Poarta Albă - Midia pe o distanţă de 27,5 km şi alte canale de 

irigaţie din Valea Carasu. 

Resurse naturale 

În  subsol  sunt  importante  resurse  minerale  printre  care  se  

numără  mineralele  feroase,  apele mineralizate, materialele de 

construcţii, izvoarele mezotermale, rocile comune şi cele fosfatice. 

Suprafaţa podişului este în mare parte acoperită de o pătură de 

calcar şi loess, podişul Casimcea având chiar o structură aparte: un 

amestec de şisturi verzi acoperite de calcare jurasice şi straturi de 

loess. Platforma continentală a Mării Negre are importante resurse 

de hidrocarburi şi minerale puse în valoare pe măsura dării în 

folosinţă a unor instalaţii de foraj marin. Din punct de vedere al 

resurselor, un interes special  îl prezintă lacurile sărate Techirghiol 

şi Nuntaşi cu importantele lor rezerve de nămol sapropelic cu 

valoroase calităţi terapeutice. 

Agricultura 

Bogăţiile solului sunt reprezentate de suprafeţele întinse de 

terenuri agricole, terenuri care reprezintă 80% din suprafaţa totală, 

din care suprafaţa arabilă reprezintă cca. 85%. 

Fondul funciar, după modul de folosinţă: 

 
 hectare 

 

Anii 

 
Suprafaţa 

totală 

  
Suprafaţa 

agricolă 

 din care, pe categorii de folosinţă: 
 

Arabilă 
 

Păşuni 
 

Fâneţe 

 

Vii 
1)

 

 

Livezi 
2)

 

2012 707.129  564.403  485.802 61.779 - 12.753 4.069 
 

SURSA: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
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Evoluţia demografică 

Populaţia judeţului Constanţa era, la 01.07.2003, de 713.563 

locuitori, situându-se pe locul 6 între judeţele ţării. Densitatea era 

de 101 de locuitori pe km2, peste media pe ţară. Municipiul 

Constanţa este reşedinţa judeţului şi este al doilea oraş ca mărime 

după Bucureşti. 

Ca grad de urbanizare, judeţul Constanţa se află pe locul trei în 

ţară, concentrând 73,5% din populaţie în cele 3 municipii şi 9 

oraşe. 

Populaţia ocupată era, la 01.01.2004, de 276.100 persoane, din 

care: 27,4% în agricultură, 17,7% în industrie, 14,2% în comerţ, 

10,4% în transporturi şi 7,9% în construcţii. 

 

 
Populaţia, pe sexe şi medii 

 
 

 

 

Anii 

Total 

(număr 

persoane) 

Urban 

(număr 

persoane) 

Rural 

(număr 

persoane) Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 

Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 

Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 
2007 713783 348977 364806 506077 244162 261915 207706 104815 102891 

2008 713563 348348 365215 504681 242846 261835 208882 105502 103380 

2009

4 

713825 348292 365533 507731 244099 263632 206094 104193 101901 

2010 715148 348609 366539 507031 243429 263602 208117 105180 102937 

2011 716576 349163 367413 506852 243134 263718 209724 106029 103695 

2012 718330 349731 368599 505937 242222 263715 212393 107509 104884 
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Populaţia ambele sexe în mediul urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007  2008  2009  2010  2011  2012 

 

 

 

 

Populaţi 

a 

ambele 

sexe în 

mediul 

 

 

 

Populaţia ambele sexe mediul 
rural 

 
214000 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

 

Populaţi 

a 

ambele 

sexe 

mediul 

 
 

După cum se poate vedea din tabelele de mai sus, evoluţia populaţiei a avut un trend 

descrescător pe ansamblu la nivelul judeţului, constatându-se totodată o creştere accentuată 

în ultimii ani a numărului persoanelor în mediul rural şi o scădere a acestora în mediul urban. 

Întrucât trendul demografic este negativ, prin existenţa unei ponderi scăzute a populaţiei în 

vârstă de 0-20 ani în total populaţie, rezultă că fenomenul de creştere a populaţiei în judeţ se 

datorează migraţiei populaţiei dinspre alte regiuni şi judeţe către judeţul Constanţa. 

 
 
 

populaţia pe sexe 
 

 
populaţia 

de sex 

masculin 

 
 
 

49 
populaţia 
de sex 

populaţia în mediul urban şi 
mediul rural 

 
 

  30% 

 
 

mediul 

urban 

mediul 

rural 

51% feminin  
 

70% 



 
 

COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 

 
71 

 

Pe sexe populaţia judeţului Constanţa se clasifica astfel: din totalul 

de 718.330 locuitori, 349.731 (49%) erau de sex masculin, iar 

368.599 (51%) erau de sex feminin. 

Pe medii (urban/rural) clasificarea este următoarea: din cei 718.330 

locuitori, 505.937 locuitori, reprezentând 70% locuiesc în mediul 

urban, iar 212.393 locuitori, reprezentând 30% din totalul populaţiei, 

în mediul rural.                                                                            

Forţa de muncă 

Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra 

caracteristicilor pieţei muncii în judeţul Constanţa, determinând 

modificări semnificative de volum şi structură a principalilor 

indicatori ai forţei de muncă. 

Faţă de evoluţia demografică din alte judeţe, aşa cum s-a văzut şi mai 

sus, în judeţul Constanţa indicele demografic se află pe o curbă 

ascendentă, fapt care îmbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă. 

În perioada 2006-2012, numărul mediu al salariaţilor a avut evoluţia 

de mai jos: 

 

 

2006 

 

170,0 

 

110,0 

2007 172,4 115,3 

2008 172,5 117,3 

2009 169,3 110,8 

2010 176,3 117,7 

2011 173,8 108,4 

2012 178,5 109,0 
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Conform datelor din studiul „Costul forţei de muncă”, la nivelul 

judeţului Constanţa populaţia ocupată civilă a fost de 294,5 mii 

persoane. 

Infrastructura 

Transport 

În domeniul transporturilor judeţul Constanţa îmbină transportul 

feroviar cu cel rutier, maritim şi fluvial. Reţeaua feroviară măsoară 

392 km, din care 129 km linie dublă electrificată. 

Lungimea drumurilor publice totalizează 2.269 km, din care 510 km 

sunt modernizate şi 847 km cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară. 

Judeţul este străbătut de magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa, 

de o cale ferată nord-sud (prin centru) şi şase artere rutiere 

principale care converg în Constanţa. De asemenea, aici se găseşte 

un aeroport. 

Căile ferate 

Principalele căi ferate care traversează judeţul Constanţa sunt: 

- Bucureşti - Feteşti - Cernavodă - Constanţa – 226 km 

- Tulcea - Medgidia - Constanţa – 179 km 

- Negru Vodă - Medgidia - Constanţa – 92 km 

- Mangalia - Constanţa – 43 km 
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Căile navale 

Există posibilitatea accesului spre Constanţa pe apă: 

- prin intermediul Dunării (porturile Cernavodă şi Hârşova) 

- prin  intermediul Canalului Dunăre-Marea Neagră  (porturile 

Medgidia,  Basarabi, Ovidiu şi Agigea) 

- prin intermediul Mării Negre (porturile Constanţa, Agigea, 

Mangalia şi Midia) 

Transporturile fluviale se efectuează pe Dunăre între porturile 

Cernavodă şi Hârşova şi pe canalul Dunăre - Marea Neagră cu 

legătură spre Marea Nordului prin magistrala Dunăre-Maine-Rhin. 

Căile aeriene 

Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu", situat la aproximativ 

25 km de Constanţa, asigură accesul spre litoral pe calea aerului. 

Contextul economic 

Economia judeţului Constanţa are un profil industrial, agrar şi turistic, 

cu o agricultură şi un transport maritim bine reprezentate în ansamblul 

economiei ţării. 

În judeţul Constanţa funcţionează circa 31 de regii autonome, 25.303 

societăţi comerciale, din care: 66 cu capital de stat, 618 cu capital 

mixt, 25.119 cu capital privat şi 169 organizaţii cooperatiste. 

Aportul judeţului Constanţa la producţia industrială a ţării este de 

circa 10,3% la ţiţei extras; 18,5% la ţiţei prelucrat; 18,2% la acid 

sulfuric; 19,2% la ciment; 2,3% la îngrăşăminte chimice; 1,6% la 
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ţesături din lână; 10,3% la ulei vegetal şi 2% la gaze naturale extrase. 

În peisajul industrial al judeţului se înscriu unităţi reprezentative, ca: 

- În cadrul industriei construcţiilor de maşini: şantierele navale 

Constanţa, Mangalia şi Midia realizează vrachiere, mineraliere şi 

petroliere de mare tonaj până la 200.000 tdw, feriboturi, docuri 

plutitoare şi reparaţii de nave, situându-se printre cele mai 

moderne şantiere din lume. 

De asemenea, S.C."MECONST" Constanţa execută echipamente 

navale şi utilaje energetice; S.C."IMU" Medgidia realizează 

maşini, remorci şi utilaje specifice agriculturii, iar "SURSAL" 

Saligny produce şuruburi şi alte organe de asamblare. 

- Industria chimică reprezentată, în principal, de 

S.C."PETROMIDIA", cu unele dintre cele mai moderne instalaţii 

şi care prelucrează anual 3,5 mil. tone de ţiţei, "FERTILCHIM" 

Năvodari care produce acid sulfuric, îngrăşăminte chimice 

fosfatice pentru consumul intern şi export şi S.C."ENERGIA" 

Constanţa, specializată în echipamente tehnologice, articole 

tehnice din cauciuc, articole injectate şi extrudate din mase 

plastice. 

 

- Industria  extractivă  de  hidrocarburi  este  prezentă  în  

economia  judeţului  prin S.C."PETROMAR", care extrage 

anual din platforma continentală a Mării Negre peste 700 de 
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mii tone de ţiţei şi 400 mil. m3 gaze. 

- Energia  electrică  şi  termică  se  realizează  prin  Centralele  

electrice  Constanţa,  Ovidiu, Năvodari şi prin Centrala Nucleară 

Electrică Cernavoda, care produce circa 900 mil. kwh/an. 

- Judeţul Constanţa dispune de însemnate capacităţi de prelucrare 

a lemnului şi a producerii celulozei şi hârtiei. 

- S.C."ROMCIM" Megidia ,"SOMALCO" şi "CELCO' Constanţa, 

asigură cerinţele pieţii interne şi externe cu ciment şi materiale 

de construcţii. 

- Industria alimentară este reprezentată de mai mulţi agenţi 

economici profilaţi pe prelucrarea produselor de: morărit şi 

panificaţie, carne, lactate, uleiuri vegetale, conserve, legume şi 

fructe, sucuri, băuturi alcoolice, pescuit etc. 

În cadrul economiei naţionale, agricultura judeţului Constanţa ocupă o 

suprafaţă agricolă de 565.737 ha, din care sectorul privat deţine 

326.751 ha, pe care se cultivă, în special, culturi cerealiere. Judeţul 

Constanţa dispune de cel mai complex sistem de irigaţii, suprafaţa 

amenajată fiind de circa 431.000 ha. 

În continuarea portului, spre sud, a fost conceputa  ZONA LIBERĂ 

CONSTANŢA, care ocupă 144,5 ha şi beneficiază de 935 m de cheiuri 

de acostare. Zona liberă este conectată la toate căile de transport 

interne şi internaţionale, rutiere, maritime, fluviale şi aeriene. Aici 

se preconizează a fi amplasate noi capacităţi de producţie, 
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depozitare, prelucrare asamblare, expediţii, se vor organiza expoziţii, 

operaţiuni de bursă, financiar-bancare, beneficiind de toate facilităţile 

acordate zonelor libere. 

Pornind de la problemele identificate şi având în vedere necesitatea 

atragerii de surse de finanţare suplimentare la bugetul Consiliului 

Judeţean în vederea soluţionării acestora, la nivelul instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu din judeţ, au fost elaborate strategii şi planuri 

de acţiune, în scopul soluţionării acestora. 

 

Strategia Consiliului Judeţean Constanţa, are în vedere continuarea şi 

amplificarea procesului de reformă administrativă, dezvoltarea socio-

economică şi culturală a judeţului Constanta. 

Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului 

material şi uman în folosirea resurselor existente şi a identificării 

altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi echilibrată a 

localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos şi 

coerent sub raport funcţional, economico-social şi cultural, în 

condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al 

capitalului natural. 

 

Obiectivele calitative se referă la: 

• ridicarea standardului de viaţă 

• crearea de noi locuri de muncă 
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• îmbunătăţirea calităţii mediului 

• regenerarea ambientului 

• îndeplinirea criteriilor existente la nivelul ţărilor europene 

dezvoltate 

 

Obiectivele principale vizează: 

• revigorarea şi stabilitatea socio-economică 

• modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice 

• valorificarea potenţialului turistic 

• atingerea parametrilor minimali de funcţionalitate socială şi 

economică a localităţilor judeţului Constanţa, în special în mediul 

rural. 

Având în vedere evaluarea situaţiei economico – sociale a judeţului 

Constanţa, potenţialul economic şi criteriul  determinant  al  

concordanţei  cu  cerinţele  integrării  europene  şi  euroatlantice,  

au  fost identificate următoarele priorităţi: 

❖ Diversificarea şi extinderea bazei industriale 

Prin aceasta se doreşte realizarea de investiţii productive în vederea 

creării şi menţinerii locurilor de muncă permanente: 

- reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor şi clădirilor 

care concură la producerea de valori şi bunuri materiale; 

- reabilitarea infrastructurii fizice; 

- dezvoltarea de parcuri industriale; 
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- atragerea IMM-urilor în sfera producţiei prin reabilitarea şi 

dezvoltarea infrastructurii, în zonele defavorizate economic; 

- dezvoltarea IMM-urilor în vederea creării de activităţi 

industriale complementare sau alte sectoare ale producţiei 

materiale care să asigure dezvoltarea economică. 

