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INTRODUCERE

Participând ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a Uniunii Europene,
România beneficiază, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru
susţinerea dezvoltării sale economice şi sociale. În aceste condiţii, este necesară existenţa unor
strategii de dezvoltare naţionale, regionale, judeţene şi, desigur, a strategiilor de dezvoltare locală,
ca instrumente de management pentru abordarea problemelor cu care se confruntă comunităţile mai
restrânse. Orice comunitate modernă trebuie să aibă o viziune strategică privitoare la dezvoltarea sa
pe termen mediu şi lung, absenţa acesteia putând conduce la ratarea unor oportunităţi şi irosirea
unor resurse importante materiale şi umane.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele identificate
la nivelul comunei Istria, probleme abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi
planurile strategice elaborate la nivelurile politice şi administrativ-teritoriale mai largi.
Pentru a avea rezultatele scontate, strategia trebuie însoţită de promovarea la nivelul
administraţiei publice locale a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să
identifice şi să utilizeze oportunităţile existente în beneficiul comunităţii.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Istria reprezintă instrumentul principal de lucru al
administraţiei publice locale pentru următorii ani, care îşi propune să valorifice potenţialul,
oportunităţile şi realele disponibilităţi de dezvoltare locale, inclusiv crearea unui mediu de afaceri
stimulativ şi competitiv, menit a atrage investiţii private importante din ţară şi chiar din străinătate.
Valorificarea oportunităţilor cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea
actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea şi
monitorizarea adecvată de fonduri europene, cât şi de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării
obligatorii. În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare,
fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat
impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate, disponibile
pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2027.
Strategia de dezvoltare locală se adresează unei game largi de probleme economice, sociale
şi de mediu ale comunităţii, care sunt relevante pentru obiectivele propuse, necesare obţinerii
dezvoltării durabile şi creşterii și dezvoltării comunității.
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Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 8 capitole, după cum urmează:
 Capitolul 1 „Analiza de potențial a comunei Istria” – trece în revistă aspecte privind:
localizarea geografică, istoricul așezării, cadrul natural, factorii de mediu și cei de risc,
principalele activități economice, investitorii privați din comună, dotările tehnico-edilitare,
potențialul cultural și turistic al zonei, precum și date privind evoluția populației, educație și
sănătate, migrația internă și externă, populația ocupată, șomajul, alte aspecte demografice;
 Capitolul 2 „Analiza SWOT” – cuprinde o analiză SWOT realizată pe principalele
domenii de interes în dezvoltarea comunei: economie și dezvoltare rurală, infrastructură și
utilități, educație și cultură, sănătate și incluziune socială, turism, mediu și capacitate
administrativă;
 Capitolul 3 „Contextul dezvoltării durabile” – oferă o imagine a contextului strategic
european, național, regional și județean la momentul actual;
 Capitolul 4 „Strategia de dezvoltare locală” – expune strategia de dezvoltare locală pentru
următorii 7 ani, prezentând misiunea, viziunea de dezvoltare, principiile, valorile, obiectivul
general, obiectivele strategice, prioritățile și măsurile asociate;
 Capitolul 5 „Surse de finanțare” – prezintă posibilele surse de finanțare pentru
implementarea proiectelor de investiții propuse pentru perioada 2021 – 2027;
 Capitolul 6 „Planul local de acțiune” – prezintă planul local de acțiune al autorității
publice locale pentru perioada 2021 - 2027;
 Capitolul 7 „Portofoliul proiectelor prioritare” – cuprinde un set de fișe orientative ale
proiectelor prioritare la nivelul comunei;
 Capitolul 8 „Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare
locală” – conține modalitățile de realizare a monitorizării, evaluării și raportărilor privind
implementarea strategiei de dezvoltare locală
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CAPITOLUL 1
ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI ISTRIA

1. Prezentare generală
1.1. Așezare geografică
Comuna Istria este situată în partea de nord-est a județului Constanța, la 58 km de municipiul
Constanţa, în valea lacului Istria, la limita estică a podișului Casimcea. Cel mai apropiat oraș este
Năvodari, aflat la 30 km de comuna Istria.
Un punct important de reper al amplasării sale pe harta Dobrogei este cunoscuta Cetate Histria,
comuna Istria afându-se la 6 km distanţă de aceasta, pe drumul judeţean DJ226.
Comuna are în componență două sate: Istria – reședința comunei şi Nuntaşi. Acestea constituie
zonele rezidențiale ale comunei.
Zonele turistice sunt Cetatea Histria și Băile Nuntași.

1.2. Stema comunei Istria
Stema comunei Istria, județul Constanța a fost aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 197/2013. Aceasta se
compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile
rotunjite, tăiat în şef de un zid de cetate crenelat, de argint.
Partea inferioară, tăiată în bandă de argint, are, în partea
dreaptă, un delfin de argint, înotând spre dreapta, iar în
partea stângă, un clopot cu cruce de aur. Scutul este
timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Zidul crenelat reprezintă cetatea Histria.
Clopotul cu cruce simbolizează biserica ortodoxă „Sf.
Treime - Sf. Nicolae“ din localitate, monument istoric.
Delfinul este simbol din efigia cetăţii Histria.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
7
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1.3.Scurt istoric
Nu se cunosc izvoare istorice cu privire la înfiinţarea satului Istria, dar s-a păstrat până astăzi
legenda nescrisă a întemeierii lui. Se pare că, din cauza unei molime, locuitorii supravieţuitori ai
satului Haidinchioi l-au părăsit şi, trecând ghiolul, şi-au facut bordeie în zona bălţilor, zonă
înconjurată de lacuri.
Unul dintre supravieţuitori a fost turcul Năsuf cel Negru. Cum în baltă nu era apă dulce, turcul a
plecat şi s-a stabilit spre vest de lacuri, la o depărtare de 2 km de prima aşezare. Aici s-au ridicat
gospodării şi mica aşezare, cu timpul, s-a populat şi a rămas sub denumirea de Caranasuf.
Satul a cunoscut, pe rând, denumirile de:


Caraiusuf, în perioada de mutare a supravieţuitorilor molimei şi când au locuit în zona bălţii;



Caranasuf, după numele turcului care a plecat în partea de vest a ghiolului;



Caranisip, numire dată de romani, datorită nisipului negru;



Caranasif, noroc mare, noroc chior.
Mărturiile bătrânilor, moştenite prin viu grai, vorbesc despre înfiinţarea satului în jurul anului

1760. Din 1760 şi până în anul 1822, satul întemeiat de turci este locuit doar de ei, numărând peste
400 de familii. Din 1822 începe să-şi modifice componenţa etnică prin sosirea a 10 – 15 familii de
bulgari. Datorită războaielor ruso-turce, populaţia turcă devine minoritară, astfel că după un secol
etnia turcă este înlocuită cu cea bulgară.

Cetatea Histria
8
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Primii români veniţi aici, în anul 1860, erau mocani de la Sibiu.
Astăzi, satul compact românesc, are majoritatea locuitorilor proveniţi din Oltenia.
După ce în 1940 s-a semnat Convenţia de la Craiova privind schimbul de populaţie, 80 de
familii de bulgari au plecat în Cadrilater, iar oltenii au colonizat localitatea.
Din anul 1914, când marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan descoperă, prin săpăturile
arheologice, primul oraş care a luat naştere pe teritoriul ţării noastre, Cetatea Histria, autorităţile
locale au hotărât schimbarea numelui satului din Caranasuf în Istria. Această hotărâre s-a luat în
1922, şi în urma aprobării Prefecturii, Camerei şi Senatului, în anul 1924 în toate documentele
numele comunei se înscrie Istria.
1.4. Suprafața comunei Istria
Teritoriul administrativ al unei comune este o suprafaţă delimitată prin lege, constituită din
suprafaţa agricolă (teren arabil, păşuni şi fâneţe, vii şi livezi), suprafaţa fondului forestier, suprafaţa
ocupată de construcţii şi amenajări de infrastructură (căi de comunicaţie, altele decât cele aparţinând
domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape şi bălţi şi
suprafaţa aferentă intravilanului (construcţii şi amenajări), delimitată prin planurile urbanistice.
Suprafața teritoriului administrativ al comunei Istria este de 17.361 ha, din care 8.446 ha teren
agricol și 8.547 ha ape. Din cele 8446 ha teren agricol, 6.461 ha reprezintă teren arabil, 1.980 ha
pășuni și 5 ha viță-de-vie.
Suprafața terenului intravilan este de 451 ha.

1.5. Cadrul natural
1.5.1. Relieful
Localitatea Istria este aşezată în valea ghiolului Caranasuf – lacul Istria, pe un teren aproape
plat, la limita estică a podişului Casimcea, podiş cu cea mai mică altitudine – cca. 15 m.
Câmpia este uşor ondulată şi înclinată de la vest la est. Cea mai mare altitudine este de 50 m, în
partea de vest.
Formele de relief dominante sunt grindurile nisipoase marine – lagunare. În zona nordică există
sporadic dune costiere, izolat pe marginea estică a Grindului Săcele există suprafeţe plane de
origine lagunară cu grinduri nisipoase.

1.5.2. Solurile
Geologia zonei este reprezentată de formaţiuni sedimentare de vârstă holocenă, cordoane
litorale marine formate din depozite nisipoase de origine mixtă şi lagunară.
9
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Promotoriul din extremitatea nord estică a zonei este format din şisturi verzi pe care este situat
ansamblul arheologic Histria şi o porţiune din grindul Săcele, având o lungime spre sud de circa 6
km şi o lățime cuprinsă între 1.300 m spre nord şi 300 m spre sud.

1.5.3. Clima
Clima este tipică litoralului marin, temperat-continentală, fiind influenţată de poziţia geografică,
situarea între Dunăre şi Marea Neagră.
Sub aspect termic, ne situăm într-una dintre cele mai călduroase zone din țară, la fel ca întreaga
Dobroge. Temperatura medie anuală este în jur de 14,4°C, temperatura minimă înregistrată fiind de
-7,8°C, iar temperatura maximă de + 35°C. Precipitaţiile medii anuale sunt în jur de 320,6 mm.
Trecerea de la primăvară la vară se face de obicei brusc, astfel încât la sfârșitul lunii mai și
începutul lunii iunie se produce o încălzire accentuată a vremii. În a doua perioadă a verii se
înregistrează temperaturi ridicate, care asociate cu lipsa de precipitații amplifică foarte mult
caracterul secetos al zonei.
Sub aspect pluviometric, zona în care se afla localitatea poate fi caracterizată ca o zonă foarte
secetoasă, cu precipitații insuficiente și neuniform repartizate în timpul vegetației plantelor de
cultură.
În perioada iernii, zăpada care cade este în cantitate mică și se așterne neuniform, datorită
vântului puternic ce o viscolește și o așterne în zonele adăpostite, lăsând culturile de toamnă
neacoperite și supuse înghețului, ceea ce duce uneori la compromiterea unor culturi însămânțate în
toamnă.

1.5.4. Rețeaua hidrografică
Apele terestre
Apele curgătoare sunt reprezentate prin pâraie cu debite reduse, care pot fi socotite ca
neînsemnate pentru economie.
În satul Istria întâlnim pârâul Istria, cu o lungime de 8,4 km, cu debit permanent, relativ scăzut.
Este integral regularizat.
În satul Nuntaşi curge pârâul Nuntaşi, de la vest la est, cu o lungime de 6,5 km, cu debit
permanent, relativ scăzut, cu creştere semnificativă pe timp de ploi. Este integral regularizat.
Ambele pâraie se varsă direct în lagunele componente ale Razemului de Sud.
Pâraiele prezintă totodată viituri în toate anotimpurile, acestea fiind legate de caracteristicile
climatice. Aceste viituri sunt intense şi de scurtă durată, iar în perioadele dintre ele scurgerea este
neînsemnată şi multe dintre pâraie seacă.
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Pe de altă parte, alimentarea subterană provenită din apele freatice în anotimpul cald al anului
este destul de redusă din cauza circulaţiei apelor prin fisurile şi golurile depozitelor calcaroase.
Pe teritoriul administrativ al comunei Istria se găsesc lacurile Sinoe, Istria şi Nuntaşi, care ocupă
circa 9.000 ha.
Lacul Sinoe
Lacul Sinoe (lac tranzitoriu), de tip lagună, cu o suprafață de 6.888 ha și un volum de cca. 211
milioane mc, este izolat de restul Complexului Razelm-Sinoe, având legături mai strânse cu Marea
Neagră prin numeroase periboine.