❖ Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii din mediul rural în 

vederea atragerii IMM-urilor în activităţi productive bazate pe 

valorificarea resurselor locale. 

- Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi 

capacităţi de producţie, în scopul preluării şi realizării de produse 

agroalimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de 

export. 

- Investiţii în infrastructura sectorului prelucrativ manufacturier. 

❖ Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente 

- Reabilitarea zonelor, monumentelor, clădirilor de interes turistic şi 

modernizarea infrastructurii. 

- Susţinerea iniţiativei private în crearea şi dezvoltarea de unităţi 

turistice, cu servicii la standarde internaţionale. 

- Amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic, etnografic, cultural şi 

peisagistic deosebit, în scopul dezvoltării turismului. 
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- Atragerea unui număr sporit de turişti prin acţiuni promoţionale în 

ţară şi în străinătate. 

❖ Dezvoltarea potenţialului de resurse umane 

- Calificarea şi recalificarea forţei de muncă angajate în sfera 

economică. 

- Training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor. 

- Programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi 

şomeri. 

Pentru atingerea parametrilor minimali de dezvoltare economico - 

socială a localităţilor judeţului Constanţa măsurile importante care se 

impun implementate sunt: 

➢ Gospodărire unitară, raţională şi complexă a apelor 

- Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă a localităţilor; 

- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din localităţile rurale; 

- Îmbunătăţirea echipării reţelelor din localităţi cu instalaţii de 

canalizare şi staţii de epurare. 

 

➢ Infrastructura tehnică de circulaţie şi transport rutier 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe reţeaua de drumuri 

publice locale (judeţene şi comunale); 

- Consolidări, refaceri şi înlocuiri de poduri; 

- Pasaje denivelate pe drumuri la intersecţia cu calea ferată; 
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- Ameliorarea/îmbunătăţirea legăturilor auto în/şi spre zonele lipsite 

de reţea feroviară. 

➢ Turismul 

- Adaptarea formelor de  turism la  oferta  turistică  specifică  

potenţialului din  fiecare zonă  a judeţului; 

- Dezvoltarea ofertei turistice; 

- Punerea în valoare şi introducerea de trasee turistice noi, pentru 

valorificarea peisajului cultural constănţean; 

- Oferta pentru turismul de afaceri şi reuniuni cu caracter ştiinţific. 

➢ Reţeaua de localităţi 

- Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a tuturor localităţilor; 

- Ameliorarea infrastructurii rutiere şi a legăturilor de transport 

cu principalele localităţi din vecinătate. 

➢ Locuinţe 

- Stimularea construcţiei de locuinţe sociale, în vederea asigurării 

pentru fiecare familie a unei locuinţe; 

- Renovarea fondului de locuinţe sociale existent. 

➢ Reţeaua de dotări publice 

- Modernizarea şi consolidarea unităţilor de învăţământ; 

- Modernizarea reţelei de unităţi de asistenţă socială; 

- Reabilitarea reţelei de unităţi culturale. 
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Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se va avea în vedere 

dezvoltarea capacităţii instituţionale de absorbţie a fondurilor 

comunitare şi guvernamentale. 

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Constanţa 

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul 

Constanţa reprezintă strategia pentru soluţionarea problemelor de 

mediu din judeţ prin abordarea pe principiile dezvoltării durabile şi 

urmărirea concordanţei cu Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului. 

Necesitatea realizării PLAM pentru judeţul Constanţa a apărut în 

contextul descentralizării, proces în care autorităţilor locale le revin 

tot mai multe responsabilităţi inclusiv în domeniul mediului 

înconjurător. 

PLAM a fost realizat de Comitetul de Coordonare, format în principal 

din reprezentanţi ai prefecturii Constanţa, Consiliului Judeţean 

Constanţa, Agenţiei de Protecţia Mediului, ai primăriilor oraşului 

Constanţa şi ale celorlalte oraşe şi comune din judeţ, precum şi ai altor 

instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Comitetul de 

Coordonare a fost sprijinit de Grupul de Lucru format din specialişti ai 

instituţiilor menţionate, pe baza etapelor corespunzătoare unor 

principii de planificare strategică. 
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Ierarhizarea problemelor de mediu şi stabilirea priorităţilor pentru 

acţiune s-au efectuat utilizând metoda analizei , astfel: 

1. în ce măsură problema afectează sănătatea umană 

2. în ce măsură problema afectează mediul 

3. în ce măsură problema generează neconformare cu cerinţele 

legale 

4. care sunt costurile asociate soluţionării problemei 

5. în ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii 

publice/mediului 

 

Procedura s-a  aplicat fiecărei probleme individuale de  mediu din 

cele 11  categorii de  probleme identificate, în următoarea ordine de 

prioritate: 

 

1. CALITATEA ŞI CANTITATEA APEI POTABILE  

       Probleme identificate: 

1. Insuficienţa gradului de asigurare a apei potabile prin sistem 

centralizat în mediul rural 

2. Starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor de distribuţie a apei 

potabile 

3. Calitatea necorespunzătoare a apei din fântâni în localităţi 

rurale fără sistem centralizat de alimentare 
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Obiective stabilite: 

1. Realizarea  de  noi  sisteme  comunale  de  alimentare  cu  apă  

potabilă,  în  vederea  acoperirii necesarului de apă potabilă în 

sistem centralizat, în mediul rural. 

2. Reducerea pierderilor de apă, în vederea creşterii gradului de 

folosinţă a apei şi menţinerea calităţii acesteia. 

3. Asigurarea calităţii apei potabile în localităţile rurale prin 

monitorizarea calităţii apelor freatice şi introducerea de sisteme 

centralizate. 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- completarea studiilor / realizarea de studii privind situaţia 

actuală în ceea ce priveşte gradul de asigurare a apei potabile în 

sistem centralizat; 

- elaborarea de documentaţii tehnice privind realizarea şi/sau 

extinderea reţelelor existente de alimentare cu apă potabilă; 

- identificarea surselor de finanţare/cofinanţare şi obţinerea de 

finanţări; 

- operaţionalizarea şi monitorizarea sistemelor; 

- elaborarea de studii privind situaţia actuală a sistemelor de 

pompare şi a reţelelor de aducţiune 



 
 

COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 

 
84 

şi distribuţie a apei potabile; 

- elaborarea de documentaţii tehnice în vederea realizării 

lucrărilor de reabilitare a sistemelor de distribuţie a apei 

potabile; 

- identificarea surselor de finanţare şi aplicarea pentru obţinerea 

finanţărilor; 

- implementarea proiectelor; 

- monitorizarea calităţii apelor freatice din localităţile rurale; 

- depistarea surselor de impurificare; 

- realizarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apă. 

 

2.  POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

Probleme identificate: 

1. poluarea apelor generată de deversarea de ape uzate insuficient 

epurate 

2. poluarea apelor de suprafaţă cu produse petroliere de la nave şi 

de la activităţi portuare 

3. poluarea apei generată de depozitarea necontrolată de deşeuri pe 

maluri sau în albiile râurilor 

4. poluarea apelor de suprafaţă generată de lipsa/uzura sistemelor de 

canalizare şi epurare a apelor uzate 

5. poluarea apei mării în zona de acţiune a Petromar 
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Obiective stabilite: 

1. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor de suprafaţă 

datorită deversării apelor uzate urbane prin epurarea apelor 

uzate în judeţ – (în sistemul RAJA), prin reabilitarea şi 

extinderea sistemului existent de canalizare 

2. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor de suprafaţă 

datorită deversării apelor uzate insuficient  epurate  de  către  

agenţii  economici  prin  reabilitarea/  modernizarea  staţiilor  de 

epurare şi prin îmbunătăţirea tehnologiilor 

3. Controlul  şi  diminuarea  poluării  accidentale  cu  produse  

petroliere  de  la  navele  şi  de  la societăţile cu activitate 

portuară prin prevenirea apariţiei fenomenelor de poluare 

accidentală cu produse petroliere de la navele şi de la societăţile 

cu activitate portuară şi prin asigurarea mijloacelor de 

intervenţie pentru controlul poluării 

4. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor de suprafaţă 

datorită depozitării necontrolate de deşeuri prin prevenirea 

poluării apelor de suprafaţă datorită depozitării necontrolate de 

deşeuri pe maluri sau în albiile apelor de suprafaţă 

5. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor de suprafaţă 

datorită lipsei sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate 

pin reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare şi prin 

construirea staţiei de epurare în Cernavodă 
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6. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor mării datorită 

impurificării sau accidentelor tehnologice prin îmbunătăţirea 

tehnologiilor şi prin asigurarea mijloacelor de intervenţie pentru 

controlul poluării. 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- continuarea sau realizarea lucrărilor de extindere şi modernizare; 

- refacerea a 10% din sistemul existent; 

- elaborarea de studii de modernizare şi optimizare a staţiilor; 

- realizarea lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a staţiilor 

de epurare; 

- dotarea navelor cu separatoare de produse petroliere 

performante; 

- aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”; 

- sistem integrat de monitorizare şi control ale calităţii; 

- dotarea cu mijloace de intervenţie în timp real în cazul poluării de 

la nave în tranzit; 

- acţiuni de informare şi educare a populaţiei; 

- identificarea surselor de finanţare; 

- achiziţionare de materiale, pregătire personal. 
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3. DEGRADAREA SOLULUI  

Probleme identificate: 

1. poluarea solului datorită activităţii de transport a ţiţeiului şi a 

produselor petroliere 

2. poluarea solului datorită infiltrării de ape uzate 

3. ocuparea unor suprafeţe mari de teren cu depozite de deşeuri 

menajere şi industriale 

4. eroziunea solului datorită lipsei perdelelor forestiere de protecţie 

5. poluarea solului şi a apelor subterane generată de depozitarea 

dejecţiilor şi evacuarea pe sol a apelor uzate necorespunzător 

epurate provenite din sectorul zootehnic 

 

Obiective stabilite: 

1. Reducerea poluării solului datorate intervenţiilor neautorizate 

prin asigurarea pazei sistemului de transport produselor 

petroliere şi prin depoluarea zonelor afectate 

2. Eliminarea poluării solului datorită infiltrărilor de ape uzate prin 

reabilitarea şi     extinderea reţelelor de canalizare 

3. Reducerea deteriorării solului prin depozitare de deşeuri 

menajere şi industriale prin reducerea cantităţii de deşeuri 

industriale prin utilizarea de tehnologii curate, creşterea gradului 

de valorificare a deşeurilor industriale şi urbane 

4. Reducerea eroziunii solului 
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5. Reducerea poluării solului datorită depozitării dejecţiilor 

animaliere prin reducerea suprafeţelor ocupate cu gunoi de grajd 

şi reabilitarea terenurilor poluate datorită depozitării de dejecţii 

animaliere 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- securizarea activităţilor de transport al produselor petroliere; 

- monitorizarea deşeurilor rezultate şi eliminarea lor; 

- continuarea programelor de reconstrucţie ecologică a suprafeţelor 

afectate; 

- identificarea stării reţelelor de canalizare, pe grade de uzură; 

- exploatarea şi întreţinerea reţelelor de canalizare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi programele proprii; 

- exploatarea, întreţinerea şi reabilitarea reţelelor de canalizare 

proprii agenţilor economici; 

- măsuri  privind  promovarea  unui  management  privind  

exploatarea  şi  întreţinerea corespunzătoare a reţelei de 

canalizare; 

- monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor uzate primate şi 

evacuate în sistemele de canalizare; 

- preepurarea apelor uzate industriale înainte de evacuarea în 

reţeaua de ape menajere; 
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- inventariere şi evaluarea depozitelor de deşeuri industriale şi 

menajere la nivelul judeţului; 

- realizarea de amenajări pentru ecologizarea depozitelor de deşeuri 

industriale; 

- crearea  unei  baze  de  date  specifice  pentru  creşterea  

gradului  de  reutilizare  a  deşeurilor industriale în alte procese 

tehnologice şi corelarea cu dezvoltarea economică a judeţului; 

- introducerea în programele de conformare a agenţilor economici 

de măsuri pentru reducerea/reciclarea deşeurilor; 

- identificarea şi cartarea zonelor afectate de eroziune a solului la 

nivelul judeţului; 

- promovarea de proiecte de împădurire pentru reabilitarea zonelor 

afectate de eroziune a solului, refacerea perdelelor forestiere 

degradate; 

- executarea de împăduriri în zonele degradate; 

- reducerea defrişărilor ilegale; 

- înfiinţare de perdele şi cordoane cu funcţii complexe (protecţie 

şi ameliorare climat) cu destinaţii: terenuri agricole, terenuri 

degradate, căi de comunicaţie, protecţie localităţi; 

- realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei rurale cu 

privire la importanţa fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere 

din afara fondului forestier (perdele de protecţie); 

 



 
 

COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 

 
90 

- inventarierea terenurilor poluate prin depozitarea dejecţiilor 

animaliere; 

- eficientizarea sistemelor de depozitare, epurare şi eliminare a 

apelor reziduale rezultate de la creşterea animalelor la agenţii 

economici. 