Lacul Sinoe

Lacul Istria
Lacul Istria, cu o suprafață de 479 ha, este situat în partea de est a localității Istria și are legătură
cu lacul Sinoe prin canalul Histria.
Lacul Nuntaşi
Laguna formată într-un fost golf de natură tectonică, lacul Nuntaşi, cu un volum de concentraţie
ridicată de săruri şi a nămolului. În lac se varsă pârâul Nuntaşi, alimentarea lacului fiind din
precipitaţii, dar şi din izvoare, care de-a lungul timpului au condus la scăderea salinităţii apelor.
În prezent, din cauza secetei pedologice și a obturării canalelor prin care putea fi alimentat cu
apă, lacul Nuntași este secat în proporție de 95%. Lacul Nuntași se întindea pe o suprafață de 831
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ha. Autoritățile au stabilit să intervină cu măsuri de decolmatare a canalelor de alimentare. Atât cel
care face legătura între lacul Sinoe și lacul Istria, cât și între lacul Istria și lacul Nuntași.
Ecosistemele naturale protejate din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, parţial
modificate de om sunt:


Lagune conectate la mare (Lacul Sinoe);



Lacuri salamastre şi sărate (Lacul Nuntaşi, Lacul Istria).

Ape subterane
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 şi datorită pronunţatului caracter de ariditate a clmei, chiar şi în
anotimpurile ploioase, cantităţile de apă infiltrate în sol sunt destul de reduse.
În zona şisturilor verzi, care constituie subasmentul Podişului Casimcea, straturile acvifere
mulează un relief preexistent depunerii loessului.
Aici, pe interfluvii, pânzele freatice reprezintă discontinuitate, întrucât subasmentul apare la zi
în urma înlăturării prin eroziune a depozitelor de loess.
În schimb, pe versanţii văilor, la baza depozitelor de pantă mai permeabile, apele freatice sunt
mai la suprafaţă.
1. În zona de şisturi verzi: pânzele freatice au debit relativ redus, iar caracteristicile chimice ale
apei sunt la limita inferioară a potabilităţii, în cea mai mare fiind nepotabilă.
2. În zona de loess: adâncime de 5 – 15 m.
3. În zona de grinduri marine: adâncime foarte scăzută şi variabilă în funcţie de nivelul
precipitaţiilor.
1.5.5. Vegetația și fauna
Flora specifică se caracterizează prin dominarea terofitelor, a speciilor meridional-continentale
şi a plantelor xero-mezofile, moderat termofile şi neutrobazifile, reflectând fidel condiţiile
staţionare din zonă. De altfel, zona este inclusă din punct de vedere biogeografic în provincia pontosarmatică a subregiunii pontico-central-asiatică.
Numărul plantelor cunoscute aici se ridică la 287 specii cormofite cu 14 subspecii, 17 varietăţi
şi 11 forme, reprezentate prin specii rare şi foarte rare.
Deşi Istria are o suprafaţă relativ mică, un relief şi o structură litologică uniformă, vegetaţia de
pe el prezintă totuşi un grad de diversitate apreciabil, explicabil prin existenţa terenurilor cu
umiditate şi salinitate diferită şi prin influenţele antropice asupra vegetaţiei iniţiale.
Vegetaţia ierboasă este alcătuită din fitocenoze precum:
12
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Higrofile – Pharagmitetum australis, Typhaetum augustifoliae, Caricetum extensae,
Bolboschoenetum maritimi;



Mezofile – Artemisio austriacae – Poetum bulbosae, Agropyretum pectinifirmae, Secali
sylvestri – Aperetum maritimae;



Ialofile – Salicornietum europae, Suaedetum maritimae, Puccinellietum distantis,
Halocnemetum strohilacei, Halimionemetum verruciferae.

Acestea se întâlnesc şi în partea centrală şi sudul grindului Săcele, iar în nord se întâlnesc
fitocenoze nitrofile respectiv buruienişuri, ca: Malvetum sylvestris, Descurainetum sophiae, Cirsio
arvense – Convolvuletum arvensis, Onopordetum acantii, Carduetum nutantis, Lolio –
Plantaginetum major.
Au fost descrise 29 de astfel de asociaţii de plante cu 13 subasociaţii si faciesuri. O serie de
cenotaxoni sunt rari în flora ţării: Convolvuletum lineati, Caricetum extensae, Secali sylvestri –
Alyssetum borzeani, Descuranietum sophiae brometosum squarrosi, iar alţii sunt descrişi aici pentru
prima dată: Artemisio austriacae – Poetum bulbosae linosum austriaci, Artemisietum maritimae
aspesorum maritimae.
Valorile floristice aparţin următoarelor poziţii biogeografice:


specii pontice;



specii mediteraneene şi submediteraneene;



specii ponto;



specii balcanice;



specii ponto-balcanice;



specii eurasiatice de origine mediteraneană.

Fauna
În zona Istria cuibăresc peste 267 specii de păsări foarte rare. An de an numărul turiştilor care
vor să le vadă, să le observe şi să le filmeze este tot mai mare. Pelicanii sunt cei mai vizaţi, aceştia
cuibărind în jepcile (întinderi de apă cu adâncime mică) din zona cetăţii Histria.
Pe Grindul Săcele a fost observat un număr deosebit de specii de păsări, dintre care multe
limicole şi caradriforme care folosesc mai ales ariile saraturate ca zone de cuibărit, iar bălţile
temporare în special din partea nordică a grindului, drept zone de hrănire, de exemplu:
Recurvirostra avoseta, Himantopus, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Glareola
noerdmanni.
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În partea de nord există una dintre cele două populaţii de Testudo graeca cunoscute în aria
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, precum şi specii de reptile tipic continentale: Prodarcis taurica,
Coluber caspius.
În zonă există o mare varietate de specii de păsări: călifarul alb (Tadorna tardorna), diferite raţe,
gâşte şi foarte multe limicole.

Pelicani pe Lacul Sinoe1
De asemenea, dintre animalele sălbatice pot fi văzuţi frecvent mistreţii şi câinii enot.
Din erpetofaună regăsim aici ţestoasa de uscat (Testudo graeca), şarpele rău (Coluber jugularis)
şi în număr mare şarpele de apă (Natrix tesselata).

2. Protecția mediului înconjurător
2.1.Factorii de mediu
Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a solului,
locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte. Factorii de mediu
influenţează în mod direct şi indirect starea de sănătate a populaţiei. În acest sens, pentru păstrarea
sau îmbunătăţirea stării de sănătate, definită ca integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a
individului şi colectivităţilor, sunt absolut necesare cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc.

1

Sursă foto: https://www.bzi.ro/
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Pe teritoriul comunei Istria nu există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie,
vegetaţie şi animale, nivelul de poluare înregistrat aici având valori minime.
Singura sursă de poluare este Complexul Petrochimic Midia-Năvodari, situat la 25 km distanță.
2.1.1. Calitatea aerului
Calitatea aerului se încadrează în limitele legale, emisiile de noxe la nivelul teritoriului
comunei Istria nu depășesc limitele admise la niciun indicator.
Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și durată), în urma
arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor menajere.

2.1.2. Calitatea apei
Sursele de apă potabilă pentru localitățile Istria şi Nuntaşi sunt de adâncime. Pentru toate
lucrările şi construcţiile realizate sau în curs de realizare pentru alimentarea cu apă, tehnologia
folosită a fost concepută cu respectarea prevederilor legale de calitate şi de mediu în vigoare, în
vederea asigurării unei calităţi superioare a apei potabile, pe de o parte, ocrotirii şi conservării
naturii pe de altă parte, pentru păstrarea unui echilibru ecologic.
Parametrii apei furnizate atât prin sistem centralizat, cât și cea din surse proprii de consum nu
indică poluarea majoră cu substanțe dăunătoare sănătății, fiind recomandată consumului uman în
urma unor analize de consum.

2.1.3. Calitatea solului
Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor. Pentru a
evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raţionale, solurile au fost
împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii cum sunt: troficitatea, cantitatea de
microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de fertilitate
sau productivitate ş.a.
Principalele procese de degradare ale solului sunt: eroziunea, degradarea materiei organice,
contaminarea, salinizarea, compactizarea, pierderea biodiversității solului, scoaterea din circuitul
agricol, alunecările de teren și inundațiile.
În urma studiilor realizate de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa, pe
teritoriul administrativ al comunei Istria s-au identificat:


270 ha afectate de salinizare-gleizare în zona lacurilor Istria, Sinoe;



130 ha terenuri afectate de gleizare în zona lacurilor Istria şi Nuntaşi;



493 ha terenuri de tip solonceacuri cu o salinizare puternică în zona lacurilor Istria şi Sinoe.
15
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Calitatea solului este influențată de folosirea îngrășămintelor chimice și a produselor
fitosanitare. Îngrășămintele chimice sunt substanțe folosite pentru fertilizarea solului, cele mai
folosite fiind cele pe bază de azot, fosfor și potasiu. Produsele pentru protecția plantelor
(pesticidele) sunt substanțe sau combinații de substanțe chimice cu acțiune biologică deosebit de
ridicată. Acestea se împart în funcție de organismul țintă combătut în erbicide, insecticide,
fungicide, acaricide, nematocide, moluscocide, raticide și cu acțiune mixtă.
Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi sporirii
fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au demonstrat că
îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a lua
în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. Utilizarea
neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect
toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita
dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de
condiţiile de mediu.
Terenurile agricole din localităţile Istria şi Nuntaşi nu beneficiază de tratamente speciale de
menţinere a calităţii, decât în mică măsură de către asociaţiile agricole, singurele produse
fitosanitare folosite sunt ierbicidele şi în cantităţi foarte mici şi insecticidele. Pe terenurile
individuale se utilizează îngrăşămintele naturale.
Utilizarea durabilă a solului
Utilizarea durabilă a solului implică diverse acţiuni pe termen lung prin care să se asigure, în
paralel cu obţinerea unor rezultate economice pozitive şi o păstrare şi îmbunătăţire a calităţii
solului. Aplicarea principiilor agriculturii moderne (rotaţia culturilor, utilizarea biofertilizatorilor,
promovarea lucrărilor de îmbunătăţire calitativă a solului) este un pas în asigurarea unei dezvoltări
durabile a acestui sector.
Promovarea unei agriculturi durabile implică necesitatea unei caracterizări exhaustive a
solurilor sub toate aspectele, asigurându-se un inventar cât mai detaliat şi actual al resurselor de sol,
validarea în vederea utilizării tehnicilor de protecţie şi ameliorare a solului sub toate ipostazele.
Apreciem oportună organizarea de campanii de conștientizare în rândul populației cu privire la
utilizarea în mod rațional a îngrășămintelor chimice în agricultură, pentru evitarea situațiilor de
degradare a solurilor și dereglare a echilibrului ecologic pe teritoriul comunei.
2.1.4. Nivelul de zgomot şi vibraţii
Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația UE
suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății.
Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre marile
16
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probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și evaluarea
zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se impun în scopul
prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, acolo unde valorile
nivelului de zgomot depășesc maximele admise.
Principalele surse de zgomot sunt:


traficul auto;



obiectivele economice;



comportamentul inadecvat al oamenilor.

2.1.5. Gestionarea deșeurilor
Protejarea mediului în care trăim reprezintă o preocupare majoră a omenirii, deoarece are
efecte importante asupra vieții.
Este foarte important să evidențiem că:


dezvoltarea industrială din ultima perioadă, consumul mare de energie, precum și creșterea
nivelului de trai al populației, determină producerea unor cantități din ce în ce mai mari de
deșeuri;



deșeurile

menajere

conțin

cantități

mari

de

materiale

refolosibile

care

pot

fi colectate și valorificate; după ce am consumat un produs, ambalajul acestuia trebuie să
fie depozitat în mod corect, așa încât acesta să fie reciclat și, astfel, să protejăm mediul;


în viața de zi cu zi trebuie să alegem produsele care generează mai puține deșeuri după
utilizare, contribuind astfel la prevenirea acumulării de deșeuri.