1. poluarea stratului freatic în zona centrală şi sudică a Municipiului 

Constanţa 

2. poluarea stratului freatic pe toată suprafaţa Portului Nou 

Constanţa 

3. poluarea stratului freatic în zona localităţilor rurale 

4. poluarea apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri 

industriale 

5. poluarea apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri 

menajere 

 

4. POLUAREA APELOR SUBTERANE 

Probleme identificate: 

1. poluarea atmosferei generată de instalaţiile mari de ardere 

(Termoelectrica, CET) 

2. poluarea atmosferei generată de trafic în mediul urban şi de-a 

lungul căilor rutiere intens circulate din zona rurală 

3. poluarea atmosferei datorită emisiilor de COV rezultaţi din 

instalaţiile şi activităţile care utilizează solvenţi organici 
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4. emisii de compuşi periculoşi proveniţi de la crematoriile spitalelor 

5. lipsa instalaţiilor de recuperare COV de la staţiile de distribuţie a 

benzinei 

6. lipsa  instalaţiilor  de  recuperare  a  substanţelor  care  

epuizează  stratul  de  ozon  la  agenţii economici care 

efectuează service la instalaţiile frigorifice 

 

Obiective stabilite: 

1. Controlul, diminuarea/eliminarea poluării stratului freatic în zona 

centrala şi sudică a Mun. 

Constanţa prin reducerea şi eliminarea poluării pânzei freatice 

2. Controlul, diminuarea/eliminarea poluării stratului freatic în zona 

Portului Nou Constanţa prin reducerea şi eliminarea poluării 

pânzei freatice 

3. Controlul,  diminuarea/eliminarea poluării  stratului  freatic  în  

zona  localităţilor  rurale  prin realizarea reţelelor de canalizare 

şi staţiilor de epurare în mediul rural 

4. Îmbunătăţirea  calităţii  apelor  din  zona  depozitelor  de  

deşeuri  industriale  prin  controlul, diminuarea/eliminarea 

poluării apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri 

industriale 
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5. Controlul, diminuarea şi eliminarea poluării apelor subterane în 

zona depozitelor de deşeuri menajere  prin  reducerea 

suprafeţelor ocupate  cu  gunoi  de  grajd  şi  reabilitarea 

terenurilor poluate datorită depozitării de dejecţii animaliere prin 

monitorizarea calităţii apelor subterane din zona depozitului de 

deşeuri, prin cunoaşterea structurilor hidrogeologice şi prin 

închiderea depozitelor neecologice. 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- elaborarea studiilor de cartare; 

- elaborarea studiilor de determinare a poluanţilor; 

- elaborarea propunerilor de rezolvare; 

- elaborarea studiilor de evaluare de riscului pentru utilizarea 

stratului freatic ca sursă de apă potabilă; 

- elaborarea studiilor de evaluare a riscului, inclusive studii 

hidrogeologice pentru depozitele de deşeuri industriale; 

- cunoaşterea structurilor hidrogeologice (dinamica acviferului, 

structura hidrogeologică; 

- monitorizarea calităţii apelor subterane din zona depozitelor de 

deşeuri industriale; 

- ecologizarea zonei depozitelor şi a zonelor afectate; 
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- realizarea  de  evaluări  de  risc,  inclusiv  studii  hidrogeologice 

pentru  depozitele  de  deşeuri menajere; 

- transportul materialului vidanjabil se va face de operatorii 

autorizaţi; 

- închiderea depozitelor neecologice; 

- realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii acviferului din 

zona depozitului de deşeuri menajere după închidere. 

 

5. POLUAREA ATMOSFEREI  

Probleme identificate:  

1.  poluarea atmosferei generată de instalaţiile mari de ardere 

(Termoelectrica, CET)  

2.  poluarea atmosferei generată de trafic în mediul urban şi de-a 

lungul căilor rutiere intens circulate din zona rurală  

3.  poluarea atmosferei datorită emisiilor de COV rezultaţi din 

instalaţiile şi activităţile care utilizează solvenţi organici  

4.  emisii de compuşi periculoşi proveniţi de la crematoriile spitalelor  

5.  lipsa instalaţiilor de recuperare COV de la staţiile de distribuţie a 

benzinei  

6.  lipsa instalaţiilor de recuperare a substanţelor care epuizează 

stratul de ozon la agenţii economici care efectuează service la 

instalaţiile frigorifice  
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Obiective stabilite: 

1. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin reducerea emisiilor din 

industria energetică 

2. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin eliminarea din trama 

stradală a mijloacelor de transport ce nu corespund din punct de 

vedere al emisiilor de noxe în atmosferă şi prin completarea 

parcului auto al agenţilor economici transportatori din judeţ 

numai cu mijloace auto corespunzătoare noilor cerinţe de 

protecţia mediului 

3. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin reducerea emisiilor 

de compuşi organici volatili de la activităţile care utilizează 

substanţe cu conţinut de COV 

4. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin eliminarea emisiilor de 

dioxine 

5. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin reducerea emisiilor 

de compuşi organici volatili de la depozitele / staţiile de 

distribuţie carburanţi 

6. Îmbunătăţirea calităţii aerului în judeţ prin înlocuirea în instalaţii a 

freonilor cu freoni ecologici 
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Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- modernizarea instalaţiilor de ardere / realizarea de instalaţii de 

depoluare; 

- promovarea unor soluţii de eficientizare a traficului; 

- actualizarea inventarului instalaţiilor tehnologice care generează 

compuşi organici volatili; 

- autorizarea societăţilor care deţin instalaţii care, prin 

funcţionarea lor, generează compuşi organici volatili şi se 

încadrează în H.G. 699; 

- extinderea tehnologiei de vopsire electrostatică pentru reducerea 

cantităţii de solvent; 

- realizarea schemelor de reducere a emisiilor de compuşi organici 

volatili; 

- încadrarea instalaţiilor puse în funcţiune după data de 1 aprilie 

2001 în reglementările legale; 

- înlocuirea solvenţilor organici care prin utilizare produc emisii 

COV cu solvenţi ecologici; 

- identificarea punctuală a alternativelor; 

- îmbunătăţirea etanşării capacului la rezervoare pentru reducerea 

cantităţilor de COV emişi; 

- dotarea rezervoarelor de la staţiile de distribuţie a benzinei şi 

terminalele de benzină cu instalaţii de captare COV în timpul 
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transvazării combustibilului; 

- acţiuni de dotare a laboratoarelor şi monitorizare în aceste 

instalaţii; 

- dotarea societăţilor care efectuează service la instalaţiile 

frigorifice cu recuperatoare de freoni şi creşterea gradului de 

recuperare. 

 

6. GESTIUNEA DEŞEURILOR  

Probleme identificate: 

1. poluarea mediului generată de gestionarea necorespunzătoare a 

deşeurilor menajere urbane (depozitare necontrolată, 

organizarea defectuoasă a sistemului de colectare şi transport, 

colectarea neselectivă) 

2. poluarea mediului generată de gestionarea necorespunzătoare a 

deşeurilor menajere rurale (depozitare necontrolată, organizarea 

defectuoasă a sistemului de colectare şi transport, colectarea 

neselectivă), depozite neconforme 

3. gestionarea corespunzătoare a deşeurilor spitaliceşti 

4. gestiunea deficitară a deşeurilor periculoase 
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Obiective stabilite: 

1. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere urbane prin 

implementarea colectării selective a deşeurilor în municipiul 

Constanţa şi prin implementarea colectării selective a 

deşeurilor în oraşe 

2. Eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri urbane, prin 

salubrizarea zonelor critice din spaţiul urban şi prin 

îmbunătăţirea colectării deşeurilor de la populaţie 

3. Eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri prin salubrizarea 

zonelor afectate, prin educaţia ecologică şi informarea populaţiei 

şi prin reducerea cantităţii de deşeuri, prin utilizarea deşeurilor 

(gunoi de grajd) ca fertilizant natural 

4. Asigurarea eliminării deşeurilor spitaliceşti în conformitate cu 

cerinţele legale prin evitarea incinerării necontrolate şi 

centralizarea incinerărilor 

5. Asigurarea gestiunii deşeurilor industriale toxice şi periculoase 

în conformitate cu cerinţele legale prin îmbunătăţirea gestiunii 

deşeurilor industriale toxice şi periculoase 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- obţinerea de fonduri pentru achiziţionarea de containere 

specializate; 
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- achiziţia şi instalarea în teritoriu a containerelor specializate; 

- campanie de informare a populaţiei; 

- mobilizarea de resurse materiale şi umane pentru ecologizarea 

zonelor afectate de depozitări necontrolate de deşeuri; 

- realizarea unui studiu privind necesarul de puncte de colectare şi 

containere; 

- achiziţia de containere conform necesităţilor; 

- realizarea de grafice de ridicarea a deşeurilor de la populaţie; 

- derularea de campanii de informare/sensibilizare a populaţiei 

rurale; 

- utilizarea de către populaţie a gunoiului de grajd ca fertilizant 

natural; 

- identificarea de transportori autorizaţi pentru deşeurile 

spitaliceşti; 

- desfiinţarea crematoriilor existente la spitale; 

- utilizarea incineratorului ecologic existent; 

- achiziţionarea şi utilizarea de către agenţii economici deţinători 

de substanţe periculoase a unor recipienţi corespunzători 

compoziţiei acestor substanţe; 

- derularea de proiecte pentru eliminarea deşeurilor periculoase la 

nivelul judeţului. 
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    7. MEDIUL NATURAL ŞI ANTROPIC 

     Probleme identificate: 

1. insuficiente măsuri de protecţie a unor specii şi zone de habitat 

natural 

2. deteriorarea cadrului natural în ariile protejate 

3. insuficientă suprafaţă împădurită raportată la suprafaţa judeţului 

4. eroziunea biodiversităţii prin activităţi antropice 

 

Obiective stabilite: 

1. Extinderea reţelei de arii naturale protejate prin implementarea 

măsurilor speciale de protecţie a speciilor şi habitatelor de 

interes comunitar. 

2. Implementarea prevederilor legale naţionale şi europene în 

gestionarea reţelei de arii protejate prin implementarea 

prevederilor legale naţionale şi europene în gestionarea reţelei 

de arii protejate. 

3. Creşterea suprafeţei fondului forestier naţional prin realizarea de 

noi proiecte de împădurire. 

4. Utilizarea durabilă a resurselor biodiversităţii prin evaluarea 

resurselor biodiversităţii. 
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Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- întocmirea documentaţiilor necesare declarării ca arii protejate a 

zonelor umede de importanţă avifaunistică; 

- identificarea zonelor care conservă habitate şi specii de interes 

comunitar şi realizarea de propuneri pentru lista siturilor de 

importanţă comunitară Natura 2000; 

- derularea procedurii de atribuire în custodie a ariilor protejate; 

- realizarea şi implementarea planurilor de management pentru 

toate ariile protejate din judeţ; 

- campanie pentru refacerea şi conservarea ariilor naturale 

protejate afectate de diverse activităţi antropice sau naturale; 

- realizarea studiilor de fundamentare pentru crearea unor noi zone 

împădurite; 

- elaborarea unor studii de resursă pentru judeţ care să 

fundamenteze utilizarea resurselor naturale (recoltare plante, 

vânătoare, pescuit); 

- reducerea braconajului piscicol şi cinegetic; 

- respectarea regimului silvic de gospodărire a pădurilor. 

 

7. PERICOLE GENERATE DE FENOMENE NATURALE  

Probleme identificate: 

1. existenţa zonelor expuse riscului de inundaţie 
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2. starea necorespunzătoare a amenajărilor hidrotehnice pentru 

protecţia aşezărilor 

3. eroziunea naturală a plajelor şi prăbuşirea falezelor 

 

Obiective stabilite: 

1. Adoptarea de măsuri pentru evitarea apariţiei inundaţiilor în 

zonele cu probabilitate mare de apariţie a acestor fenomene 

prin amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie astfel 

încât acestea să fie mult reduse sau eliminate 

2. Întreţinerea şi refacerea digurilor de protecţie prin efectuarea de 

lucrări de întreţinere şi refacere a digurilor 

3. Identificarea soluţiilor fezabile pentru protejarea aşezărilor 

umane din judeţ împotriva inundaţiilor (prin realizarea 

amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor umane 

împotriva inundaţiilor) 

4. Identificarea soluţiilor fezabile pentru protejarea litoralului prin 

realizarea amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia litoralului 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- realizarea de documentaţii tehnice privind soluţiile posibile de 

reducere/eliminare a riscurilor de inundaţie; 

- identificarea surselor de finanţare/cofinanţare şi aplicarea 
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pentru obţinerea finanţărilor; 

- întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea finanţării; 

- realizarea propriu-zisă a lucrărilor; 

- întocmirea proiectelor în vederea stabilirii soluţiilor tehnice 

fezabile de creştere a siguranţei digurilor; 

- realizarea propriu-zisă a lucrărilor; 

- întocmirea proiectelor tehnice în vederea stabilirii soluţiilor de 

realizare de amenajări hidrotehnice. 

 

9. TURISMUL ŞI AGREMENTUL  

Probleme identificate: 

1. potenţial turistic şi balnear neexploatat 

2. scăderea potenţialului balneoclimateric al lacurilor sărate datorită 

unor factori naturali 

3. deteriorarea unor zone naturale datorită practicării agrementului 

Obiective stabilite: 

1. Dezvoltarea facilităţilor specifice pentru turism şi balneaţie 

având în vedere realizarea unor programe de investiţii pentru 

amenajarea staţiunilor 

2. Menţinerea potenţialului balneoclimateric al lacurilor sărate prin 

realizarea unor măsuri ameliorative 

3. Diminuarea impactului antropic generat de activităţi de 

agreement asupra fondului forestier din zone tradiţionale de 
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petrecere a timpului liber prin amenajarea zonelor de agrement 

din punct de vedere igienico-sanitar, al gestiunii deşeurilor şi al 

locurilor speciale de preparare a hranei în aer liber 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- monitorizare, studii; 

- găsirea unor soluţii pentru optimizarea regimului hidrologic; 

- măsuri ameliorative; 

- crearea unor facilităţi specifice de agrement; 

- implementarea unui management optim pentru gestionarea 

deşeurilor în zonele folosite de public pentru agrement; 

- monitorizarea zonelor de agrement şi limitarea accesului în zonele 

împădurite. 

 

10. POLUAREA MEDIULUI 

Probleme identificate: 

1. presiune crescândă corespunzătoare dezvoltării urbane pe 

întreaga fâşie litorală 

2. extinderea suprafeţelor construite, în defavoarea spaţiilor verzi 

3. poluarea sonoră şi prin vibraţii în aglomerările urbane şi zonele 

industrializate 

4. disconfort pentru populaţie şi uzura căilor rutiere generată de 
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traficul auto în mediul urban 

5. poluarea estetică, ambientală prin construcţii părăsite 

 

Obiective stabilite: 

1. Dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea serviciilor în toate 

zonele din localităţile urbane prin amenajarea zonelor din 

cartierele de blocuri 

2. Extinderea suprafeţei spaţiilor verzi prin elaborarea unor 

programe concrete de amenajare a unor noi suprafeţe de spaţii 

verzi şi de întreţinere/reabilitare a celor existente în localităţile 

judeţului  şi  prin  reabilitarea  aliniamentelor  de  arbori  situate  

de-a  lungul  drumurilor  din intravilan 

3. Diminuarea   poluării   fonice   prin   perdele   protecţie   şi   prin  

retehnologizare/modernizare/achiziţionare de echipamente cu 

nivel redus de zgomot 

4. Diminuarea  poluării  fonice  şi  a  aerului  în  zonele  urbane  

aglomerate  prin  sistematizarea circulaţiei rutiere în municipiu şi 

regândirea transportului public de călători 

5. Reabilitarea urbanistică a zonelor deteriorate. 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- reabilitarea reţelei urbane de drumuri şi extinderea în zonele 
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nou construite; 

- crearea facilităţilor necesare pentru recreere, agrement şi a 

locurilor de joacă pentru copii; 

- extinderea serviciilor de salubrizare, canalizare în zonele nou 

construite; 

- stoparea amplasării de construcţii temporare sau definitive pe 

terenurile destinate spaţiilor verzi; 

- extinderea şi reabilitarea sistemului de irigaţie cu apă brută 

pentru spaţii verzi; 

- plantări de arbori în zonele în care s-au făcut tăieri; 

- realizarea unei perdele forestiere perimetrală municipiului 

Constanţa; 

- realizarea de perdele forestiere de protecţie perimetrale 

obiectivelor industriale; 

- investiţii în tehnologie cu nivel redus de zgomot; 

- diminuarea traficului auto greu în zonele centrale - Şoseaua de 

centură; 

- identificare zone urbane deteriorate; 

- reabilitarea zonei Peninsula. 

 

11. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ 

Probleme identificate: 

1. nivel scăzut al educaţiei ecologice la nivel comunitar, al 
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esponsabilităţii, opiniei şi atitudinii individuale şi de grup 

2. nivel redus al cunoaşterii problematicii în domeniul substanţelor 

periculoase 

3. lipsa unor programe de educare/informare în masă a populaţiei 

privind efectele poluării asupra sănătăţii 

4. lipsa unor centre de informare de mediu în zona aglomerării 

urbane şi în zonele unde există necesitatea existenţei unui 

sistem de alertare în timp real 

Obiective stabilite: 

1. Creşterea nivelului de educaţie ecologică prin informarea 

populaţiei 

2. Conformarea prin informarea pe specific: import, 

comercializare, utilizare 

3. Informarea populaţiei cu privire la efectele poluării 

asupra sănătăţii prin crearea de programe de 

educare/informare pentru toate categoriile de vârstă 

4. Informarea  populaţiei  prin  crearea  centrelor  de  

informare:  Constanţa,  Mangalia, Cernavodă 

 

Acţiunile prevăzute a se realiza în vederea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite sunt: 

- stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte informarea 

populaţiei; 
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- stabilirea metodelor prin care se va face informarea populaţiei; 

- organizarea de întâlniri; 

- instituţionalizarea evenimentelor publice cu prilejul zilelor 

Pământului, Mediului, Eficienţei Energetice, Dunării, Fără trafic 

etc.; 

- identificarea surselor de finanţare; 

- aplicarea pentru obţinerea finanţărilor; 

- stabilirea metodelor prin care se va face informarea autorităţilor; 

- stabilirea metodelor prin care se va face informarea agenţilor 

economici; 

- stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte informarea populaţiei; 

- stabilirea metodelor prin care se va face informarea populaţiei; 

- organizarea de întâlniri cu publicul, pe categorii; 

- elaborarea de proiecte şi identificarea surselor de finanţare 

pentru informare şi instruire; 

- aplicarea pentru obţinerea finanţărilor; 

- stabilirea amplasamentelor şi identificarea surselor. 
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    V. Situaţia existentă la nivel local 

 

 
 

 

Localizare geografică si relief 
 

Comuna Amzacea se află situată în partea de sud-est a judeţului 

Constanţa, la o distanţă de 32 km faţă de municipiul Constanţa si 23 km 

faţă de Negru Vodă - orasul cel mai apropiat. 
 

Se învecinează cu: 
 

Nord – comuna Mereni, 
 

Est – comuna Topraisar, 
 

Sud  – comuna Pecineaga  
 

Vest  – comuna Comana. 
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Cu o suprafaţă totală de 7.500 ha si cu o populaţie de 2694 locuitori, 

comuna Amzacea are în componenţă următoarele sate: 
 

• Amzacea – resedinţă de comună;  
 

• General Scărisoreanu;  
 

• Casicea.  
 

 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Amzacea este 

situat la limita sudică a Podisului Cobadin – Negru - Vodă. Ca urmare, 

întreaga evoluţie a teritoriului comunei este strâns legată de evoluţia 

podisului din care face parte, prezentând un aspect usor ondulat străbătut 

de văi cu denivelări mici si pante line. Aspectul dominant este acela de 

câmpie înaltă. 
 

Podisul Cobadin – Negru - Vodă se află situat la est de Podisul 

Oltina, desfăsurându-se spre sud până la graniţa cu Bulgaria, iar către est 

vine în contact cu litoralul sud - dobrogean. Înregistrează altitudini care 

ajung la circa 180 m. Geologic, este alcătuit din calcare cretacice si 

sarmatice, ce alcătuiesc o placă discordantă deasupra sisturilor verzi si 

cristaline ale fundamentului. 

 

Suprafata: 13047 ha 

Intravilan: 404 ha 

Extravilan: 12643 ha 

Populatie: 2694 

Gospodarii: 899 

Nr. locuinte: 899 

Nr. gradinite: 2 
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Nr. scoli: 3 

Numele localitatilor aflate in administratie: Amzacea, General 

Scărişoreanu, Casicea 

Activitati specifice zonei: 

Agricultură 

Activitati economice principale: 

Cultivarea cerealelor, legumelor, plantelor tehnice 

Creşterea vitelor, oilor, porcilor şi a păsărilor 

Evenimente locale: 

Hramul bisericii: 

Amzacea de Sf. Dumitru 

General Scărişoreanu de Sf. Gheorghe 

Casicea de Sf. Nicolae 

Obor săptămânal 

Activiţăti sportive  

Facilitati oferite investitorilor: 

Apropierea de oraşul Constanţa (35 km) pe DN38 

Legături rutiere, cu oraşele Constanţa - Negru Vodă - graniţa cu 

Bulgaria, pe DN38 

Existenţa unei reţele de drumuri comunale - total 47,2 km 

Sectoare de drum comunal asfaltate (3,4 km) 

Teritoriul comunei este traversat de: DN38 - face legătura între 

Constanţa - Amzacea şi punctul de trecere al fontierei de la Negru Vodă 

Infrastructură de alimentare cu energie electrică, bine dezvoltată 

Potenţial ridicat pentru obţinerea de energie electrică din surse 

alternative 

Gară feroviară la Casicea 

Racordare la reţeaua de telefonie fixă (la centrala telefonică din 

Topraisar) şi telefonie mobilă cu semnal bun 
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Dispunerea localităţilor în teritoriu favorizează organizarea programelor şi 

demersurilor în sensul relansării economice, inclusiv cooperarea cu 

oraşele Mangalia, Negru Vodă şi Constanţa 

Parteneriat public privat 

Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului local (proiecte, 

surse guvernamentale, fonduri structurale de dezvoltare, surse private, 

taxe speciale) 
Existenţa Grupului de Acţiune Locală din care face parte şi comuna Amzacea 

Proiecte de investitii: 

Alimentare cu apă potabilă în localitatea Casicea, comuna Amzacea 

Reabilitarea alimentării cu apă în localitatea General Scărişoreanu, 

comuna Amzacea 

Decolmatare canal comuna Amzacea 

Împietruire şi modernizare drumuri în comuna Amzacea 

Alimentare cu energie electrică cartier nou-Amzacea 

Construire cămin cultural în localitatea Amzacea 

 

 

Scurt istoric 
 
 

De-a lungul existenţei sale, comuna Amzacea a cunoscut o evoluţie 

administrativă, economică si social-culturală specifică asezării geografice 

si evenimentelor istorice care au avut loc în această zonă a Dobrogei. 
 

Asezată la interferenţa principalelor drumuri comerciale în 

Dobrogea, Amzacea intră în istorie ca un capitol de istorie locală dar si 

naţională. 
 

Descoperirea unor monede datând din sec. I si III-IV d Hr., a unui 

tezaur de monede macedonene de bronz din timpul regilor Filip al II – lea 

si Alexandru cel Mare, ce au intrat în colecţia Muzeului Naţional din 
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 Constanţa, sunt martori oculari al acelor vremuri zbuciumate în care 

locuitorii pământurilor dobrogene căutau să îsi apere independenţa. În 

acelasi timp aceste descoperiri sunt dovezi ale vechimii asezării rurale si 

a vecinătăţilor sale. 
 

În sprijinul acestor ipoteze vine si descoperirea făcută pe teritoriul 

comunei Topraisar, în apropiere de Amzacea, a unor amfore grecesti 

datate în sec. al V – lea d. Hr. si a unui vas de lut cu un brâu de striuri 

datând din sec al X – lea - mărturie a vechimii si continuităţii pe aceste 

meleaguri a populaţiei locale în faţa năvălirilor migratoare. 
 

Prin legea de organizare a Dobrogei din 1880, plasa Mangalia se 

învecina la nord cu plasa Constanţa, la apus cu plasa Medgidia si Silistra 

Nouă, la sud cu Bulgaria până la mare; în cadrul acestei unităţi Amuza-aci 

se afla în partea meridională a judeţului, la cca. 37 km spre nord – est de 

orasul Mangalia. 
 

În comuna Edilchioi, satul Amuza-aci se mărginea la nord cu comuna 

Osman-facâ (Bărăganul), la est cu comuna Toprai-sarî (Topraisar), în sud 

cu comunele Gherengic (Pecineaga) si Azaplar (Tătaru), iar la vest cu 

comunele Enghez (General Scărisoreanu) si Osmancea. 
 

Peste câteva decenii, Amzacea se afla situată la o distanţă de 32 km 

faţă de capitala judeţului Constanţa, la 23 km de târgul cel mai apropiat, 

Negru Vodă si la 10 km de gara cea mai apropiată, Casicea. 
 

De-a lungul văii Amzacea trecea soseaua Amzacea (Uzunlar-

Lungeni, azi periferia satului Mereni) si drumul Amzacea – Osmancea. Cel 

mai vechi traseu urmărea linia Kustenge – Constanţa – Hasiduluc – 

Cumpăna – Toprai-sarî – Amuza-aci la 32 km. De aici, drumul străbătut de 

căruţe, trecea prin Musta-facî (Comana) spre Cara-omer (Negru Vodă). 

Foarte des folosit era drumul către Cavalcar (Plopeni) si mai ales 

soseaua Toprai-srî – Mangalia. 
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Soselele si drumurile erau nepietruite, cu excepţia unei porţiuni de 14 

km plus 688 m de la Cara-omer spre Toprai-sarî. În 1902 se afla în curs de 

amenajare drumul de la Toprai-sarî la Amzacea pe o distanţă de 15 km plus 

512 m. 

 

Reteaua hidrografică 
 
 

Sub aspect pluviometric, Dobrogea poate fi caracterizată prin 

densitate mică sau chiar lipsa reţelei hidrologice superficiale permanente, 

caracteristică predominantă si în zona comunei Amzacea. Dacă în 

jumătatea nordică a Dobrogei apar câteva cursuri permanente de 

dimensiuni nu prea mari, în jumătatea sudică predomină cursurile 

semipermanente. În Dobrogea de sud, cumpăna apelor, cu desfăsurare 

nord – sud, se află la 8 – 10 km vest de ţărm, urmărind un sir de înălţimi 

joase (sub10 m). Faţă de acestea, reţeaua de râuri cu regim predominant 

intermitent, se desfăsoară spre V-NV si E. Cele care ajung în Dunăre se 

termină cu limanuri fluviale, iar cele dinspre mare în lagune sau limanuri 

fluvio – maritime. 
 