Reciclarea este procesul de prelucrare a deșeurilor în vederea reutilizării lor. Aproape toate
materialele care intră în compoziția deșeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile din
metal pot fi reciclate.
Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea și procesarea unora
dintre componentele deșeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Colectarea selectivă
a deșeurilor este un proces la îndemâna tuturor și presupune depozitarea deșeurilor în locuri
speciale pentru a fi reciclate.
Resursele naturale sunt limitate și nu se regenerează foarte repede, în timp ce cantitatea de
deșeuri crește ajungând să ocupe suprafețe mari de teren. Aproape jumătate din deșeurile pe care
le aruncăm pot fi reutilizate. Mediul este din ce în ce mai poluat, prin reciclarea deșeurilor
încercând să salvăm mediul și pământul. Reciclăm pentru că vrem să ne bucurăm în continuare de
planetă așa cum o știm și pentru asta trebuie să avem grijă de resursele ei.
Dintre avantajele colectării selective menționăm:
17
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conservăm resursele naturale;



reducem nivelul emisiilor nocive din aer – reducem poluarea;



diminuăm cantitatea deșeurilor;



eliminăm transformarea unor zone în focare de infecție;



economisim energia;



păstrăm un mediu mai curat pentru noi și generațiile următoare;



creștem calitatea vieții și sănătatea copiilor;



diminuăm costurile, încadrarea în gradul de suportabilitate;



evităm penalitațile.
Comuna Istria face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DOBROGEA, constituită

în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi
publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

2.2. Arii protejate
Rezervaţia Bioseferei Delta Dunării este cea mai mare arie naturală protejată din ţară, cu o
suprafaţă de 5.800 km2 si care are triplu statut internaţional:


Rezervaţie a Biosferei;



Sit Ramsar;



Sit al Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, zonă de
importanţă ecologică naţională şi internaţională, cuprinde următoarele unităţi fizico-geografice:


Delta Dunării;



Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii;



Sectorul Isaccea- Tulcea cu zona inundabilă;



Sărăturile Murighiol - Plopu;



Complexul lagunar Razim- Sinoie;



Litoralul Mării Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia;



Apele maritime interioare şi marea teritorială, până la izobata de 20 m.

Teritoriul Rezervaţiei este amplasat pe teritoriile administrative a 3 judeţe: Tulcea (87,73%),
Constanţa (12,23%) şi Galaţi (0,14%).

18

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

În cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se evidențiază următoarele zone:


zonele strict protejate - 20 zone - ocupă o suprafaţă totală de 50.904 ha (8,7% din suprafaţa
rezervaţiei). Acestea sunt protejate în mod obligatoriu şi reprezintă eşantioane foarte putin
deranjate, reprezentative pentru ecosistemele naturale, terestre şi acvatice din rezervaţie;



zonele tampon au fost stabilite în jurul zonelor cu regim de protecţie integrală. Ele ocupă o
suprafaţă totală de 222.996 ha (38,5% din suprafaţa rezervaţiei) şi au fost desemnate pentru
atenuarea impactului antropic asupra zonelor protejate;



zonele de dezvoltare durabilă acoperă o suprafaţă totală de 306.100 ha (52,8% din suprafaţa
rezervaţiei). Ele cuprind terenuri aflate în regim liber de inundaţie, terenuri îndiguite pentru
folosinţă agricolă, piscicolă şi silvică şi terenuri pe care sunt amplasate aşezări umane;



zonele de reconstrucţie ecologică sunt suprafeţe de teren în cadrul cărora Administraţia
Rezervaţiei desfăşoară activităţi de refacere a echilibrului ecologic şi de renaturare a zonei
afectate, folosind mijloace tehnice şi tehnologii adecvate.

Faună din Rezervația Biosferei Delta Dunării2

Descriere Zone strict protejate:
1. ROŞCA - BUHAIOVA (9.625 ha)
3. RĂDUCU (2.500 ha)
5. VĂTAFU - LUNGULEŢ (1.625 ha)
7. SĂRĂTURI MURIGHIOL (87 ha)
9. INSULA POPINA (98 ha)
11. PERITEAŞCA- LEAHOVA (4.125ha)
13. GRINDUL LUPILOR (2.075 ha)
15. GRINDUL CHITUC (2.300 ha)
17. POTCOAVA (625 ha)
19. INSULA CEAPLACE (117 ha)
2

2. PĂDUREA LETEA (2.825 ha)
4. NEBUNU (115 ha)
6. PĂDUREA CARAORMAN (2.250ha)
8. ARINIŞUL ERENCIUC (50 ha)
10. SACALIN ZĂTOANE (21.410 ha)
12. CAPUL DOLOŞMAN (125 ha)
14. ISTRIA - SINOIE (400 ha)
16. ROTUNDU (228 ha)
18. BELCIUG (110 ha)
20. PRUNDU CU PĂSĂRI (187 ha)

Sursă foto: www.ddbra.ro
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Grindul Lupilor (2.075 ha)
Zona reprezintă un important refugiu de cuibărit şi hrană pentru păsări. Îndeosebi în perioada
migraţiei de toamnă, zona devine o impresionantă concentrare a ornitofaunei şi, în special, a
oaspeţilor de iarnă (gâşte, raţe).
Datorită cotelor reduse şi a condiţiilor favorabile, zona are o mare importanţă pentru
reproducerea naturală a peştilor din speciile: crap (Ciprinus carpio), şalău (Stizostedion lucioperca),
plătică (Abramis brama).

Istria - Sinoie (400 ha)
În zonă există o mare varietate de specii de păsări: călifarul alb (Tadorna tadorna), diferite raţe,
gâşte şi foarte multe limicole.
Din herpetofaună regăsim aici ţestoasa de uscat (Testudo graeca), şarpele rău (Coluber
jugularis) şi foarte numeros şarpele de apă (Natrix tesselata).
Zona prezintă şi o valoare arheologică deosebită.

Grindul Chituc (2300 ha)
Zona este valoroasă pentru configuraţia morfologică caracterizată de succesiunea de cordoane,
dune, lacuri, cu predominarea acestora din urmă, orientate pe o direcţie piezişă pe linia actuală a
ţărmului şi având o dispoziţie în evantai.
Vegetaţia este caracteristică zonelor litorale cu sol nisipos sărăturat şi are importanţă pentru
migraţia păsărilor şi pentru iernatul acestora.
În acest perimetru se regăsesc 30 de tipuri de ecosisteme care adăpostesc o mare diversitate de
taxoni vegetali şi animali, respectiv 5.137 de specii din care 1.689 specii de flori şi 3.448 specii de
faună, majoritatea protejate prin reglementări legislative naţionale şi internaţionale.
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" este parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura
2000 în România și se suprapune la nivelul Deltei Dunarii cu:
Siturile de importanţă comunitară:
Nr.
Crt.
1.

Denumire
situri de importanţă
comunitară
Delta Dunării

2.

Delta Dunării – zona marină ROSCI0066

Cod
ROSCI0065

Suprafaţă totală
a sitului
Regiunea biogeografică
(ha)
453.645,5
49,8% stepică şi 50,2%
pontică
336.200,2
100% zona marină
Marea Neagră
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Aria de protecţie specială avifaunistică în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării:
Nr.
crt.
1.

Denumire
Suprafaţă totală
arii de protecţie specială
Cod
a ariei
Regiunea biogeografică
avifaunistică
(ha)
Delta Dunării şi Complexul ROSPA0031
508.302,3
44,74% stepică şi
Razim-Sinoie
55,26% pontică

Arii naturale protejate din judeţul Constanţa:
Nr.
crt.

Denumirea ariei
naturale protejată

Localizare
teritorialadministrativă
Com. Istria
Refugiul
ornitologic
Com. Corbu
Corbu – Nuntaşi –
A.R.B.D.D.
Histria
Tulcea

1.

2.

Cetatea Histria

Suprafaţa
(ha)

1.610

Com. Istria
A.R.B.D.D.D.
Tulcea

350

Tipul ariei
protejate
R.B.D.D.D.
Rez.
Ştiinţifică

Custode

A.R.B.D.D.D.
Tulcea

R.B.D.D.D.
Rezervaţie
A.R.B.D.D.D.
ştiinţifică sit Tulcea
arheologic

2.3. Factorii de risc
2.3.1. Inundații
Inundaţia reprezintă acoperirea terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare care,
prin mărimea şi durata sa, provoacă victime umane şi distrugeri materiale ce dereglează buna
desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.
Clasificare după geneză:
- inundații provocate de fenomene naturale;
- inundații provocate de fenomene accidentale;
- inundații provocate de activiţăti umane.
Efecte: pagube în economie:


pagube directe (distrugeri sau deteriorări): localităţi, obiective industriale agricole şi
zootehnice, căi de comunicaţii şi telecomunicaţii, reţele de transport, construcţii
hidrotehnice, poduri şi podeţe, animale şi păsări;
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pagube indirecte: întreruperea proceselor de producţie, întarzieri în livrarea produselor,
cheltuieli pentru apărare în timpul inundaţiilor, cheltuieli pentru normalizarea vieţii după
inundaţie, plata asigurării bunurilor.

Efecte sociale negative: victime umane, evacuarea populaţiei, provocarea panicii, pericol de
epidemii, întreruperea învaţământului, diminuarea veniturilor populaţiei, distrugeri de bunuri,
reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafaţă sau
subterane, poluarea solurilor, exces de umiditate, degradarea versanţilor, degradarea peisajului,
distrugerea faunei şi florei.
Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:


alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și
structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari
dimensiuni;



alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură
ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;



folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și
efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;



elementele planurilor de management al riscului la inundații trebuie revizuite periodic și, dacă
este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice
asupra apariției inundațiilor;



creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse,
măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și
altele asemenea;



îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în
managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice
și poluări accidentale.
Localitățile Istria și Nuntași nu dispun de o colectare eficientă a scurgerilor pluviometrice din

zona comunelor Istria, Cogealac, Săcele și Mihai Viteazu, provocate de ploile torențiale.
2.3.2. Furtuni, tornade, secetă
Furtunile sunt perturbări severe ale atmosferei. Din punct de vedere ştiinţific, metereologii
consideră furtunile drept sisteme metereologice, având viteze ale vântului de intensitate 10 până la
12 pe scara Beaufort. Vânturile de intensitate 10 ating viteze de 88-101 km/h, iar cele de intensitate
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11 ating 102-117 km/h cauzând furtuni violente. Vânturile care ating viteze mai mari de 117/km/h intensitate 12 - sunt numite vânturi de intensitatea uraganului.
Efecte:
Anual, vânturile intense provoacă multe distrugeri. De-a lungul coastelor, ele dau naştere unor
valuri de furtună violente care pot provoca stricăciuni imense. Iarna, pe Marea Neagră, se
dezlănţuie furtuni puternice. Violenţa acestora depăşeşte orice închipuire, atunci valurile ating
înălţimea de 10 metri.
Seceta reprezintă o insuficienţă a umidităţii solului şi a atmosferei faţă de valorile minimale
necesare creşterii şi dezvoltării normale a plantelor (cultivate). Este un fenomen care se produce în
natura şi care se manifesta prin lipsa de ploi, prin vânturi uscate şi arşiţă, ce dăunează plantelor şi în
special culturilor agricole.
Efecte: pagube în economie:


pagube directe în agricultură şi zootehnie, în turism, afectarea construcţiilor hidrotehnice;



pagube indirecte: întreruperea proceselor de producţie, întârzieri în livrarea produselor,
cheltuieli pentru aprovizionare cu apă, cheltuieli pentru normalizarea vieţii, plata asigurării
bunurilor.

Efecte sociale negative: provocarea panicii, pericol de epidemii, diminuarea veniturilor
populaţiei, distrugeri de bunuri, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.
Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, distrugerea faunei şi florei.
Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de
comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al
utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu.
Reducerea efectelor secetei şi combaterea deşertificării
România a aderat prin Legea nr. 111/1998 la Convenţia Națiunilor Unite pentru combaterea
deşertificării în țările afectate grav de secetă şi/sau de deșertificare, în special în Africa, adoptată la
Paris la 17 iunie 1994.
Judeţul Constanţa este unul dintre cele cinci judeţe din ţară care sunt ameninţate de pericolul
deşertificării. Se încearcă reducerea acestui pericol prin programul de împăduriri, derulat prin
Romsilva.
Conform unui studiu efectuat de pedologii constănţeni, s-a demonstrat necesitatea trecerii de la
sistemul de lucrări agricole convenţional, care se bazează pe afânarea terenului şi pe omogenizarea
straturilor de sol prin arătură la cormană, cu alte cuvinte, întoarcerea brazdei, la diferite forme de
agricultură, neconvenţionale.
Vânturile frecvente, prezente pe toată perioada anului, vin să contribuie la pierderea apei din sol
şi la intensificarea fenomenului de ariditate. Dobrogea, în general, ocupă un loc important în
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sistemul agricol naţional, atât ca suprafaţă, cât şi ca activităţi realizate de producătorii agricoli,
principalii beneficiari şi concurenţi totodată în exploatarea surselor de apă furnizate de componenta
hidrografică a regiunii. În acest context, cercetători, profesori universitari şi producători au
considerat oportune revizuirea şi actualizarea metodologiei de selectare a condiţiilor pedoclimatice
în vederea definirii gradului de pretabilitate.
Aceştia sunt de părere că pentru a evita o deşertificare puternică a zonei trebuie introdus un
sistem agricol convenţional, dar care să ofere o mai mare protecţie a solului.
2.3.3. Căderi masive de zăpadă, viscol, îngheț
Înzăpezirea este acoperirea terenului cu un strat de zapadă care, prin mărimea şi durata sa,
provoacă blocaje rutiere, izolarea localiăţilor şi distrugeri materiale ce dereglează buna desfăşurare
a activităţilor social-economice din zona afectată.
Fenomenele de viscol şi îngheţ s-au înscris în parametrii normali ai lunilor de iarnă, neafectând
în mod semnificativ alimentarea cu apă, energie electrică şi gaze naturale şi nici procesele de
producţie ale operatorilor economici. Fenomenele de intensitate mare pot avea ca urmări
desfăşurarea dificilă a circulaţiei, probleme în deplasarea mijloacelor de intervenţie, îngreunarea sau
chiar blocarea activităţii portuare, dificultăţi în alimentarea cu apă, energie electrică şi gaze
naturale.
Activităţile de deszăpezire şi combatere a poleiului se desfăşoară conform planului de
intervenţie în sezonul rece privind combaterea urmărilor fenomenelor meteo periculoase, atât cu
mijloace de intervenţie proprii, cât şi cu forţe şi mijloace de intervenţie aparţinând operatorilor
economici cu care s-au încheiat contracte.
Efecte: pagube în economie:


pagube indirecte: întreruperea proceselor de productie, întârzieri în livrarea produselor,
cheltuieli pentru aparare în timpul înzăpezirilor, cheltuieli pentru normalizarea vieţii după
deszăpezire.
Efecte sociale negative: pericol de epidemii, întreruperea învaţământului, diminuarea veniturilor

populaţiei, reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.
Efecte ecologice negative: exces de umiditate, degradarea versanţilor.

2.3.4. Temperaturi extreme
Temperaturile extreme sunt temperaturile exterioare ale aerului, care:
- depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
- scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.
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Acestea sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi
Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.
2.3.5. Cutremure de pământ
Cutremurul reprezintă ruptura brutală a rocilor din scoarţa terestră datorită mişcării plăcilor
tectonice, care generează o mişcare vibratorie a solului, ce poate duce la victime umane şi
distrugeri.
Clasificare dupa adâncimea focarului:
- de suprafaţă (între 0-50 km);
- intermediar (între 50-250 km);
- de adâcime (peste 250 km).
Zone seismice
În conformitate cu zonarea ţării din punct de vedere al intensităţii cutremurelor, judeţul
Constanţa este situat în zona sub gradul 8 pe scara Richter şi în zona de magnitudine E şi D
conform normativului P 100 /1992, completat cu ordinul M.L.P.A.T. nr.71/ N/ 07.10.1996
(normativ pentru proiectarea antiseismică construcţiilor). Această dispunere presupune o
probabilitate redusă a unor dezastre complementare, indiferent din care focare (zonele Vrancea,
Banat sau Varna) se produc seismele, precum şi o influenţă agravantă motivată de condiţiile locale
privitoare la natura terenului.
Efecte:
Elementele expuse direct sau indirect efectelor seismelor sunt:
 populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
 construcţiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi social-culturale, capacităţile
productive;
 căile de comunicatii rutiere, feroviare şi navale;
 reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, barajele şi alte lucrări hidrotehnice;
 sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare;
 reţelele de telecomunicaţii şi altele asemenea;
 mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri dispuse pe versanţi sau având caracteristici
defavorabile, intravilanul localităţilor şi altele;
 activităţile social-economice.
În cazul unui cutremur riscul de producere a unor dezastre complementare este mare:
- prăbuşiri de construcţii şi instalaţii;
- avarii sau distrugeri a unor lucrări hidrotehnice (diguri, cheuri);
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- accidente tehnologice;
- incendii, explozii izolate sau de mari proporţii;
- accidente chimice;
- accidente navale;
- accidente de transport al oamenilor, mărfurilor obişnuite sau periculoase;
- alunecări de teren.

3. Demografie
3.1.Populația comunei Istria
Luând în considerare datele3 statistice aferente recensământului din anul 2011, precum și
celelalte informații privind numărul populației furnizate de Institutul Național de Statistică, putem
prezenta aprecia că populația comunei Istria se înscrie pe un trend descendent.
Tabelul nr. 1 – Evoluția populației comunei 2012-2020
An

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populație

2604

2600

2579

2587

2589

2567

2561

2551

2519

Graficul nr. 1 – Evoluția populației comunei 2012-2020
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Datele privind populația comunei Istria prezentate în cuprinsul Strategiei de dezvoltare locală sunt preluate de pe
website-urile http://www.recensamantromania.ro/ și statistici.insse.ro
3
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Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale
comunei Istria era următoarea:
Tabelul nr. 2 – Repartiția populației pe satele componente în anul 2011

Sat

Istria

Nuntași

Populație

1343

1100

Graficul nr. 2 – Repartiția populației pe satele componente în anul 2011
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În ceea ce privește structura populației comunei Istria în funcție de sexe, în perioada 2015-2020,
situația este următoarea:
Tabelul nr. 3 – Structura populației comunei Istria în funcție de sexe – 2015-2020

Sex

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Masculin

1321

1319

1313

1320

1312

1290

Feminin

1266

1270

1254

1241

1239

1229
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Graficul nr. 3 – Structura populației comunei Istria în funcție de sexe – 2015-2020

Structura populației pe sexe 2015-2020
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Populația stabilă a comunei Istria, pe grupe de vârste și sexe, în anul 2020, comparativ cu anul
2011 (anul ultimului recensământ al populației României) se prezintă astfel:
Tabelul nr. 4 – Structura populației pe grupe de vârste și sexe – anii 2011 și 2020

Număr locuitori

Grupa
de vârstă

Masculin

Feminin

Sub 5 ani

2011
76

2020
66

2011
88

2020
66

5-9 ani

90

80

81

89

10-14 ani

84

79

69

85

15-19 ani

79

81

85

71

20-24 ani

118

80

109

65

25-29 ani

80

83

87

75

30-34 ani

129

116

109

89

35-39 ani

129

81

87

86

40-44 ani

115

119

81

89

45-49 ani

67

116

55

87

50-54 ani

88

95

73

76

55-59 ani

92

72

78

52
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60-64 ani

56

81

72

67

65-69 ani

39

60

57

65

70-74 ani

41

33

67

51

75-79 ani

32

23

59

47

80-84 ani

16

18

29

42

Peste 85 ani

0

14

7
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În județul Constanța, densitatea populației în anul 2011 era de 109,1 locuitori/km2, pentru
ca în anul 2017 să fie de 108,6 locuitori/km2. În comuna Istria, densitatea populației este de 15
locuitori/km2.
Durata medie a vieții, pe sexe, în perioada 2010-2016, la nivel județean, se prezintă după cum
urmează:
Tabelul nr. 5 - Durata medie a vieţii, pe sexe şi medii4
Ani
Ambele sexe
Masculin
Feminin

4

2010-2012

2011-2013

2012-2014

2013-2015

ani
2014-2016

74,17
70,74
77,67

74,67
71,24
78,15

75,13
71,68
78,60

74,89
71,53
78,26

74,99
71,64
78,36

Sursă informații: https://Constanța.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/
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Institutul Național de Sănătate Publică5 prezintă mișcarea naturală a populației în anul 2019
comparativ cu anul 2018, pentru județul Constanța, după cum urmează:

Tabel nr. 6 – Mișcarea naturală a populației în anul 2019 comparativ cu anul 2018
Cifre absolute

Județul
Constanța
Total
Rural

Născuți vii
2019
6415
2195

Decedați

2018
7094
2470

2019
8405
2750

2018
8402
2676

Spor natural

Născuți morți

2019
-1990
-555

2019
25
9

2018
-1308
-206

Decese
sub 1 an
2019
2018
62
43
27
18

2018
20
10

Tabel nr. 7 – Mișcarea naturală a populației în anul 2019 comparativ cu anul 2018
Indici

Județul
Constanța
Total
Rural

Natalitate*
2019
8,4
9,1

2018
9,2
-0,9

Mortalitate
generală*
2019 2018
11,0
11,0
11,4
11,1

Spor
natural*
2019 2018
-2,6
-1,7
-2,3
-0,9

Mortinatalitate**
2019
3,9
4,1

Mortalitate
infantilă***
2019 2018
9,7
6,1
12,3
7,3

2018
2,8
4,0

*indici la 1000 locuitori
**indici la 1000 născuți vii + născuți morți
***indici la 1000 născuți vii

Datele6 privind mișcarea naturală a populației comunei Istria în perioada 2015-2019 sunt
următoarele:
Tabel nr. 8 – Mișcarea naturală a populației comunei Istria

Nr.
crt.
1.

5
6

Categorii

2015

2016

2017

2018

2019

Născuți vii

28

22

28

36

19

2.

Decedați

37

41

31

47

44

3.

Căsătorii

12

18

10

17

25

4.

Divorțuri

2

4

4

4

4

Sursă informații: Buletinul informativ al Institutului Național de Sănătate Publică nr. 10/2019
Sursă date: statistici.insse.ro
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Sporul natural este un indicator demografic dependent de natalitate și mortalitate, care se
calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de mortalitate generală într-o anumită
perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și cel al deceselor în rândul unei
populații determinate într-o perioadă de timp.
Tabel nr. 9 – Sporul natural în comuna Istria, perioada 2015 - 2019
An

2015

2016

2017

2018

2019

-9

-19

-3

-11

-25

Spor natural

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români. Pentru circa 3 %
din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Tabelul nr. 10 – Structura populației în funcție de etnie
Număr locuitori

Etnie
Români

2.352

Tătari

6

Informație nedisponibilă

80

Graficul nr. 5 – Structura populației în funcție de etnie
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Din punct de vedere al confesiunii religioase, populația comunei Istria este majoritar ortodoxă,
existând și o minoritate de religie musulmană.
Tabelul nr. 11 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă

Nr. crt.

Confesiune

1. Ortodoxă

Număr locuitori
2.354

2. Musulmană

5

3. Informație nedisponibilă

80

Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă
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3.2.Evoluția populației. Mișcarea migratorie
La recensământul din anul 2011, în comuna Istria, populația stabilă număra 2376 locuitori,
din care 1206 de sex masculin și 1170 de sex feminin. Tot atunci s-a înregistrat un număr de 796
gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 2.98.
Totodată, s-au înregistrat 955 clădiri cu locuințe.
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Tabel nr. 12 – Locuințe existente și suprafața locuibilă în comuna Istria,
perioada 2015-2019

An

Locuințe existente

2015

962

Suprafața locuibilă
m2 arie desfășurată
44193

2016

962

44193

2017

963

44300

2018

964

44450

2019

964

44450

Referitor la mișcarea migratorie a populației în comuna Istria pentru perioada 2015 - 2019,
datele sunt următoarele:
Tabel nr. 13 – Mișcarea migratorie a populației – comuna Istria

Categorii

2015

2016

2017

2018

2019

Stabiliri de reședință

4

32

7

9

14

Plecări cu reședința

13

24

23

20

19

Stabiliri cu domiciliul

63

43

43

44

52

Plecări cu domiciliul

54

46

46

43

61

Emigranți definitivi

2

4

1

3

3

2

1

Imigranți definitivi

Se constată că procesul de migrare la nivelul comunei Istria nu este unul accentuat în ultimii 5
ani, iar numărul stabilirilor cu domiciliul în comuna Istria este relativ egal cu cel al plecărilor cu
domiciliul.
În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori decisivi
în stabilirea nivelului de evoluţie.
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O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică - agricultura, mica
industrie, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demoeconomice.
La nivel de țară7, în ultimii ani se constată o ușoară creștere a migrației interne din mediul urban
spre mediul rural:
Tabelul nr. 14 – Migrația internă la nivel de țară
An
Număr populație care
migrează din mediul
urban în mediul rural
Rata migrației interne
urban-rural

2017

2018

2019

109.403

109.155

113.785

11,3

11,3

11,8

3.3. Forța de muncă
Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa
de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă,
incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la
activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului
faţă de inactivitate.
Într-un top8 al firmelor cu sediul în comuna Istria, realizat în urma procesării datelor din
ultimele bilanțuri depuse, în funcție de numărul de angajați, regăsim următorii operatori economici:


SC FLAMINGO POUND SRL, CAEN 111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase – 13 angajați;



SC WAS PANN REGAL SRL, CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale – 9 angajați;



SC OPT-MP SRL, CAEN 111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase – 7 angajați;



SC HALMIRIS TRADE SRL, CAEN – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase – 6 angajați;



SC ISTRIA FARM SRL, CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate – 4 angajați.