Astfel, reţeaua hidrografică a comunei Amzacea este foarte săracă, 

lipsind apele cu debit permanent si existând numai acumulări temporare în 

timpul ploilor sau în sistemul de irigaţii. Apa freatică apare la adâncimi 

mari, de până la 30 m. 
 

Apele subterane constituie rezerve limitate, deoarece depozitele de 

loess care acoperă structurile geologice mai vechi sunt slab permeabile 

pentru apele de infiltraţie. Din această cauză precum si datorită 

pronunţatului caracter de ariditate a climei, cantităţile de ape infiltrate în 

sol sunt destul de reduse. 
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În anul 1975 s-au efectuat primele foraje în satul Amzacea. Cu toate 

acestea, o mare parte din sat rămâne fără reţea de alimentare cu apă 

potabilă, situaţie întâlnită si în satele Scărisoreanu si Casicea. În anul 

2006 s-a început extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul 

Amzacea. 

Desi întreaga suprafaţă agricolă a Amzacei a fost irigată prin 

sistemul Carasu - Negru Vodă, problema apei în zona Amzacea nu este 

rezolvată. Ape curgătoare nu trec prin comună si nici ape stătătoare mari 

nu există. În partea de nord se află o zonă inundabilă, care se umple cu 

apă în perioada ploilor de toamnă, a celor de primăvară, precum si cu apa 

provenită din topirea zăpezilor. 

 

Reţeaua de alimentare cu apă 
 
 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era, conform 

datelor statistice de 3 km între anii 1992 si 1999, în anul 2000 de 4,4 km, 

în anul 2001 de 6,4 km, iar în anul 2002 de 10 km. 
 

Reţeaua de alimentare cu apă a fost prelungită cu încă 9 km în 2003. 
 

În anul 2006 au fost finalizate lucrările la sistemul de alimentare cu 

apă potabilă în sistem centralizat în localitatea Amzacea. 
 

Primăria Amzacea a efectuat si un Studiu de fezabilitate pentru 

alimentarea cu apă potabilă a satelor Casicea si General Scărisoreanu 
 

În zona adiacentă comunei, există lucrări hidroameliorative (irigaţii) 

– Canalul magistral Negru Vodă si canalele secundare. În prezent, 

sistemul de irigaţii este descompletat si scos din funcţiune. 
 

Conform măsurătorilor efectuate si prezentate în Raportul privind 

starea factorilor de mediu în judeţul Constanţa pentru anul 2005, comuna 

Amzacea nu depăseste indicatorii din Legea nr.458/2002 privind  
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calitatea apei potabile, completată si modificată de Legea 311/2004. 

 

Sistemul de canalizare 
 
 

Dacă în privinţa alimentării cu apă, localitatea Amzacea are problema 

rezolvată, în ceea ce priveste canalizarea menajeră, aceasta nu există. 

Lungimea reţelei de canalizare existente are o lungime de doar 800 m în 

Amzacea. 
 

Problema apelor uzate menajere provenite de la unităţile social 

culturale din zona centrală, se rezolvă pe plan social, printr-o fosă 

septică, cu descărcare în emisar, canalul de pe Valea Joasă, fără clorare. 
 

Apele meteorice sunt dirijate către exteriorul curţilor prin lucrări de 

sistematizare pe verticală, respectiv, către rigolele străzilor care 

traversează comuna si care se descarcă în emisar Valea Joasă si în 

continuare Valea Amzacea. 
 

Primăria din localitate a cuprins în lista de priorităţi introducerea, în 

viitorul apropiat a sistemul de canalizare si montarea unor mini staţii de 

tratare ape uzate amplasate zonal orientându-se spre necesităţile 

populaţiei. 

 
Reţeaua de alimentare cu energie electrică 

 
 

În momentul actual nu este necesară suplimentarea numărului de 

posturi de transformare deoarece cele existente nu sunt supraîncărcate, 

lungimea reţelei electrice măsurând 32 km. 
 

Pe termen mediu, în cazul în care ar creste cererea de energie 

electrică se pot suplimenta posturile de transformare prin amplificare fără 

a fi necesare modificări majore în reţeaua de alimentare existentă. 
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Reţeaua actuală de medie tensiune a fost realizată cu posibilitatea de 

a prelua puteri suplimentare. 
 

Reţelele de joasă tensiune existente asigură în prezent, cererea de 

energie electrică, dar acestea sunt vechi. De aceea va fi nevoie ca odată 

cu extinderea reţelelor de joasă tensiune în noile zone introduse în 

intravilan să se înlocuiască si reţelele vechi cu conductoare izolate 

torsadate tip TYR. 
 

Apariţia unor locuinţe noi pe raza comunei Amzacea presupune 

asadar amenajări suplimentare a reţelelor electrice existente. 
 

În prezent, comuna dispune de sistem de iluminat public. 

 

Sistem de salubritate 
 
 

La marginea fiecărui sat component al comunei există câte o rampă 

de gunoi. Acestea sunt depozite neorganizate amplasate la distanţe 

mici faţă de vetrele 
 
satelor ceea ce contravine normelor sanitare în vigoare cu privire la 

distanţele minime faţă de intravilan. 
 

Depozitarea se face direct pe sol, pe terenuri aflate în afara 

localităţilor. Locurile de depozitare: 
 
- nu sunt împrejmuite nici cu garduri de plasă, nici cu perdele de 

protecţie vegetală, ceea ce duce la împrăstierea materiilor usoare pe 

distanţe mari, având efecte de poluare a solului, aerului si producând de 

asemenea poluare estetică;  

- nu este asigurată, la unele amplasamente, distanţa minimă de 

protecţie (500-1000 m ) faţă de sursele de apă. De aici rezultă pericolul 

poluării apei de suprafaţă si subterane;  
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- nu sunt dotate cu puţuri seci pentru depozitarea materialelor 

putrescibile, ceea ce produce poluarea aerului si solului;  

 
- nu se asigură decât sporadic acoperirea succesivă a straturilor de 

gunoaie cu alte materiale;  

 
-activitatea de recuperare a materialelor refolosibile si reciclarea 

acestora se realizează cu dificultate;  

 
- depozitele existente nu au realizată impermeabilizare, sistemul de 

drenare levigat, colectarea si evacuarea gazelor, sanţuri perimetrale de 

gardă.  

 

Educatie 

 

Pe raza comunei există trei şcoli, respectiv una cu clasele I – VIII la 

Amzacea, una cu clasele I – VIII la General Scărişoreasnu şi o alta cu 

clasele I – IV la Casicea. Elevii care fac naveta dintr-o localitate într-alta 

au asigurat mijloc de transport. Cele trei unităţi de învăţământ sunt 

desrvite de 26 de cadre didactice din care 14  profesori calificaţi şi 10 

învăţători şi educatori calificaţi. 
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Culte si modalităţi de petrecere a timpului liber 
 
 

Pe teritoriul comunei există două Biserici, una în localitatea 

Scărisoreanu si alta în Casicea, ambele proaspăt renovate. 
 

În localitatea Amzacea nu există Biserică ci doar o Casă de 

Rugăciuni. Populaţia este în majoritate de etnie română, astfel încât se 

impune construirea unei Biserici ortodoxe. 
 

Există si trei geamii, din care două în satul Amzacea si una în satul 

Casicea, pentru cei 326 locuitori de etnie turco-tătară. 
 

Una dintre geamiile din Amzacea este în atenţia Ministerului Culturii 

si Cultelor, fiind declarată monument istoric. 
 

Din judeţul Constanţa, sunt declarate monumente istorice si 

Moscheea centrală si Geamia Hunchiar, ambele din Constanţa, geamiile 

din Medgidia, Hârsova, Babadag si Tulcea. Li se adaugă cavoul lui Gasi 

Ali Pasa si al lui Saru Saltak Dede, din Babadag. 

Pe teritoriul comunei Amzacea sunt două Cămine Culturale 

amplasate în localităţile Scărisoreanu si Casicea. Aici se organizează 

diferite evenimente de importanţă majoră în viaţa populaţiei din 

comunitate: adunări si întruniri ale comunităţii, reuniuni, etc.  
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Cu ocazia celor două mari sărbători religioase crestin-ortodoxe 

(Crăciun si Paste), precum si la finalizarea anului scolar, Căminele 

Culturale găzduiesc diferite festivităţi la care participă cadrele didactice, 

elevi, prescolari si părinţi. 

 

 

 

Camin cultural General Scarisoreanu 

 
  

Biblioteca comunală funcţionează în localitatea Amzacea având un 

bibliotecar angajat. 
 

Fondul de carete de care dispune (aproximativ 6400 volume) trebuie 

reînoit si mărit, mai ales că nu s-au mai făcut achiziţii de mai mult de doi 

ani. 
 

În comuna Amzacea există un teren de sport lângă lotizarea 

aprobată. De asemenea la Casicea terenul de sport este lângă scoală. 

Celelalte terenuri din intravilan neproductive sunt folosite ca păsuni. 
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În zona inundabilă din centrul localităţii Amzacea si General 

Scărisoreanu se propune amenajarea unui parc si a unei zone de agrement 

la care se adaugă terenul de sport existent (la Amzacea) si baza sportivă 

propusă la Scărisoreanu. 

 

Spaţiile verzi 
 
 

Pe teritoriul comunei nu există parcuri si zone de agrement. De 

asemenea nu există nici arii naturale sau zone protejate de legislaţia în 

vigoare. 
 

Primăria si Consiliul Local Amzacea si-au propus demararea unui 

program de reabilitare si extindere a spaţiilor verzi si parcurilor, prin 

acţiuni concrete constând în plantare arbori, arbusti, gard viu, gazonat si 

regazonat spaţiile verzi. 
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VIZIUNEA COMUNITARĂ 

 

Viziunea cetăţenilor din mediul rural este in general in spiritul  

dezvoltării  zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai 

buna valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi 

investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban şi punerea in valoare a poziţionării 

geografice, in deplin respect fata de mediul înconjurător. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locala, cat şi mecanismele 

instituţionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina 

cont de interesele comunităţii din mediul rural, care au fost exprimate 

prin intermediul printr-un sondaj de opinie general la nivel naţional. 

Având in vedere nevoile identificate prin intermediul unei 

analize la nivel naţional s-au identificat următoarele nevoi prioritare 

ale populaţiei din mediul rural: 

 

 MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE. 

 

 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

10%

90%

0%

0%

0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR



 
 

COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 

 
122 

 

 CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAMINE CULTURALE       

 

 

 

 

 REALIZAREA DE RETELE DE ALIMENTARE CU APA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE A CAMINULUI  CULTURAL

90%

10%

0%

0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

93%

7%

0%
0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 REALIZAREA DE RETELE DE CANALIZARE 

 

 

 

 REALIZAREA DE RETELE DE GAZ 

 

 

 

 

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

94%

6%
0%0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZARE A RETELEI DE GAZ

6%

94%

0%

0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 REALIZAREA DE STATIII DE EPURARE SI TRATARE  

A APELOR REZIDUALE 

 

 

 

 MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER 

 

REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE

93%

0% 0%
0%

0%7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

96%

4%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI DE 

MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR 

DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR 

 

 

 REABILITARE A SCOLILOR 

 

 

 

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA 

CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATILOR

80%

0%0%
0%6%

14%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REABILITARE A SCOLILOR

92%

8%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR 

 

 

 

 REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A  

DISPENSARULUI UMAN 

 

 

 

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

91%

0%

0%

0%

0%9%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN

96%

4%
0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN , REACTUALIZARE PUG 

 

 

 LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT IN COMUNA  

AMZACEA 

 

 

 

 

REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

82%1%

0%
0%

6%11%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA

94%

0%
0%0%

0%6%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

 

 

 REALIZAREA DE ALEI PIETONALE 

 

 

 

 

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

(AUTOSPECIALA PSI, BULDO - ESCAVATOR, VOLA, TRACTOR 

CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

95%

4% 1% 0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

95%

0%

0%0%

0% 5%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE 

 

 

 

 AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE  

JOACA SI RECREERE PENTRU COPII 

 

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE  (MASINA 

COLECTARE,  PUBELE)

95%

5%

0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI 

RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

97%

3%

0%
0% 0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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 CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT 

 

 

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURIRSTIC SI DE AGREMENT IN 

COMUNA

90%

0%

0%

0%
3%

7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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  VI. Analiza SWOT

 

Analiza SWOT, este un instrument de a analiză atât a mediului 

intern cât şi a celui extern în care acţionează o organizaţie sau în 

care se plasează o localitate/regiune/ţară. Denumirea reprezintă un 

acronim provenit din limba engleză, însemnând: Strenghts (puncte 

tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi 

Threats (ameninţări). 

 

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei Amzacea a permis 

identificarea factorilor relevanţi, iar rezultatele nu s-au rezumat numai 

la menţionarea factorilor care descriu situaţia economică şi socială 

curentă şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la identificarea 

celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la 

dezvoltarea economică şi coeziunea socială a localităţii în perioada 

2014-2020. 

 

La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi 

analizele prezentate în strategiile şi planurile naţionale, regionale şi 

judeţene prezentate în capitolele anterioare, iar pe de altă parte 

informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentanţi ai 

instituţiilor publice existente la nivel local. 
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Acest lucru a permis identificarea unor concluzii importante legate de 

direcţiile strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei 

mai bune exploatări a potenţialului economic, social şi de mediu al 

localităţii. 