Datele sunt extrase din Breviarul statistic al INS „România
https://insse.ro/cms/ro/tags/romania-cifre
8
Statistica este realizată de TopFirme și este disponibilă la adresa
https://www.topfirme.com/judet/constanta/localitate/Istria/numar-angajati/
7

în

cifre”,

accesibil

la

adresa
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Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul mediu al salariaților din
comuna Istria în perioada 2011 – 2019 este redat în tabelul următor:
Tabelul nr. 15 – Numărul mediu al salariaților în perioada 2011 – 2019

An
Număr
mediu
salariați

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

207

203

206

208

212

204

207

203

200

Conform datelor oficiale9, la nivelul județului Constanța, la data de referință 31.12.2019, rata
șomajului era de 2,6 % (1,7% bărbați și 3,7% femei). Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor
în populaţia activă. În cele de mai jos prezentăm situația șomerilor din comuna Istria în perioada
ianuarie – septembrie 2020.
Tabelul nr. 16 – Situația șomerilor din comuna Istria în perioada 01.2020 – 09.2020

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

T

19

23

17

14

13

12

22

16

16

M

6

8

4

4

5

5

8

6

6

F

13

15

13

10

8

7

14

10

10

4. Servicii de educație și sociale
4.1. Educație
În comuna Istria, există în prezent două unităţi de învăţământ şcolar şi două de preşcolari.
Învăţământul şcolar funcţionează cu clasele I – VIII.
Şcoala10 Gimnazială nr. 1 din Istria și Şcoala Gimnazială nr. 2 din Nuntaşi sunt accesibile, ca
amplasare, tuturor copiilor din comunitate. Activitatea de instruire și educare a elevilor se
desfășoară în 5 clădiri, ce cuprind 22 de săli de clasă, un C.D.I., 3 cabinete de informatică,
cancelarii și birouri, precum și 2 terenuri de sport cu nocturnă. Școala este prevăzută cu apă curentă,
canalizare, încălzire centrală, iluminat natural și artificial. O parte din sălile de clasă sunt dotate cu

Date preluate din Buletinul statistic lunar al județelor nr. 1/2020, disponibil
https://insse.ro/cms/ro/content/buletinul-statistic-lunar-al-județelor-nr12020
10
Sursă informații despre școlile din comună: https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-istria
9

la

adresa
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mobilier nou, modern, iar procesul de predare-învățare se desfășoară prin folosirea de material
didactic clasic și modern, școala având în dotare calculatoare, laptopuri, imprimante, copiatoare,
videoproiectoare cu ecran, televizor. De asemenea, școala este dotată cu telefoane, fax și internet.
În cele două școli își desfășoară activitatea 26 de cadre didactice, în anul școlar 2019-2020 fiind
înscriși 250 de elevi. De asemenea, în același an școlar, în cele două grădinițe din comună au fost
înregistrați 92 de copii preșcolari.
Referitor la nivelul de educație al locuitorilor comunei Istria, recensământul populației din anul
2011 furnizează următoarele date:
Tabelul nr. 17 – Nivelul de educație al populației comunei – 2011
Învățământ Postliceal
superior
și de
maiștri
Populație
49
12
Nivel

Liceal

335

Profesional
Inferior
și de
(gimnazial)
ucenici
228
1007

Primar

422

Fără
școală
absolvită
61

Din datele prezentate rezultă că 68% din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste
sunt absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 11% - absolvenți învățământ profesional și de
ucenici, 16% - absolvenți învățământ liceal, 2% - absolvenți învățământ superior, înregistrându-se și
un procent de 3% fără școală absolvită.
La recensământul din anul 2011, în comuna Istria s-au înregistrat 24 persoane analfabete, 12 de
sex masculin și 12 de sex feminin.
Graficul nr. 7 – Nivelul de educație al populației comunei – anul 2011
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4.2. Sănătate și servicii sociale
În comuna Istria există două dispensare medicale care funcţionează la standarde foarte bune. În
cadrul acestora, consultaţiile sunt asigurate de doi medici de familie, unul în Istria şi unul în
Nuntaşi. Medicii profesează împreună cu 2 asistenţi medicali, câte unul pentru fiecare comună.
De asemenea, în comună mai există două farmacii şi un cabinet stomatologic.

5. Infrastructura
5.1.Infrastructura de transport
Legatura comunei cu oraşele şi comunele vecine se realizează prin căi de comunicaţie rutiere și
feroviare.
Căile de comunicaţie rutiere
Localitatea Istria dispune de o reţea de drumuri după cum urmează:


drumuri de exploatare în extravilan – 192 km



drumuri publice în intravilan – 31 km



drumul european E87 – 5,3 km



drumurile județene DJ226 și DJ 226A – 24,10 km



drumul comunal DC78 – 5,8 km
Localitatea se desfăşoară pe stânga şi dreapta drumului judeţean DJ 226, pe o lungime de 1,350

km. Localitatea se învecinează cu:
 la Nord: localitățile Sinoe şi
Mihai Viteazu;
 la Sud: localitatea Săcele;
 la Est: lacul Sinoe;
 la Vest: localitatea Tariverde şi
Cogealac.
Spre est ramificaţia DJ 226A face
legătura între DJ 226 şi localitatea
Nuntaşi, la o distanţă de 2,2 km, iar
spre vest, aceeaşi ramificaţie face
legătura cu Cetatea Histria, la o distanţă
de DJ 226 de cca. 6,8 km.
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Accesul rutier către şi dinspre Istria se face pe DJ 226 şi pe DJ 226A pentru localitatea Nuntaşi.
Transportul în comun este asigurat de către firme particulare.
Căile de comunicaţie feroviare

Accesul feroviar se face prin halta Istria care se află la 7 km distanţă – nord – de localitatea
Istria, şi la 12 km distanţă – nord – de localitatea Nuntaşi.
Legătura între halta CF şi localitatea Istria este asigurată de drumul comunal DC 78 şi DJ 226, şi
între halta şi Nuntaşi este asigurată de DC 78, DJ 226 şi DJ 226A.
Linia de CF Constanţa – Tulcea este atât pentru transportul de persoane cât şi pentru transportul
de marfă.
Trenul circulă pe această rută după anul 1911.
Reţeaua de drumuri rutiere, precum şi calea ferată asigură condiţii satisfăcătoare de circulaţie şi
transport.
Din punct de vedere al volumului de trafic, atât în localitatea Istria, cât şi în Nuntaşi, circulaţia
este redusă. În cursul zilelor de sâmbătă, duminică şi luni, traficul este mai intens, dar suficient de
redus pentru a nu avea efecte secundare.
Lucrări de artă
În Istria există 2 poduri – pe drumul judeţean DJ 226 – peste pârâul Istria, unul la intrare în
localitate şi celălalt în centrul localităţii. Ambele poduri sunt în stare bună de funcţionare.
În localitatea Nuntaşi există 1 pod rutier cu trotuar pietonal, pe DJ 226A, peste pârâul Nuntaşi.
Podul este în stare bună de funcţionare.

5.2.Dotări tehnico-edilitare
5.2.1. Alimentarea cu apă a localităţilor comunei
Comuna Istria dispune în prezent de o rețea de alimentare cu apă potabilă de 20,1 km. Din evidențele
AAPL, rezultă că sunt 400 de gospodării branșate la rețeaua publică de alimentare cu apă și 500 de
gospodării cu sistem de alimentare cu apă din puțuri edificate de către proprietarii imobilelor.
Consumul mediu este de:


600 l apă/zi/gospodărie, în perioada aprilie – august;



200 l apă/zi/gospodărie, în perioada septembrie – martie.

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Istria în perioada
2011-2019, capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile și cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor, conform datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, se
prezintă după cum urmează:
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Tabelul nr. 18 – Distribuția apei potabile în comuna Istria – 2011-2019

Lungimea
rețelei (km)
Capacitatea
instalațiilor
(mc/zi)
Cantitatea de
apă distribuită
consumatorilor
(mii mc)
Din care pentru
uz casnic

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14,8

14,8

14,8

14,8

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

350

350

720

720

1089

1089

1089

1089

1089

3

3

11

11

19

27

26

30

34

3

3

10

10

17

24

22

27

31

Parametrii apei furnizate atât prin sistem centralizat, cât și cea din surse proprii de consum nu indică
poluarea majoră cu substanțe dăunătoare sănătății, fără să fie recomandată consumului uman decât
în urma unor analize de consum.
5.2.2. Canalizarea menajeră
În comuna Istria nu există sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. Evacuarea apelor
uzate se face în:


puţuri uscate individuale la 95% din gospodăriile localităţii Istria şi Nuntaşi



fose vidanjabile la 5% din gospodăriile localităţii Istria şi Nuntaşi

Vidanjarea se face de către firme specializate din Constanţa sau Năvodari.
Apele pluviale sunt dirijate prin şanţuri din gospodării în şanţurile de gardă ale reţelei stradale.
Aceste şanţuri colectoare conduc apele la pârâurile din localităţile Istria şi Nuntaşi.
5.2.3. Alimentarea cu energie electrică
Nici localitatea Istria şi nici localitatea Nuntaşi nu au sistem propriu de generare a energiei electrice.
Istria este conectată direct la staţia de transformare din localitatea Mihai Viteazu. Nuntaşi este conectată la
reţeaua de tensiune medie din localitățile Tariverde şi Istria.
Sistemul de distribuţie este realizat prin reţeaua aeriană de tensiune medie 20 kV.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a energiei electrice este de 32,55 km.
Toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.
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Datorită condiţiilor naturale (câmpie şi întindere mare de ape comunicante cu Marea Neagră) există
potenţial pentru producerea energiei electrice prin staţii eoliene.

5.2.4. Telefonie, televiziune, internet
În comuna Istria sunt circa 1000 de abonați la rețeaua de telefonie și 300 de utilizatori Internet.
În ambele localități există servicii de radio – tv şi tv – cablu şi toate gospodăriile au abonamente
radio – tv.
Principalii operatori de servicii de telecomunicații sunt: TELEKOM, DIGI, VODAFONE și
ORANGE.
5.2.5. Alimentarea cu căldură
Toate gospodăriile au sistem de încălzire propriu. Materialele combustibile sunt: lemnul, cocsul
sau motorina.
Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Istria a
înregistrat în anul 2019 un număr de 6 dosare pentru acordare ajutor de încălzire a locuinței.
5.2.6. Gospodărie comunală și salubrizare
Comuna Istria este parte în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea, , constituită în scopul

înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a
serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi
publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
6. Activitatea economică
Prin tradiţie Regiunea Sud-Est este preponderent agricolă. Condiţiile pedoclimatice din regiune
favorizează cultivarea porumbului (mai ales în zona de nord), a grâului (în zona de centru a
regiunii), a orzului, a plantelor industriale, a florii-soarelui.
În acest context, economia comunei Istria este marcată în mod deosebit de activitatea în
agricultură, având în vedere că și în trecut populaţia se îndeletnicea cu agricultura și creşterea
animalelor.
În ceea ce privește populația, aceasta este ocupată pe următoarele domenii de activitate:


industrie – 200



agricultură – 850



servicii – 200
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comerț – 20



turism – 30

6.1.Agricultura
Agricultura reprezintă un element important de dezvoltare a activităţii economice a comunei,
fiind preponderente cultivarea cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor.
Suprafaţa terenului agricol de 8.446 ha este formată în cea mai mare parte din suprafeţe arabile
– 6.461 ha și pășuni – 1.980 ha. Există și 5 ha cultivate cu viță-de-vie.
Terenul este fragmentat astfel:


parcele mai mici de 1 ha – 1000



parcele între 1 și 7 ha – 2500



parcele peste 7 ha – 50

Pe raza comunei își desfășoară activitatea un număr de 16 societăți agricole.
Creșterea animalelor este o altă activitate desfășurată de locuitorii comunei Istria. Din
evidențele AAPL, desprindem următoarea situație referitoare la animalele domestice:
Tabelul nr. 19 – Situația animalelor domestice din comuna Istria
Animale

Număr

Bovine

210

Ovine

18216

Porcine

400

Caprine

2542

Cabaline

50

Păsări

11000

În comuna Istria există un cabinet veterinar cu personal specializat în tratarea animalelor (un medic
veterinar).

6.2.Operatorii economici cu sediul în comuna Istria
În comuna Istria există circa 230 de operatori economici, reprezentând 0,29% din totalul
operatorilor economici la nivel județean. Aceștia totalizează un număr de 62 de angajați și
realizează o cifră de afaceri de 14,8 milioane lei (respectiv 3,4 milioane euro).
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Într-un top al firmelor cu sediul social în comuna Istria, realizat de TopFirme11 pe baza
ultimelor bilanțuri depuse, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019, pe primele 10 locuri
se regăsesc următorii operatori economici:
Tabelul nr. 20 – Top 10 operatori economici din comuna Istria, în funcție de cifra de afaceri

Nr.

Denumire

Domeniu principal de

Cifra de

Număr

crt.

operator economic

activitate

afaceri

mediu

CAEN

lei

angajați

2.902.726

13

2.723.550

7

1.646.883

2

1.546.190

9

1.343.551

3

768.414

6

1.

SC FLAMINGO POUND

CAEN 111 – Cultivarea

SRL

cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de
semințe oleaginoase

2.

SC OPT-MP SRL

CAEN 111 – Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de
semințe oleaginoase

3.

SC LEXPRO IND SRL

CAEN 4673 – Comerț cu
ridicata al materialului
lemnos și al materialelor de
construcții și
echipamentelor sanitare

4.

SC WAS PANN REGAL

CAEN 4120 – Lucrări de

SRL

construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

5.

SC DIMAS ACTIV SRL

CAEN 147 – Creșterea
păsărilor

6.

SC HALMIRIS TRADE SRL

CAEN 111 – Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de
semințe oleaginoase

11

Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/Constanța/localitate/Istria/cifra-de-afaceri/
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7.

8.

SC LEG FRUIT M&R SHOP

CAEN 4623 – Comerț cu

SRL

ridicata al animalelor vii

SC AGROAS SRL

CAEN 111 – Cultivarea

707.745

2

372.842

2

329.260

1

275.197

3

cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de
semințe oleaginoase

9.

SC FINECRIS AGENT DE

CAEN 6622 – Activități ale

ASIGURARE SRL

agenților și brokerilor de
asigurări

10.

SC DENIS ORIGINAL SRL

CAEN 4711 – Comerț cu
amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

7. Cultură și turism
Din punct de vedere turistic, comuna Istria este binecuvântată cu un trecut istoric unic în
Dobrogea. Dobrogea este leagănul unor importante civilizaţii, unul dintre locurile în care putem
spune că îşi are începuturile istoria poporului român. Obiective turistice istorice şi arheologice
nepreţuite îşi aşteaptă în fiecare an vizitatorii.
Pe teritoriul administrativ al comunei Istria se află Cetatea Histria12, prima colonie greacă de
pe ţărmul de vest al Mării Negre şi cel mai vechi oraş de pe teritoriul României. Histria a fost
întemeiată de coloniștii greci din Milet în jurul anului 657 î.Hr. (după istoricul Eusebiu din
Cezareea) sau 630 î.Hr. (după Skymnos), ca port la Marea Neagră și distrusă prin secolul al VII-lea
d.Hr. de invaziile avaro-slave.
Histria a jucat un rol important prin participarea la revolta orașelor pontice împotriva regelui
macedonean Lisimah, la războiul împotriva Bizanțului și la conflictul care l-a opus pe Mithridates
al VI-lea Eupator romanilor. În jurul anului 260 î.Hr., Histria s-a aliat cu cetatea Callatis pentru a
smulge orașului Byzantion controlul asupra portului Tomis.
Orașul Histria a avut o dezvoltare neîntreruptă timp de aproape 1300 ani, începând cu perioada
greacă și terminând în perioada bizantină. În perioada greacă, orașul era format din două părți
distincte, acropola și așezarea civilă, după un model întâlnit în orașele antice grecești, structură care
12

Sursă informații: https://www.historia.ro
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a fost menținută pană la abandonarea orașului în secolul VII. Unul din motivele abandonării
orașului este și colmatarea vechiului golf al Mării Negre, în care era amenajat portul, golful
devenind în prezent complexul lagunar Razim-Sinoe.

Imagini – Cetatea Histria
În Histria au fost bătute primele monede de pe actualul teritoriu al României. Este vorba despre
monede de argint turnate care au pe avers simbolul orașului, repezentat de un vultur pe un delfin
spre stânga.
Cetatea Histria a fost identificată, în 1868, de către arheologul francez Ernest Desjardins, iar
cercetările arheologice propriu-zise au fost inițiate în 1914 de către Vasile Pârvan. Chiar în prima
campanie de cercetări arheologice de la Histria, Vasile Pârvan a descoperit o inscripție intitulată
Horothesia, care evidenția granițele teritoriul histrian în vremea lui Traian. Săpăturile au fost
continuate sub conducerea lui Scarlat Lambrino, Emil Condurachi și Dionisie M. Pippidi.
Numele cetății Histria (Istria în limba greacă), e dat de denumirea fluviului Istros, cum era
denumită Dunărea de către greci. Așezarea era înconjurată de un puternic zid de apărare (numai
partea vestică a zidului cetății avea 10 turnuri și două porți, era alimentată cu apă prin conducte
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lungi de peste 20 de kilometri, care alimentau și termele construite în epoca romană, străzile erau
pavate cu piatră, și poseda atât instituții de educație fizică (gymnasion) cât și cultural-artistice
(museion).
Se poate vizita Muzeul de Arheologie „Histria” unde se găsesc o mulțime de basoreliefuri, o
colecție impresionantă de amfore și altare vechi de peste 2000 de ani, chiar și o parte din fațada de
marmură a templului închinat “Marelui Zeu”, zidul de apărare al cetații, prevăzut cu turnuri și
bastioane, ruinele templelor grecești foarte bine conservate, câteva străzi pavate, locuințe, mai multe
bazilici creștine datând din secolul VI d.Hr., templul Afroditei, templul lui Zeus, forumul, piața,
rețeaua stradală şi chiar câteva conducte de canalizare.

Din colecția Muzeului de Arheologie Histria
Un alt obiectiv turistic aflat în localitatea Istria este Biserica îngropată, construită de comunitatea

bulgară de rit ortodox, care trăia sub stăpânire turcă. Aceasta obţinuse de la prefectul Asan Beiu, în
anul 1857, aprobarea pentru zidirea unui locaş cult.
Prin urmare, în anul 1860, bulgarii au construit biserica satului Istria. Locaşul de cult e pe
jumătate îngropat, iar piatra necesară construcţiei s-a adus din cetatea antică. Turcii au impus
scufundarea bisericii la aproape un metru în pământ, pentru a o deosebi de geamii – numai ele
puteau fi zidite pe suprafaţa pământului. Nici forma exterioară nu trebuia să indice că acolo exista
un locaş de cult. Astfel, biserica nu are turle – e fără glas, stă sprijinită pe contraforţi groşi ca de
cetate şi nu e pictată nici în interior nici în exterior. Turcii au încercat cu tot dinadinsul să ascundă
că satul e populat şi de creştini. În lipsa turlei, au introdus 52 de ulcioare ca să dea rezonanţă
cântărilor bisericeşti.
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Construcţia este în formă de cruce, cu faţa în stil oriental, şi este sfinţită în anii 1862 – 1864, în
timpul pașei Megit de către episcopul grec Dionisie del Calpatos, care locuia în Tulcea. Biserica
poartă hramul Sfânta Treime şi Sfântul Mare Ierarh Nicolae.

Biserica Sfânta Treime şi Sfântul Mare Ierarh Nicolae din Istria13
Din luna aprilie 2018 s-a construit lângă biserică un muzeu de artă religioasă, unde sunt
expuse obiectele de patrimoniu religios ale bisericii, obiecte datând din anul 1848 (icoane vechi,
veșminte preoțești, cărți de slujbă și diferite obiecte de cult: cruci, cădelnițe etc.).
În luna mai – iunie 1960 s-a ridicat în comuna Istria un baraj de pământ peste râul satului, la
locul numit „Bent” – pentru a obţine un debit mai mare de apă la irigarea culturilor agricole.
Digul s-a făcut la 300 m S – V de Consiliul Popular al comunei, parte pe terenul satului, parte
pe pământul privat al unor agricultori. Cu acest prilej a apărut un număr de morminte, care după
vagile indicaţii ale sătenilor şi descriere „unele morminte erau cu ulcele la cap, acoperite cu un luciu
negru, frumos, altele fără”, reieşea că e vorba de morminte antice de epocă greacă.
Descoperirea Cimitirului cu 60 de morminte, plan de inhumaţie din satul Istria, constituie o
noutate în cadrul amplelor cercetări istorice şi arheologice ale coloniei greceşti Histria.
Vechimea apreciabilă a celor mai timpurii morminte în necropolă coincide cu fazele mai de
început ale aşezării greceşti.

13

Sursă foto: https://www.facebook.com/pages/Biserica%20Ingropata%20Din%20Istria/107687129919026/
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Un alt punct forte al comunei Istria sub aspect turistic îl constituie Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Flora Deltei este reprezentată în mare parte de o vegetație specifică zonelor umede (stuful,
papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică) și ocupă 78% din totalul suprafeței. Fauna deltei este
bogată și variată în specii de mamifere, reptile, amfibieni, pești, crustacee, moluște și insecte. Parcul
național adăpostește și asigură condiții de hrană și cuibărire mai multor păsări migratoare, de pasaj
sau sedentare protejate la nivel european.
Parcul național include rezervațiile naturale Cetatea Histria și Corbu – Nuntași – Histria.

8. Administrația publică locală
Administrația publică a comunei Istria este organizată și funcționează pe baza prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, și în conformitate cu hotărârile Consiliului local.
Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale
administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr.
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:
 principiul descentralizării
 principiul autonomiei locale
 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit
 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale
 principiul cooperării
 principiul responsabilităţii
 principiul constrângerii bugetare.
Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul
comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.
Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu
activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile
autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar,
viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul
primarului şi aparatul de specialitate al primarului.
Consiliul local al comunei Istria este constituit din 11 consilieri locali, aleși prin vot universal,
egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților
administrației publice locale.
Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Istria cuprinde:
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în subordinea primarului funcționează:


Viceprimar



Secretar general



Auditul public intern

în subordinea secretarului general al comunei se regăsesc:


Compartimentul secretariat-administrativ



Compartimentul resurse umane



Compartimentul protecția mediului și integrare europeană



Compartimentul achiziții



Compartimentul urbanism



Compartimentul cultură



Compartimentul taxe și impozite



Compartimentul protecție civilă



Compartimentul buget-finanțe



Compartimentul asistență socială



Compartimentul stare civilă



Compartimentul agricol

Aparatul de specialitate al primarului comunei Istria este format din funcționari publici și
personal contractual, cu studii medii și studii superioare, participanți la cursuri de perfecționare de
specialitate.
În ceea ce privește politica de taxe, până în anul 2027 se preconizează creșterea venitului la
bugetul local cu cel puțin 150%, ca urmare a creșterii economice, sistemului de colectare a taxelor
și impozitelor și atragerii de surse suplimentare de la bugetul de stat către bugetul local, din
impozitul pe venit și TVA.
Obiectivele propuse pentru dezvoltare rurală în perioada 2021-2027 vor avea următoarele surse
de finanțare: bugetul local, bugetul de stat, fonduri din surse guvernamentale, fonduri
nerambursabile derulate prin AFIR, alte surse legal constituite.
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CAPITOLUL 2

ANALIZA SWOT
Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea
poziției strategice a unei organizații.
Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere
între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, astfel încât să fie adaptate punctele tari la
oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe.

Puncte tari
(intern)

Puncte
slabe

Activități

(intern)

Oportunități
(extern)

Amenințări
(extern)

 Punctele tari ale organizației – deﬁnesc valorile pozitive și condiționările interne care pot
constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial
 Punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica atingerea
obiectivelor
 Oportunitățile sau căile prin care pot ﬁ inﬂuențate interesele organizației
 Amenințările la adresa creșterii organizației respective – aspecte negative ce apar din
supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din
partea unui mediu extern aﬂat în schimbare
În cele ce urmează prezentăm analiza SWOT a Comunei Istria pe principalele domenii de
interes.
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1.INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI
Puncte tari







Accesarea de către autoritățile publice a proiectelor destinate investițiilor în dezvoltarea
infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare;
Existența rețelei de alimentare cu apă;
Toate gospodăriile din comună sunt branșate la rețeaua de energie electrică;
Existența unei infrastructuri de telecomunicații bine dezvoltată;
Existența transportului în comun;
Comuna Istria este parte în Asociația de dezvoltare intercomunitară Dobrogea.