 

Puncte tari 

- Condiţiile geografice favorabile (climatice, geologice şi 

pedologice) 

- Forţă de muncă în agricultură 

- Fond de terenuri (situate în intravilan)  

- Fond de păşuni ce poate fi concesionat 

- Infrastructură de circulaţie şi transport 

- Reţele tehnico-edilitare, energetice şi telecomunicaţii 

- Infrastructură tehnică de alimentare cu apă şi energie electrică, 

relativ bine dezvoltată în comună 

- Acoperire parţială cu reţea de telefonie mobilă - alternativa 

pentru telefonia fixă 

- Existenţa unui sistem de irigaţii în conservare 

- Predominarea proprietăţii private asupra proprietăţii de stat 

- Posibilitatea diversificării structurii economice 

- Tradiţii în agricultură 

- Resurse de apă proprii 

- Grad de poluare relativ scăzut 
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- solurile au fertilitate ridicată, favorizând dezvoltarea agriculturii, 

- numărul populaţiei comunei este în creştere,  

- numărul cererilor de locuinţe este în creştere, 

- în comună activează un număr important de agenţi economici , 

- în comună există unităţi de învăţământ,  

- In comuna exista crescători de animale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte slabe 

 
- unităţile de învăţământ necesită renovare şi modernizate 
- comuna nu dispune de reţea de canalizare menajeră suficiente 

- în comună nu există sistem de alimentare cu gaze naturale 

- platformele de gunoi existente sunt neconforme reglementărilor în 

vigoare 

- în comună nu există spaţii verzi amenajate 

- în comună nu există nici o structură de cazare 
- în comună nu există organizaţii neguvernamentale 
- nu există serviciu de voluntari pentru situaţii de urgenţă, 

neexistând nici dotările aferente precum: autospecială 

pompieri, scări culisabile, etc. necesitatea asfaltarii drumurilor 

comunale 

- extinderea rețelei de alimentare cu energie electrica 
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Oportunităţi 

 
- prezenţa în zona a atât din perspectiva creării de locuri de 

muncă, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii: 
drumuri de acces, sistem de furnizare a energiei electrice, 
servicii conexe 

- accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 
- accesarea fondurilor pentru dezvoltare rurală 

- accesare fondurilor pentru pescuit 

- accesarea fondurilor guvernamentale pentru dezvoltarea 

infrastructurii în mediul rural 
- valorificarea potenţialului agricol al zonei, inclusiv practicarea 

agriculturii ecologice 
- constituirea producătorilor în grupuri autorizate pentru a depune 

proiecte şi a obţine finanţări 

- parteneriate pe direcţii prioritare de dezvoltare economică, 

atragere de capital (public-privat, administraţie locală –  

- administraţie judeţeană şi regională, înfrăţiri între oraşe) 

 
 

 

Ameninţări 

- reducerea ponderii populaţiei active în total populaţie 

- orientarea programelor europene şi guvernamentale spre alte 

zone considerate prioritare 

- mentalitatea de indiferenţă a populaţiei faţă de protecţia mediului 
- schimbările climaterice la nivel global, cu impact negativ 

progresiv de la an la an (inundaţii, furtuni) 
- schimbările politice 
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       VII. Direcţii de dezvoltare a localităţii
 
 

Pentru perioada 2014-2020, comuna Amzacea, judeţul Constanţa, şi-

a stabilit următorul sistem de direcţii de dezvoltare şi obiective care 

vor contribui la realizarea obiectivului general al Strategiei. 

 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie 

„Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Amzacea prin abordarea 

integrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor 

contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea 

punctelor slabe cu care se confruntă comuna”. 

 

Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei Amzacea 

urmează a se concentra pe următoarele direcţii de dezvoltare 

prioritare: 

- Infrastructură locală şi utilităţi 

- Agricultură 

- Economie 

- Învăţământ, sport şi cultură 

- Sănătate şi asistenţă socială 

- Resursele umane 

- Administraţie locală 
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Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective 

specifice care urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, 

fructificând la maximum oportunităţile de finanţare disponibile, atât 

europene cât şi naţionale.  

Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai 

jos. 

 

Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi” 

 
 

Obiectivele specifice: 

❖ Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună; 

❖ Asigurarea  infrastructurii  de  apă  şi  apă  uzată  pentru  

majoritatea  populaţiei  şi  agenţilor economici din comună; 

❖ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi 

realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative; 

❖ Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi 

gazelor naturale pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor 

economici din comună; 

❖ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună. 

❖ Realizarea unei staţii de epurare în localitatea Amzacea. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Refacerea infrastructurii prin asfaltarea străzilor comunale 
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pietruite şi de pământ; 

• Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră; 

• Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă 

a deşeurilor şi construirea de platforme conforme; 

• Realizarea sistemului de furnizare a energiei termice; 

• Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale; 

• Extinderea reţelei electrice in comuna AMZACEA; 

• Creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile. 

• Realizarea unei Staţii de epurare şi clorinare. 

 

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt 

insuficiente, proiectele menţionate mai sus au un rol deosebit de 

important pentru asigurarea creşterii dezvoltării economice a 

localităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor. 

Implementarea acestora va avea ca efecte: 

- creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă 

şi siguranţă în folosirea infrastructurii de transport, apă şi apă 

uzată, energie termică, energie electrică, respectiv a celei de 

gaze naturale; 

- reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării 

carosabilului din comună; 

- reducerea poluării cu deşeuri menajere şi industriale corelativ cu 

creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv. 
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Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional 

Sectorial de Mediu, bugetul de stat, bugetul local. 

 

 

Direcţia de dezvoltare „Agricultură” 
 
 

Obiectivele specifice: 

❖ Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor 

din comună; 

❖ Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de 

subzistenţă; 

❖ Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei; 

❖ Implementarea   de   tehnici   agricole   moderne   prin   

perfecţionarea   continuă   a   pregătirii profesionale a 

fermierilor; 

❖ Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile 

prin PNDR măsurile 121 şi 123; 

• Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme 

familiale cu caracter comercial prin pregătirea de proiecte 

finanţabile prin PNDR măsurile 312 şi 313; 

• Informarea producătorilor agricoli privind beneficiile 
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agriculturii ecologice şi condiţiile de realizare a agriculturii 

ecologice prin PNDR Măsura 111; 

• Implementarea  de   tehnici   agricole   moderne   prin   

perfecţionarea  continuă   a   pregătirii profesionale a 

fermierilor, prin accesarea PNDR, măsura 111; 

• Extinderea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii 

private. 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- creşterea productivităţii agriculturii, 

- creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în 

agricultură; 

- creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea 

mediului de afaceri); 

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi 

de mediu adecvate. 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

PNDR, bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată. 
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Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism” 

 

Obiectivele specifice: 

❖ Stimularea realizării de investiţii în zonă; 

❖ Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Înfiinţarea  de  microîntreprinderi  ce  desfăşoară  activităţi  

non-agricole,  prin  pregătirea  de proiecte finanţabile prin 

PNDR, măsura 312; 

• Realizarea unui website de promovare a localităţii, cu 

menţionarea oportunităţilor de afaceri; 

• Iniţierea  demersurilor  pentru  includerea  într-un  traseu  

turistic  judeţean  a  obiect ive lor cul turale  existente în 

comună precum si promovarea si informarea cu privire la 

obiectivele cultural specifice prin crearea unui centru de 

informare turistica, 

• Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, 

etc. prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR, măsura 

142. 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
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- creşterea volumului investiţiilor în comună; 

- îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de 

ocupare; 

- dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi 

turismul; 

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi 

de mediu în vigoare; 

- creşterea vizibilităţii comunei. 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

PNDR, bugetul de stat, bugetul local, surse private. 
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Direcţia de dezvoltare „Învăţământ şi cultură” 

 

Obiectivele specifice: 

❖ Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene; 

❖ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene; 

❖ Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere; 

❖ Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea 

culturală. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare, prin pregătirea de 

proiecte finanţabile prin Programul Operational regional  

• Renovarea şi modernizarea căminelor culturale prin PNDR sau 

prin POR, 

• Înfiinţarea de spaţii verzi în comună, prin pregătirea de 

proiecte finanţabile prin Fondul de Mediu; 

• Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin 

pregătirea de proiecte finanţabile prin programe naţionale 

gestionate de Ministerul Culturii şi Cultelor. 

• Realizarea unei baze sportive moderne, 
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Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire 

a tinerilor din comună; 

- asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale; 

- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru 

populaţia comunei, în special a tinerilor; 

- consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale 

comunei, care să fie transmise mai departe generaţiilor tinere. 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, bugetul de stat (Fondul de 

Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), bugetul local. 
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             Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială” 

 

Obiectivele specifice: 

❖ Dezvoltarea infrastructurii de tip social; 

❖ Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Identificarea unei clădiri cu destinaţia de centru social local şi 

modernizarea şi dotarea acesteia, prin pregătirea unui proiect 

finanţabil prin PNDR, măsura 322; 

• Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să 

activeze în domeniul social, prin acţiuni de informare a celor 

interesaţi de a pune bazele ONG-ului. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi 

sociale; 

- Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să 

se implice în respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea 

şi implementarea de proiecte. 
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Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

PNDR, bugetul local. 

 

Direcţia de dezvoltare „Resurse umane” 

 

Obiectivele specifice: 

❖ Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu 

finanţare nerambursabilă; 

❖ Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună. 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• Organizarea de cursuri de specializare pe domenii precum: 

scriere de proiecte, achiziţii publice, management financiar, 

management de proiect ş.a., prin pregătirea de proiecte 

finanţabile prin POS DRU sau PO DCA; 

• Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de 

piaţa muncii, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin POS 

DRU. 

• Implementarea  de   tehnici   agricole   moderne   prin   

perfecţionarea  continuă   a   pregătirii profesionale a fermierilor, 

prin accesarea PNDR, măsura 111. 
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Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale 

în ceea ce priveşte pregătirea de proiecte cu finanţare 

nerambursabilă; 

- Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună. 

Sursele  de  finanţare  disponibile  pentru  aceste  tipuri  de  proiecte  

sunt:  POS  DRU,  Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative, PNDR, bugetul local. 

 

Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică” 

 

Obiectiv specific: 

❖ Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform 

legislaţiei în vigoare 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor 

obiective sunt următoarele: 

• înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţia naţională, 

cum ar fi Serviciul de voluntari pentru situaţii de urgenţă şi 

dotarea corespunzătoare a acestuia, printr-un proiect finanţabil 

de la bugetul local sau bugetul de stat; 

• Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea 

managementului serviciilor publice printr- un proiect finanţabil 
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din PO DCA; 

• Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de 

management, inclusiv ISO şi EMAS printr-un proiect finanţabil 

din PO DCA; 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte 

sunt: PODCA, bugetul de stat, bugetul local. 



COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 
 

 

 148 

 

       VIII. Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategiei
 

      Planul de acţiuni urmăreşte direcţiile de dezvoltare a localităţii şi obiectivele stabilite în vederea 
îndeplinirii obiectivului general. 

 
 

Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi” 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte 
propuse 

 
Rezultate 
aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 
oportuni 

 
Surse de 
finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat 

pentru finanţarea 
proiectului 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

de drumuri 

rutiere din 

comună 

 
 
 
Modernizare

a drumurilor 

comunale 

 
 
 
Infrastructur

ă rutieră 

modernizată 

 
 
 
 
Consiliul Local 

Amzacea 

 
 

- PNDR, măsura 
322 

 
- Programe 

naţionale 

Bugetul local 

 
- Realizare SF 

 
- Obţinere avize 

 
- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

conexe 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Extinderea 

infrastructurii 

de apă şi apă 

uzată 

 
 

 

Extinderea 

reţelei de 

apă şi a 

reţelei de 

canalizare  

Staţie de 

epurare si 

clorinare 

 
 
 
Infrastructură 

de apă şi apă 

uzată extinsă şi 

modernizată 

 
 
 
 
 
Consiliul Local 

Amzacea 

 
 

- PNDR, măsura 

322 
 

- Programe 

naţionale 

Bugetul 

local 

 

- Realizare SF 
 

- Obţinere avize 
 

- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

conexe 
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3 

 
Colectarea 

selectivă a 

deşeurilor 

menajere şi 

industriale şi 

amenajarea 

corespunzătoare 

a platformelor de 

colectare 

 

 

 
Dotarea 
comunei cu 
containere şi 
pubele de 
colectare 
selectivă a 

deşeurilor 

şi 

realizarea 

de 

platforme 

 
Containere şi 
pubele de 
colectare 
selectivă  
Maşină de 
transport 

Platforme 

 
Consiliul Local 

Amzacea 
 
Parteneri: 
Consiliul 
Judeţean 
Constanţa 

 
- POS Mediu 

 
- Programe 

naţionale 

 

- Bugetul 

local 

 
- Realizare SF 

 
- Obţinere avize 

 
Pregătire cerere 
de finanţare şi 
documentaţii 
conexe 
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4 

 
 
 
 
Asigurarea de 

posibilităţi de 

utilizare a 

energiei 

termice şi 

gazelor 

naturale pentru 

majoritatea 

populaţiei şi 

agenţilor 

economici din 

comună 

 
 
Realizarea 

sistemului 

de furnizare 

a energiei 

termice 

 
 
 
 
Posibilitate de 

racordare 

pentru toate 

gospodăriile 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

societăţi de 

furnizare 

energie 

termică 

 
 
 

- Programe 

naţionale 

Bugetul 

local 
 

- Surse private 

 
- Identificarea 

numărului 

de 

gospodării 

interesate 
 

- Analiză privind 

soluţiile tehnice 

de realizare a 

investiţiei  
 
 
Realizarea 

reţelei de 

alimentare 

cu gaze 

naturale 

 
Posibilitate de 

racordare 

pentru toate 

gospodăriile şi 

pentru toţi 

agenţii 

economici 

 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

Consiliul 

Judeţean 

Constanţa 

 
 

- PNDR, măsura 

322 
 

- Programe 

naţionale 

Bugetul 

local 

 
- Realizare SF 

 
- Obţinere avize 

 
- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

conexe 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Extinderea 

reţelei electrice 

din comună 

 
 
 

„Extinderea 

reţelei 

electrice” 

 
 
 
Reţea de 

tensiune 

extinsă şi 

îmbunătăţită 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
S.C. 