Puncte slabe










Inexistența sistemului de distribuție gaze naturale la nivelul comunei;
Inexistența rețelei de canalizare în comună;
Slaba dezvoltare a infrastructurii pietonale, absența trotuarelor;
Lipsa pistelor pentru deplasări cu bicicletele;
Absența parcărilor de biciclete în punctele de interes ale comunei;
Stațiile de autobuze necesită amenajare și întreținere permanentă;
Existența drumurilor agricole neamenajate;
Infrastructură de irigații insuficient dezvoltată;
Iluminatul public nemodernizat.

Oportunități






Posibilitatea de acces la Programele operaționale de dezvoltare a infrastructurii și la noi surse de
finanțare;
Existenţa unor planuri naţionale de modernizare a reţelei rutiere;
Modernizarea infrastructurii rutiere și edilitare conform strategiei de dezvoltare a judeţului;
Atragerea de noi societăți de transport public în comun care să ofere servicii de calitate
cetățenilor și care să favorizeze competitivitatea în acest domeniu;
Posibilitatea utilizării resurselor energetice regenerabile.

Amenințări






Lipsa fondurilor necesare inițierii și/sau finalizării unor lucrări de infrastructură;
Decalarea programelor de reabilitare a infrastructurii;
Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din fonduri europene sau întârzierea acestor lucrări poate duce la
pierderea finanțării pentru proiectele respective;
Migrarea forței de muncă din mediul rural poate duce la imposibilitatea realizării unor investiții
și proiecte de infrastructură;
Dezastrele naturale (spre ex. Inundațiile) care pot afecta sau chiar distruge infrastructura rutieră
și cea tehnico-edilitară.
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2.ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte tari


Ponderea terenurilor valorificabile din punct de vedere agrar este mare, suprafața agricolă fiind
potrivită atât pentru creșterea animalelor, cât și pentru cultivarea plantelor;
 Solul și clima favorabile culturii cerealelor și plantelor industriale;
 Existența terenurilor de pășune favorizează creșterea bovinelor și ovinelor;
 Infrastructura rutieră favorabilă pentru dezvoltarea activităților economice;
 Existența pe teritoriul comunei a unor operatori economici cu cifră mare de afaceri, ceea ce are
un impact semnificativ asupra ocupării forței de muncă locale și creșterii veniturilor proprii ale
comunei;
 Sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor acordat de conducerea comunei.
Puncte slabe


Infrastructura de sprijin a afacerilor în stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru
agricultură);
 Fermierii, în marea lor majoritate, nu sunt organizați în entități cu personalitate juridică, ceea ce
face dificilă accesarea programelor de finanțare ale Guvernului României și Uniunii Europene;
 Prelucrarea produselor agricole locale (lapte, carne, lână, piele, cartofi etc.) nu este realizată în
comună;
 Piața de desfacere a produselor agricole este foarte slabă;
 Prețul scăzut al produselor agricole în general;
 Oferta forței de muncă nu este diversificată conform cerințelor, lipsește forța de muncă
calificată.
Oportunități


Existența cadrului legislativ, a strategiilor guvernamentale și a programelor de finanțare pentru
înființarea de IMM-uri;
 Avantajele oferite de programele de dezvoltare pentru înființarea de forme asociative în sectorul
agricol;
 Creșterea competitivității sectorului agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri în dezvoltarea
afacerilor;
 Posibilitatea finanțării acțiunilor necesare dezvoltării prin intermediul Programului Național
pentru Dezvoltare Rurală;
 Interesul ridicat de pe piața produselor agricole și alimentare pentru produsele ecologice;
 Posibilități de investiții în prelucrarea produselor locale;
 Existența piețelor de desfacere la nivel național și european pentru produsele agricole și
alimentare și cererea continuă pentru acestea.
Amenințări









Absența unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne;
Numărul de concurenți în creștere pentru producătorii de produse agroalimentare de pe piața
Uniunii Europene;
Echilibru social fragil: populația îmbătrânită rămasă fără sprijin din cauza migrației tinerilor,
practicarea agriculturii de subzistență;
Lipsa locurilor de muncă în mediul rural are ca efect migrația persoanelor tinere și a celor cu
studii de la sat la oraș, precum și în afara țării;
Condițiile meteorologice nefavorabile care pot crea daune producătorilor agricoli;
Dezastrele naturale (inundațiile, incendiile);
Lipsa politicilor specifice de promovare și valorificare a produselor locale;
Criza economică globală.
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3.EDUCAȚIE
Puncte tari







Existența pe teritoriul comunei a două școli și două grădinițe, care sunt accesibile tuturor
copiilor din comunitate;
Investițiile realizate în reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea unităților de învățământ;
Existența transportului organizat pentru elevii de liceu;
Existența unei infrastructuri moderne pentru desfășurarea activităților sportive;
Personal didactic calificat în comună;
Școlile din comună sunt dotate cu tehnologie modernă astfel încât pot asigura calitatea actului
educațional.

Puncte slabe








Unitățile școlare din comună nu sunt reabilitate termic;
Acoperișurile grădinițelor din cele două sate componente ale comunei necesită reabilitare;
Lipsa apei calde la grupurile sanitare din cadrul unităților de învățământ;
Inexistența unei săli de sport moderne;
Biblioteca comunală nu este amenajată conform standardelor actuale în domeniu;
Imobilele celor două cămine culturale nu sunt reabilitate la acest moment;
Lipsa organizării unor cursuri de pregătire profesională/recalificare profesională pentru tineri și
șomeri.

Oportunități





Posibilitatea accesării de fonduri europene structurale pentru dotarea școlilor, pentru
modernizarea bibliotecilor comunale, căminelor culturale și structurilor sportive;
Stabilirea de parteneriate care să favorizeze dezvoltarea unor servicii social-educative noi și de
calitate;
Existența de programe de formare a personalului în colaborare cu specialiști din țară și din
străinătate;
Promovarea voluntariatului.

Amenințări







Schimbări dese ale sistemului de învățământ și ale programei școlare;
Creşterea ratei de părăsire a sistemului de învăţământ în mediul rural;
Subfinanțarea sistemului educațional;
Accentuarea scăderii calităţii procesului de învăţământ;
Nivelul de trai redus limitează şi oportunităţile de dezvoltare socială și educațională;
Politica de salarizare în domeniul educației slab motivantă.
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4.SĂNĂTATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ
Puncte tari







Existența unei infrastructuri de sănătate (două dispensare medicale în fiecare din cele două sate
componente ale comunei) pentru locuitorii comunei;
Existența personalului medical calificat (medici de familie, medic stomatolog, asistenți
medicali);
Derularea de proiecte de investiții pentru modernizarea infrastructurii de sănătate în comună;
Asistenţi personali pentru persoanele încadrate în grad de handicap bine instruiţi;
Buna organizare a serviciilor de consiliere şi informare în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului;
Colaborare cu instituţii publice şi organizații nonguvernamentale pentru oferirea de servicii şi
beneficii de asistență socială.

Puncte slabe








Migrarea unui număr tot mai mare de specialişti din sistemul public de sănătate din zona rurală
catre mediul urban;
Numărul insuficient de specialişti în vederea înfiinţării/furnizării de servicii sociale;
Birocraţia din sistemul public;
Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale din comună;
Neefectuarea de studii profesionale pentru monitorizarea şi analiza nevoilor reale ale
comunităţii;
Lipsa parteneriatelor public-privat viabile și durabile;
Pasivitatea membrilor comunității în problemele de interes comunitar, lipsa simțului civic.

Oportunități






Accesarea programelor cu finanţare europeană şi/sau naţională destinate reabilitării şi extinderii
clădirilor, respectiv dotării cu echipamente a unităţilor medicale;
Existența programelor și fondurilor naționale și europene accesibile pentru grupuri
dezavantajate: programe sociale, programe de incluziune, programe educative, programe de
mică infrastructură;
Implementarea Programului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;
Existența la nivelul județului de modele de bună practică în furnizarea de servicii sociale;
Promovarea voluntariatului.

Amenințări







Concentrarea specialiştilor, ca număr şi timp de lucru, în unităţile medicale din mediul urban şi
dezechilibrarea sistemului public de sănătate;
Epuizarea din ce în ce mai rapidă a bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, în urma multiplicării
numărului bolnavilor ce necesită investigaţii şi tratamente costisitoare;
Nivelul de trai redus poate duce la creșterea morbidității în mediul rural;
Deciziile cu privire la dezvoltarea serviciilor sociale aparţin factorilor politici;
Politici neadecvate nevoilor reale;
Instabilitatea contextului politic naţional.
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5.TURISM ȘI CULTURĂ
Puncte tari







Existența pe teritoriul administrativ al comunei a unor obiective culturale de referință, cum sunt
Cetatea Histria, Biserica Îngropată „Sfânta Treime” din Istria;
Existența pe teritoriul comunei a unei părți a Rezervației Biosferei Delta Dunării;
Diversitatea resurselor atractive pentru o paletă foarte largă de activități turistice, pentru
practicarea unor forme de turism variate în tot timpul anului: cultural, religios (monahal),
ecoturism, turism de aventură;
Climat temperat-continental moderat fără extreme deosebite, ceea ce favorizează desfăşurarea
activităţilor turistice tot timpul anului;
Infrastructură rutieră modernizată;
Oameni primitori și ospitalitate tradițională.

Puncte slabe







Promovarea insuficientă a obiectivelor turistice ale comunei;
Lipsa unor itinerarii turistice care să valorifice potențialul natural și cultural al comunei;
Posibilități reduse de agrement;
Număr redus al unităților de cazare;
Abandonarea arhitecturii tradiționale;
Dispariția ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale, care ar fi constituit o atracție pentru turiști.

Oportunități





Dezvoltarea de parteneriate între administrația publică locală, producătorii locali, unități de
primire turistică și ONG-uri locale în scopul dezvoltării și diversificării turismului;
Colaborarea cu comunele învecinate din punct de vedere al proiectelor/obiectivelor turistice;
Posibilitatea atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea turismului de către operatorii
publici și/sau privați prin programele de finanțare, crescând gradul de accebilizare și
atractivitatea teritoriului;
Politica națională încurajează dezvoltarea de noi forme de turism (religios, rural, ecologic,
agroturism, silvoturism etc.)

Amenințări





Scăderea cererii pentru servicii turistice cauzată de criza economică globală;
Schimbările climatice au efecte negative asupra activităților turistice, reducând numărul de
turiști;
Calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren etc.) sau situații excepționale (epidemii,
pandemii, etc);
Degradarea și chiar dispariția arhitecturii tradiționale.
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6.MEDIU
Puncte tari




Existența pe teritoriul administrativ al comunei a unei părți a Rezervației Biosferei Delta
Dunării;
Existența producătorilor de îngrășăminte naturale (fermele de animale);
Poluare redusă, lipsa unor factori poluanți majori – comuna se află într-o zonă neafectată de
dezvoltarea industrială excesivă.

Puncte slabe







Inexistența contractului pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în comună;
Poluarea apelor de suprafață, a apelor freatice și a solului din cauza lipsei la acest moment a
rețelei de canalizare;
Lipsa monitorizării mediului înconjurător;
Deranjarea habitatului faunei și florei protejate prin activități agricole și zootehnice;
Infrastructură de prevenire și protecție contra inundațiilor insuficient dezvoltată;
Lipsa de educație și de responsabilitate a populației în raport cu mediul.

Oportunități







Existența fondurilor de investiții direcționate către proiecte în domeniul salubrității, canalizării,
apelor uzate și protecției mediului în general;
Introducerea surselor regenerabile de energie (panouri solare, panouri fotovoltaice, utilizarea
energiei geotermale, etc.)
Existența unor finanțări guvernamentale pentru proiecte de mediu (lucrări de regularizare a
scurgerilor pe versanți, îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, decolmatări, etc.);
Existența programelor de finanțare susținute din Fondul pentru Mediu, precum: programul
Rabla, programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate, programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi
în localități etc.;
Dezvoltarea educației ecologice la nivelul comunității locale.