ELECTRICA 

S.A. 

 
 
 

- Program

e 

naţionale 
 

- Bugetul local 

 
- Realizare SF 

 
- Obţinere avize 

 
- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

conexe 
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Direcţia de dezvoltare „Agricultură” 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte 

propuse 

 
Rezultate 

aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 

oportuni 

 
Surse de 

finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat 

pentru finanţarea 

proiectului 

 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
Îmbunătăţirea 

dotărilor cu 

maşini şi 

utilaje agricole 

a fermierilor 

din comună 

 
Sprijinirea 

fermierilor 

pentru 

pregătirea de 

proiecte 

finanţabile prin 

PNDR măsurile 

121 şi 123 

 
 
Toţi fermierii 

din localitate 

informaţi 

despre 

existenţa şi 

modalităţile de 

accesare a 

fondurilor 

 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

Consiliul 

Judeţean 
 
eventuale 

societăţi de 

consultanţă 

 
 
 
 

- PNDR Măsura 

143 
 

- Fonduri proprii 

 
- Identificarea 

fermierilor interesaţi 

şi listarea nevoilor 

acestora 

- Contactarea 

partenerilor 

- Organizarea de 

întâlniri de 

informare 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
Reducerea 

numărului de 

locuitori 

implicaţi în 

agricultura 

de 

subzistenţă 

 
Stimularea 

transformării 

gospodăriilor 

ţărăneşti în 

ferme familiale 

cu caracter 

comercial prin 

pregătirea de 

proiecte 

finanţate din 

PNDR 322 şi 

313 

 
 
 
 
Toţi 

reprezentanţii 

gospodăriilor 

informaţi 

despre 

modalităţile 

posibile de 

organizare 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

Consiliul 

Judeţean 
 
Direcţia pentru 

Agricultură şi 

Dezvoltare 

Rurală 

 
 
 
 
 

 

- PNDR Măsura 

111 
 

- Fonduri proprii 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Organizarea de 

întâlniri de 
informare 



COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 
 

 

 152 

 
 
3. 

 
Dezvoltarea 

agriculturii 

ecologice la 

nivelul 

comunei 

 
Informarea 
producătorilor 
agricoli privind 
beneficiile 
agriculturii 

ecologice şi 

condiţiile de 

realizare a 

agriculturii 

ecologice 

 
Toţi fermierii 

din localitate 

informaţi 

despre 

beneficiile şi 
condiţiile de 

realizare a 

agriculturii 

ecologice 

 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

Consiliul 
Judeţean; 

Direcţia 

pentru 

Agricultură şi 

Dezvoltare 

Rurală 

 
- PNDR Măsura 
111 

- Fonduri 
proprii 

 
- Contactarea 

partenerilor 
 

- Organizarea de 

întâlniri de 

informare 
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4. 

 
 
 

 
Implementarea 

de tehnici 

agricole 

moderne 

 

 

Perfecţionarea 

continuă a 

pregătirii 

profesionale a 

fermierilor, 

prin accesarea 

PNDR, măsura 

111 

 
 
Toţi f

 localitate 

informaţi despre 

existenţa şi 

modalităţile de 

accesare a 

fondurilor 

 

Consiliul Local 

AMZACEA 
 

Parteneri: 

Consiliul 

Judeţean; 

Direcţia pentru 

Agricultură şi 

Dezvoltare 

Rurală 

 

 
 

- NDR Măsura 

111 
 

- Fonduri proprii 

 

- Fonduri 

guvernamentale 

 
 
 
 

- Contactarea 

partenerilor 
 

- Organizarea de 

întâlniri de informare 

 
 
 
 
 

 
5. 

 

 
 
 

Creşterea 

gradului de 

irigare a 

culturilor 

agricole 

 
 
 

 
Extinderea 

sistemelor de 

irigaţii din 

comună 

 

 
 
 

Posibilitate de 

irigare pentru 

majoritatea 

zonelor 

cultivate 

 

Consiliul Local 

AMZACEA  
 

Parteneri: 

Consiliul 

Judeţean; 

Direcţia pentru 

Agricultură şi 

Dezvoltare 

Rurală 

 

 
 
 
 
 

- Investiţii 

 

 
 

- Identificarea 

persoanelor 

interesate 
 

- Identificarea 

soluţiilor tehnice 

potrivite 
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Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism” 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte propuse 

 
Rezultate 
aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri oportuni 

 
Surse de 
finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat 

pentru finanţarea 
proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stimularea 

realizării de 

investiţii în 

zonă 

 
 
 
Înfiinţarea de 

microîntreprinderi 

ce desfăşoară 

activităţi non- 

agricole, prin 

pregătirea de 

proiecte finanţabile 

prin PNDR, 

măsura 312 

 
 
 
 
Creşterea 

numărului de 

agenţi economici 

din comună 
 
Creşterea 

numărului de 

locuri de muncă 

 
 
 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: eventuale 

societăţi de 

consultanţă 

 
 

- Fonduri proprii 

pentru 

promovare si 

informare 
 

- PNDR, măsura 

312 pentru 

persoanele 

fizice şi juridice 

care pregătesc 

proiecte 

 
- Contactarea 

partenerilor 
 

- Organizarea de 

întâlniri de 

informare 
 

- Sprijinirea 

persoanelor fizice şi 

juridice care 

pregătesc proiecte să 

obţină avizele 

necesare 

 
 
Realizarea unui 

website/centru 

de informare de 

promovare a 

localităţii 

 
1 website de 

promovare 

funcţional 

 1 centru de 

informare 

turistica 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 

- POS CCE,  

    axa 3 

- PNDR – 

masura 313 

 
- Pregătire specificaţii 

tehnice 
 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documente conexe 
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Iniţierea 

demersurilor 

pentru includerea 

într-un traseu 

turistic judeţean a 

obiectivelor 

cultural din 

comună 

 
 
 
Crearea unui 

traseu turistic 

care să includă 

obiectivele 

culturale din 

comună si din 

zona 

 
 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 
 
 
 

- Bugetul local 

- Fonduri 

guvernamentale 

 
- Pregătire concept 

promovare şi 

transmiterea 

acestuia instituţiilor 

abilitate în vederea 

includerii într-un 

traseu judeţean 
 

- Popularizare pe site 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 

 

Creşterea 

numărului de 

asocieri ale 

agenţilor 

economici 

 
 
 
Înfiinţarea de 

asociaţii de 

producători, 

asociaţii ale 

breslelor, etc. prin 

pregătirea de 

proiecte finanţabile 

prin PNDR, 

măsura 142 

 
 
 
 
 
 
 
Cel puţin 1 

asociere 

realizată 

 
 

 

Agricultori/ 

Fermieri 

Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: eventuale 

societăţi de 

consultanţă 

 
 

- PNDR, măsura 

142 pentru 

persoanele 

juridice care 

pregătesc 

proiecte 
 

- Fonduri proprii 

pentru 

informare 

 

- Contactarea 

partenerilor 
 

- Organizarea de 

întâlniri de 

informare 
 

- Sprijinirea 

persoanelor fizice şi 

juridice care 

pregătesc proiecte să 

obţină avizele 

necesare 
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Direcţia de dezvoltare „Învăţământ şi cultură” 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte 

propuse 

 
Rezultate 

aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 

oportuni 

 
Surse de 

finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat pentru 

finanţarea proiectului 

 
 
 
 
1. 

 
 
Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învăţământ la 

standarde 

europene 

 
 
Modernizarea 

şi dotarea 

infrastructurii 

şcolare 

 
şcoli şi 

grădiniţe 

modernizate 

şi dotate 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 

- POR 
 

- Bugetul de stat 
 

- Bugetul local 

 
- Realizare SF 

 
- Obţinere avize 

 
- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

conexe  
 
 
 
2. 

 
 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale la 

standarde europene 

 
 
Renovarea şi 

modernizare

a căminului 

cultural 

 
 
 
cămin 

cultural 

renovat 

 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
- PNDR, măsura 

322 
 

- POR, axa 3 
 

- Bugetul de stat 
 

- Bugetul local 

 

- Realizare SF 
 

- Obţinere avize 
 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documentaţii conexe 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
Dezvoltarea 

infrastructurii de 

agrement şi 

recreere 

 
 
 
Înfiinţarea 

de spaţii 

verzi în 

comună 

Realizarea 

unei baze 

sportive 

 
 
 
 
Spaţii 

verzi 

înfiinţate 

Baza 

sportiva  

 
 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
- Fondul de 

mediu 

- buget 

local 

- fonduri 

guvernamentale 

 
- Realizare SF 

 

- Obţinere avize 
 

- Pregătire cerere 

de finanţare 
 

- Pregătire PT+DE+CS 
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4. 

 
Creşterea interesului 

locuitorilor comunei 

pentru moştenirea 

culturală 

 
Revitalizarea 

obiceiurilor 

şi tradiţiilor 

din comună 

 
 
Portofoliu 

de obiceiuri 

şi tradiţii 

 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
- Programe 

naţionale 

gestionate 

Ministerul 

Culturii 

 
 
- Pregătire cerere 

de finanţare şi 

documentaţii 

anexă 
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Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială” 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte propuse 

 
Rezultate 

aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 

oportuni 

 
Surse de 

finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat pentru 

finanţarea proiectului 

 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

de tip social 

 

Identificarea 

unei clădiri cu 

destinaţia de 

centru social 

local, 

modernizarea şi 

dotarea acesteia 

 
 
 
 
 
1 centru 

social local 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri din 

societatea 

civilă 

judeţeană şi 

locală 

 
 
 
 
 
- PNDR 

Măsura 

322 

 
- Realizare 

expertiză tehnică 

şi audit energetic 
 

- Pregătire SF 
 

- Obţinere avize 
 

- Pregătire cerere 

de finanţare 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
Sprijinirea 

dezvoltării 

societăţii 

civile în 

domeniul 

social 

 
Asigurarea 

sprijinului 

pentru 

înfiinţarea unui 

ONG care să 

activeze în 

domeniul social 

 
 
 
 
 
1 ONG înfiinţat 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri din 

societatea 

civilă 

judeţeană 

 
 
 
- Fonduri 

de la 

bugetul 

local 

 
- Studiu de oportunitate 

privind înfiinţarea 

ONG-ului 
 

- Întâlniri de informare a 

posibililor fondatori 

despre condiţiile 

legale şi modalităţile 

de  organizare 
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Direcţia de dezvoltare „Resurse umane” 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte propuse 

 
Rezultate 

aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 

oportuni 

 
Surse de 

finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat pentru 

finanţarea proiectului 

 
 
 
 
 
1. 

 
Creşterea 

expertizei în 

pregătirea şi 

implementarea 

de proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă 

 

Organizarea de 

cursuri de 

specializare pe 

domenii precum: 

achiziţii publice, 

management de 

proiect ş.a. 

 
Cel puţin 4 

cursuri 

organizate 

pentru 

angajaţii 

autorităţilo

r locale din 

comună 

 
 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 

- POS DRU 
 

- PO DCA 
 

- Bugetul 

local 

 
 
 
- Analiza nevoilor de 

formare ale 

angajaţilor Pregătire 

cerere de finanţare şi 

documentaţie conexă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
Creşterea 

nivelului de 

calificare a 

forţei de 

muncă din 

comună 

 
 

Organizarea de 

cursuri de 

calificare pe 

ocupaţiile cerute 

de piaţa muncii 

 
 
Cursuri 

organizate 

pentru 

cetăţenii 

din comună 

 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 

- POS DRU 
 

- Bugetul 

local 

 
- Analiza pieţei muncii 

pentru identificarea 

ocupaţiilor cerute pe 

piaţă 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documentaţie 

conexă 
 
Implementare 

tehnici agricole 

moderne prin 

perfecţionarea 

continuă a 

fermierilor 

 
 
 
Fermieri 

calificaţi 

 
Consiliul Local 

AMZACEA 
 
Parteneri: 

societatea 

civilă 

 
 
 
- PNDR, 

măsura 

111 

 
- Analiza nevoilor de 

formare ale fermierilor 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documentaţie conexă 
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Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică” 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiective 

 
Proiecte propuse 

 
Rezultate 
aşteptate 

 
Responsabili şi 

parteneri 
oportuni 

 
Surse de 
finanţare 

disponibile 

 
Paşii de urmat pentru 
finanţarea proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea 

corespunzătoare a 

serviciilor 

publice, conform 

legislaţiei în 

vigoare 

 
Înfiinţarea serviciilor 

publice, prevăzute 

de legislaţia 

naţională, cum ar fi 

Serviciul de 

voluntari pentru 

situaţii de urgenţă şi 

dotarea 

corespunzătoare 

 
 
 
 
1 serviciu de 

voluntari pentru 

situaţii de 

urgenţă 

 
 
 

 

Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 
 

- Bugetul de 

stat 
 

- Bugetul 

local 

 
 
 
 
 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documentaţie conexă 

 
Studii, consultanţă şi 

instruire pentru 

îmbunătăţirea 

managementului 

serviciilor publice 

 

Managementul 

serviciilor 

publice 

îmbunătăţit 

 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 

 

- PO DCA 

 
 

- Pregătire cerere de 

finanţare şi 

documentaţie conexă 

 
Introducerea şi 

menţinerea în 

funcţiune a 

sistemelor de 

management, 

inclusiv ISO şi 

EMAS 

 
 
 
 
Implementare 

ISO şi EMAS 

 
 
 
Consiliul Local 

AMZACEA 

 
 
 
 
 

- PO DCA 

 
 

 

- Pregătirea 

documentaţiei 

necesare 
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        IX. Surse de finanţare pentru proiecte

 

În vederea finanţării proiectelor care urmează a contribui la 

atingerea obiectivelor strategiei, au fost identificate mai multe surse 

de finanţare, după cum urmează: 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), măsura 322 – 

care poate asigura finanţarea de proiecte vizând direcţiile de 

dezvoltare: „Infrastructură şi utilităţi”, „Învăţământ şi cultură”, 

„Sănătate şi asistenţă socială”, 

- PNDR măsura 223 – care poate asigura finanţarea de proiecte 

vizând direcţia de dezvoltare „Infrastructură şi utilităţi”, 

- PNDR măsura 313 – care poate asigura finanţarea de proiecte 

depuse de persoane fizice şi juridice private vizând direcţia de 

dezvoltare „Economie şi turism”, 

- PNDR măsura 142 – care poate asigura finanţarea de proiecte 

depuse de persoane fizice şi juridice private vizând direcţia de 

dezvoltare „Economie şi turism”, 

- Programul Operaţional Regional (POR), axa prioritară 3, 

domeniul de intervenţie 3.4 – care poate asigura finanţarea de 

proiecte vizând direcţia de dezvoltare „Învăţământ şi cultură”, 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice (POS CCE), axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 

3.2 – care poate asigura finanţarea de proiecte vizând direcţia 
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de dezvoltare „Economie şi turism”, 

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POS DRU) – care poate asigura finanţarea de proiecte vizând 

direcţiile de dezvoltare „Învăţământ şi cultură” şi „Resurse 

umane”, 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

(PO DCA) – care poate asigura finanţarea de proiecte vizând 

direcţia de dezvoltare „Resurse umane”, 

- Programe naţionale finanţate de la bugetul de stat, 

- Bugetul  local. 
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X.  Instituţii responsabile cu accesarea fondurilor europene post-

aderare 
 
 

Instituţii la nivel european 

Instituţie Tip program Adresa de website/Locaţie 

Comisia Europeană Granturi, Fonduri 
şi Programe 

finanţate de la 
bugetul UE 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#policy 

Instituţii la nivel central, regional şi local 
 
 

 
 

Instituţie Program 

Operaţional 

Adresa de website/Locaţie 

La nivel central 

 
Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POS Mediu 

 
Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 
Web: http://www.mmediu.ro 

La nivel regional 

 
Regiunea 2 sud-est 

Agenţia Regională de 
Protecţia Mediului 

Galaţi 

www.arpmgl.ro 

La nivel judeţean 

 
Agenţia pentru 

Protecţia Mediului 
Constanţa 

www.mediu-constanta.ro 
Str. Unirii nr. 23, Constanţa 
Telefon/Fax:  0241-546596, 0241-546696, 0241- 
543717 
Adresa e-mail: office@mediu-constanta.ro 

La nivel central 

 
Ministerul Economiei 

 
 

POS Creşterea 
Competitivităţii 

Economice 

 
http://www.minind.ro/ 
 
 Sediul central: Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 
Bucureşti, cod 010096  
- Fonduri structurale : str. Ernest Juvara nr. 3-7, 
sector 6, Bucureşti, cod 060104  

La nivel central 

 
Ministerul Afacerilor 

Externe 

 
Adresa: Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, 
Bucureşti, cod 011822 
Telefon: (40 21) 319.21.08 sau 319.21.25 
Fax: (40 21) 319.68.62 
E-mail: opinia_ta@mae.ro   
• Adresa web: www.mae.ro 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#policy
http://www.mmediu.ro/
http://www.apm-ilfov.ro/
http://www.mediu-constanta.ro/
mailto:office@mediu-constanta.ro
http://www.minind.ro/
http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
mailto:opinia_ta@mae.ro
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Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare 
Ştiinţifică (ANCS)  

(OI pentru Axa 
prioritară 2) 

 www.mct.ro 
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, 

sector 1, Bucureşti, Romania 

tel/fax: 021/318.30.59, tel/fax: 021/311 
35 50 

Irina Roman, e-mail: irina@mct.ro 

Daniela Gheorghian, e-mail: 

dgheorg@mct.ro 

structurale@mct.r

o 

Organismul 

Intermediar pentru 

Promovarea 
Societăţii 

Informaţionale (Axa 
prioritară 3) 

www.mcti.ro 
Bulevardul Libertăţii Nr. 4 

Sector 5, Cod 050706, 

ucureşti 

tel. 021/ 311 41 55; 

 fax. 021/ 311 4157 

fonduri@mcti.ro 
Direcţia 
Generală 
Politică 

Energetică, 

Organismul 

Intermediar 

pentru Energie 

(Axa prioritară 4) 

http://oie.minind.ro/ 
Calea Victoriei nr. 152, Cod poştal 70034, 

sector 1, Bucureşti 

Tel./fax. 021.202.53.85/.021.202.53.92 

asistenta- oie@minind.ro 

La nivel 
local 

 
OTIMMC Constanţa 

www.otimmccta.ro 
B-dul. Tomis 79-81, et.1, cod 900669, 

Constanţa Tel./fax 0241661253/ 

0241661253 

 

La nivel 
central 

 
Ministerul 

Transporturilor  

 
 
 
 
 
POS Transport 

www.mt.ro 
Adresa poştală: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 

38 

Sector 1, Cod poştal 010873, Bucuresti 

• Telefon: 021.319.61.24 

• Fax: 021.313.88.69 

• Adresa web: www.mt.ro 

 

La nivel regional - 

La nivel 
central 

 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI, PROTECŢIEI 

SOCIALE ŞI 

PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

 
POS 

Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane 

 Adresa poştală Strada Dem. I. Dobrescu nr. 

2-4, sector 1, Bucuresti 

• Telefon 021/315.85.56 

• Adresa web www.mmuncii.ro 

La nivel 
central 

 
Agenţia Naţională 

de Ocuparea Forţei 

de Muncă 

http://www.anofm.ro/ 
Str. Sfântul Dumitru, nr.3, sector 3, Bucureşti 

Tel: 021/313.91.40 

e-mail: mass.media@anofm.ro 

http://www.mct.ro/
mailto:irina@mct.ro
mailto:dgheorg@mct.ro
mailto:structurale@mct.ro
mailto:structurale@mct.ro
http://www.mcti.ro/
mailto:fonduri@mcti.ro
http://oie.minind.ro/
mailto:oie@minind.ro
http://www.otimmccta.ro/
http://www.mt.ro/
http://www.anofm.ro/
mailto:mass.media@anofm.ro
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La nivel 
central 

 

OI POS DRU în 
cadrul MEdC 

 http://www.posdru.edu.ro/ 
Adresa: Str. Spiru Haret, nr. 12, cam. 15, 

 sector 1, Bucureşti 

Tel: 021/311.75.25, Fax: 021/311.75.26  
e-mail: oiposdru@gmail.com 

La nivel 
central 

 
Centrul Naţional 

pentru Dezvoltarea 

Învăţământului 

Profesional şi 

Tehnic 

www.tvet.ro 
Strada Spiru Haret nr. 10-12, Bucureşti  

Tel: 021/311.11.62 sau 021/312.11.61,  

Fax:021/312.54.98 

e-mail: vet@tvet.ro 

La nivel 
regional 

 
Unitatea 

Regională 

POS DRU Sud-Est 

B-dul Al I Cuza, 172 (sediul ISJ Brăila) 
Tel: 0239 619 133 Fax: 0239 619 133  

e-mail: sudest@oiposdru.edu.ro 

La nivel 
regional 

 
OI POS DRU în 

cadrul MEdC 

Unitatea Regională POS DRU  

Bucureşti-Constanţa 

Bucureşti, Str.13 Septembrie, nr.209, sector 5 

(sediul ISJ Constanţa) 

Tel: 021/317.36.50 interior 219,  

Fax: 021/317.36.54 sau 021/311.75.26 

e-mail: oiposdru.bucurestiConstanţa@gmail.com 

La nivel 
central 

 

Direcţia Generală 

pentru Dezvoltarea 

Capacităţii 

Administrative 

 
 
 
 
 
PO Dezvoltarea 

Capacităţii 

Administrative 

 

 

 

Adresa poştală Piaţa Revoluţiei nr.1A, sect. 1, 

Bucuresti - 010086 

• Telefon 021/303.70.80. 

• Fax 021/314.97.18 

• Adresa web www.mai.gov.ro 

La nivel regional - 

 
La nivel 
central 

 
Ministerul Dezvoltării 

Regionale si 

Administratiei 

 

 
 
 
 
 
 

Programul 

Operaţional 

Regional 

 

Adresa poştală: Strada Apolodor nr. 17, Latura 

Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 

• Telefon: +40 (37) 211 1409 

• Fax: +40 (37) 211 1515 

• Adresa web: www.mdrt.ro 

La nivel 
regional 

Agenţia pentru 

dezvoltare 

regională sud-est 

www.adrse.ro 
Str. P-ta Independentei, nr.1, et. 5, Brăila,  

cod: 810210 

Tel./fax: 0339.40.10.18/0339.40.10.17 

http://www.posdru.edu.ro/
mailto:oiposdru@gmail.com
http://www.tvet.ro/
mailto:vet@tvet.ro
mailto:sudest@oiposdru.edu.ro
mailto:oiposdru.bucurestiilfov@gmail.com
http://www.adrse.ro/
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La nivel 
central 

 
Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNDR 

Programul 

Naţional pentru 

Dezvoltare 

Rurală 

 
Adresa poştală: București, B-dul Carol I, nr. 2-4, 

sector 3, codul poștal 020921, oficiul poștal 37; 

• Telefon centrala: +4-021-307-23-00 

• Fax: +4-021-307-85-54 

• Adresa web: http://www.madr.ro 

La nivel 
central 

Agenţia de Plăţi 

pentru 

Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit 

(APDRP) 

 
Web: www.apdrp.ro 

Relaţii cu Publicul: Str. Grădina cu Cai, nr. 

3A, Sector 5, Bucureşti, tel. 021-310.16.35 

promovare@apdrp.ro 

La nivel regional 

CRPDRP  

Centrul Regional de 

          Plăţi 

pentru        

         Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit 8 

Bucureşti - 

CONSTANŢA 

 
Piaţa Rosetti, nr.4, etaj 5, Bucureşti 

Fax: 021 / 311.06.13 

e-mail: sapard8Constanţa@sapard.ro 

La nivel local 

 

OJPDR  

Oficiul Judeţean de 

Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit 

CONSTANŢA 

 

B-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 14 A, Constanţa, 

Judeţul Constanţa 

Tel: 0241 / 614.094 

Fax: 0241 / 614.085 

E-mail: ojpdrp.Constanţa@apdrp.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/
mailto:promovare@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.alba@sapard.ro
mailto:ojpdrp.alba@sapard.ro
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XI. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGEI 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă 

sistemul de recolectare, realizare a proiectelor, a programelor şi 

politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a 

informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi 

impactului acestora relativ la dezvoltarea localităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este: 

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local 

 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile 

Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de 

participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi 

monitorizare a acesteia. 

 În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai 

mulţi actori, fiecare respectând responsabilităţi bine determinate, 

îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor 

planificate. În plan instituţional principalii actori ai implementării 

strategiei vor fi: 

 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, 

Primăria 

 Locuitorii comunei 

 Agenţii economici 

 Investitorii străini 

 Societatea civilă 
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 Structuri externe 

Etapa de implementare, monitorizare şi control va cuprinde 

convenţional următoarele etape: 

 Implementarea strategiei prin realizarea acţiunilor, activităţilor, 

măsurilor şi proiectelor concrete de implementare. 

 Monitorizarea strategiei de către angajaţii primăriei. 

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor de 

implementare. 

 Analiza impactului apreciază daca proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind 

dezvoltarea eficienta a localităţii. 
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CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE 

 

 Strategia de dezvoltare a comunei AMZACEA se constituie ca 

un document legal de lucru al Consiliului Local. Documentul are un 

caracter prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi 

optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva 

evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 

 Strategia exprimă  opţiunea Consiliului Local de a aborda 

integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a  

se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu 

comunitatea actorilor economici. 

 Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor 

interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor 

comunei AMZACEA, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de 

dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea 

dezideratelor respective.  

 În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de 

întocmire şi adoptare o politică transparentă de administrare publică 

în spirit european. 

 Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea 

obiectivelor şi realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au 

orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul 

apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, 

completate cu altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al 

realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar 



COMUNA AMZACEA - JUDETUL CONSTANTA 
 

Strategia de dezvoltare locala 2014 – 2020 
 

 

 
 

  170 

reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a 

depărtării sau apropierii de anumite deziderate.  

 Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie 

de necesităţi, de sursele de finanţare disponibile şi  detalii tehnico-

economice de execuţie a proiectelor. 

De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care 

realizarea proiectelor îl are în vederea atingerii obiectivului strategic 

general privind dezvoltarea durabilă a comunei prin utilizarea 

eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării prosperităţii 

şi calităţii vieţii locuitorilor săi. 

 Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului 

Local şi obligaţia instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza  

- cu respectarea legilor în vigoare – toate procedurile, deciziile, 

acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi 

proiectelor prevăzute  în strategie. 

 Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt 

considerate de domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii 

civile. 
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