Amenințări






Schimbările climatice reprezintă o amenințare pentru cadrul natural: temperaturile cresc,
tiparele precipitațiilor se schimbă;
Condițiile meteorologice extreme care conduc la riscuri de genul inundațiilor și a secetei tind să
devină mai frecvente și intensitatea lor să sporească;
Județul Constanța este unul din județele cu risc de deșertificare;
Degradarea cadrului natural în cazul dezvoltării urbanistice necontrolate;
Poluarea aerului, apei și solului de către operatorii economici din zonă.
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7.CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Puncte tari









Management performant al Primăriei;
Funcționari publici și personal contractual cu studii și experiență în administrația publică locală;
Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public;
Transparență decizională;
Dotare cu tehnică modernă;
Lucru în sistem informatizat, inclusiv online;
Răspuns prompt către cetățean;
Implementarea de proiecte de investiții care au dus la dezvoltarea comunității sub aspect
economic, social, cultural etc.

Puncte slabe






Lipsa resurselor financiare destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii serviciilor
comunitare de utilități publice sau chiar a celor destinate acoperirii cheltuielilor curente;
Personal insuficient pentru nevoile comunității;
Lipsa resurselor financiare necesare trimiterii personalului la cursuri de perfecționare
profesională;
Un sistem de monitorizare și evaluare a modului de furnizare a serviciilor publice neadecvat la
nivel național;
Implicarea redusă a societății civile în stabilirea strategiilor locale pe termen mediu și lung.

Oportunități







Existența cadrului legal privind autonomia financiară și administrativă la nivelul autorității
administrației publice locale;
Existența unui program operațional dedicat dezvoltării capacității administrative;
Existența unei surse alternative generatoare de venituri proprii, prin proiectele finanțate din
fonduri nerambursabile;
Existența mecanismelor de cooperare/ colaborare/ parteneriat, cum ar fi: asociații de dezvoltare
intercomunitară, grupuri de acțiune locală, parteneriate public-public, public-privat, etc.;
Extinderea serviciilor publice furnizate online;
Punerea la dispoziția autorității administrației publice locale de instrumente de management
eficiente pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate.

Amenințări







Legislație neclară, generată de întârzierea adoptării normelor de aplicare a unor acte normative,
contradicții între prevederile legale și suprapuneri de acte normative;
Regulile de finanțare, atât regulile specifice ale finanțatorului cât și legislația națională
aplicabilă, nu sunt corelate și armonizate astfel încât să permită o aplicare facilă, unitară,
previzibilă și sustenabilă, de natură să contribuie la dezvoltarea capacității beneficiarilor și la
eficientizarea activităților acestora;
Lipsa unui sistem informatic integrat în administrația publică;
Complexitatea formalităţilor/procedurilor administrative care trebuie îndeplinite în relația
administrație – cetățean;
Influenţa şi presiunile factorului politic.
56

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

CAPITOLUL 3
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o
sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește
și contextul care permite realizarea de sine.
Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții
favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl
susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul.
Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu
doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare.
1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european
1.1.Politica de coeziune 2021-2027
În perioada 2021-2027, politica de coeziune va susține în special investițiile publice pentru
obiectivele de tranziție ecologică și digitală. Obiectivele de politică includ:
Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice;
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a
accesului egal la sistemul de sănătate;
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
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Europă mai
inteligentă

Europă mai
conectată

Europă mai
verde

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

Europă mai
socială

Priorități de investiții 2021-2027
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel
scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai
bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de
la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a
politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou
program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub
denumirea Inițiativa urbană europeană.
Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020:
OP 1 - O Europă mai inteligentă
Cercetare și inovare
Obiectiv specific:
 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
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Digitalizare
Obiectiv specific:
 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor

Competitivitate
Obiectiv specific:
 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
Obiectiv specific:
 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat
OP 2 - O Europă mai verde

Energie
Obiective specifice:
 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 Promovarea energiei din surse regenerabile
 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E
Schimbări climatice, riscuri, apă
Obiective specifice:
 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma
dezastrelor
 Promovarea gestionării sustenabile a apei
Economia circulară
Obiectiv specific:
 Promovarea tranziţiei către o economie circulară

Biodiversitate
Obiectiv specific:
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 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării

Aer
Obiectiv specific:
 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării

Situri contaminate
Obiectiv specific:
 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării
Mobilitate urbană
Obiectiv specific:
 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor
climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a
mobilității transfrontaliere
OP 3 - O Europă mai conectată

Conectivitate
Obiective specifice:
 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice,
inteligentă, sigură și intermodală
 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TENT și a mobilității transfrontaliere

Broadband
Obiectiv specific:
 Îmbunătățirea conectivității digitale
OP 4 - O Europă mai socială
Ocupare
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Obiective specifice:
 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața
muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei sociale
 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa necesarul
de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind asigurarea
medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă
 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării echilibrului
dintre viața profesională și cea privată
 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a
îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos
și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății
Educație
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor
digitale
 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii,
completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate,
începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la învățământul terțiar
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de
perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele
digitale
Incluziune socială
Obiective specifice:
 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
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 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială,
inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor
 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază
persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere
Sănătate
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile;
modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență
medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată
OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi
Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană
Obiectiv specific:
 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a
patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane
Dezvoltare teritorială integrată
Obiectiv specific:
 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local,
a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

1.2. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD
SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene,
constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în
anul 2009).
Consiliul European a aprobat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la data de 24 iunie 2011.
La Strategia UE pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: Austria, România,
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania - ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria,
Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi
Ucraina.
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Obiective şi priorităţi
Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon)
corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie
Prioritară este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune.
A. Interconectarea regiunii Dunării
1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii
a. căi navigabile interioare (Austria şi România)
b. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia)
2. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia)
3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi
Bulgaria)
B. Protejarea mediului în regiunea Dunării
4. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia)
5. Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România)
6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi
Croaţia)
C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării
7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale
informaţiei (Serbia şi Slovacia)
8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi
landul Baden-Württemberg)
9. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova)
D. Consolidarea regiunii Dunării
10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia)
11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate
de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave (landul Bavaria şi Bulgaria)
Guvernanţă
Creată iniţial sub imperativul „celor trei nu” - fără noi fonduri, fără noi instituţii şi fără noi
reglementări - Strategia UE pentru Regiunea Dunării a fost pusă în faţa provocării de a se adapta
pentru a-şi asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene
existente.
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Astfel, guvernanţa SUERD la nivel național este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.
462/2018 privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
Coordonarea națională a SUERD este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe.
Beneficiile majore pe care Strategia le aduce României sunt:


dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene;



obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin
cooperări între sectorul public şi cel privat;



atragerea de investiţii în domenii strategice, precum infrastructurile de transport, mediu şi
energie;



angrenarea factorilor de decizie din România într-un nou format de cooperare transnaţională,
care va genera transfer de expertiză şi competenţe la nivelul administraţiei locale;



contribuţia la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii ce revin
României.

2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național
2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summitului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în
data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030.
Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și
implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali,
respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe
inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod
echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele
naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a
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României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia
contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate.

Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030
 Obiectivul 1: Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
 Obiectivul 2: Foamete zero
Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea
unei agriculturi sustenabile
 Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
 Obiectivul 4: Educație de calitate
Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți
 Obiectivul 5: Egalitate de gen
Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate
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 Obiectivul 6: Apă curată și sanitație
Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți
 Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile
Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și
modern
 Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică
Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării
depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți
 Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură
Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea
inovației
 Obiectivul 10: Inegalități reduse
Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
 Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente și durabile
 Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
Asigurarea unor modele de consum și producție durabile
 Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice
Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor
 Obiectivul 14: Viață acvatică
Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă
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 Obiectivul 15: Viața terestră
Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și
stoparea pierderilor de biodiversitate
 Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la
justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
 Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel regional și județean
3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est
Județul Constanța este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motiv pentru care vom evidenția
în continuare viziunea, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare, urmând ca acestea să fie
luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Istria.
Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est va putea fi realizată pe deplin doar printr-o abordare
integrată care va permite adoptarea de politici sectoriale cât mai apropiate de nevoile teritoriului. În
acest sens, proiectele integrate reprezintă principalul instrument de realizare a acestui model de
programare.
Nevoia de a urma metoda integrării teritoriale reiese cu precădere din consultările şi dezbaterile
cu reprezentanţii parteneriatului economic, social şi administrativ de la nivel judeţean. La acest
nivel există o conştientizare a importanţei instrumentelor operaţionale care permit realizarea unor
iniţiative comune capabile să valorifice cât mai bine resursele şi potenţialul comunităţilor şi al
teritoriilor.
În acelaşi timp, proiectele integrate reprezintă modalitatea cea mai adecvată pentru promovarea
conceptului dezvoltării “de jos în sus”, concept pe care Regiunea de Dezvoltare Sud-Est doreşte să
îl promoveze cu prioritate.
Proiectele integrate reprezintă un complex de acţiuni intersectoriale, coerente şi strâns legate
între ele, care converg spre un obiectiv comun de dezvoltare a teritoriului şi care necesită o abordare
unitară a etapelor de implementare. Această definiţie subliniază două aspecte:
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Conceptul de programare integrată, trăsătura fundamentală a activităţilor cofinanţate prin
Fondurile Structurale;



Regiunea ca punct principal de referinţă văzut nu doar ca destinatar al iniţiativelor şi acţiunilor
de dezvoltare, ci şi din punct de vedere al valorificării potenţialului existent.

Regiunea de dezvoltare Sud-Est
Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regională prin linii de intervenţie (teritoriale,
sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare (concertare, cooperare între actorii publici şi
privaţi). Aceste proiecte vor fi realizate atât prin concentrare, cât şi la nivel regional sau
subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, chiar şi
neînvecinate: proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub forma unor filiere
de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.
Viziunea strategică a PDR Sud-Est
Regiunea Sud-Est – o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să
asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de dezvoltare faţă de alte regiuni au fost reduse.
Obiectiv general
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova
dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină o
regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de
mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de
muncă şi creşterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media
naţională.

68

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

Strategia este formulată prin integrarea problemelor teritoriale cu cele sectoriale, precum şi
ţinând seama de sustenabilitatea tuturor acţiunilor propuse într-un context menit să asigure şanse
egale şi incluziunea socială.
Într-un context de globalizare şi trecere de la societatea agricolă şi industrială la societatea postindustrială, obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est urmăresc un echilibru delicat între
preocupările de egalitate şi cele de competitivitate economică. Acest lucru va fi realizat printr-o
serie de activităţi care se adresează în special infrastructurii şi serviciilor necesare pentru
dezvoltarea durabilă economică şi socială.
Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea şi mediul sunt de o importanţă vitală pentru
dezvoltarea eco-durabilă a regiunii şi pentru bunăstarea populaţiei. Acesta este motivul pentru care
investiţiile publice trebuie să continue să se concentreze asupra transportului şi infrastructurii de
mediu.
Obiective specifice


Obiectiv specific 1.1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane în scopul
conservării, protejării şi dezvoltării patrimoniului istoric şi cultural în vederea dezvoltării
regiunii;



Obiectiv specific 1.2: Îmbunătățirea condițiilor de locuit, a spațiilor publice, a calității mediului
în zonele urbane și dezvoltarea unui transport public urban ecologic;



Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi
securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale;



Obiectivul specific 2.2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale prin
dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv;



Obiectivul specific 2.3: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv;



Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI și a sinergiilor între întreprinderi și
aceste centre, prin utilizarea de produse şi procese inovative;



Obiectivul specific 3.2: Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității
regionale și crearea de noi locuri de muncă;



Obiectivul specific 4.1: Creșterea nivelului de promovare și a gradului de valorificare
economică a potenţialului turistic local (turism de agreement, turism științific, educațional,
turism pentru vânătoare și pescuit, turism balnear și de tratament, turism cultural, turism
oenologic și gastronomic, etc.);

69

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța



Obiectivul specific 4.2: Îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice în vederea creșterii
atractivității regiunii ca destinație turistică;



Obiectivul specific 5.1: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin
crearea/modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă
a populației și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în vederea creşterii calităţii vieţii;



Obiectivul specific 5.2: Protejarea mediului prin consolidarea și extinderea sistemelor de
management integrat al deșeurilor, sprijinirea investițiilor care promovează prevenirea
generării de deșeuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare/subproduse
în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor naturale și prin decontaminarea siturilor
contaminate;



Obiectivul specific 5.3: Prevenirea și reducerea impactului schimbărilor climatice prin
implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu și
dezvoltarea și întărirea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență și a
centrelor rapide de intervenție;



Obiectivul

specific

5.4:

Conservarea

şi

refacerea

ecosistemelor

naturale

prin

menţinerea/ameliorarea stării factorilor de mediu și prin managementul durabil al ariilor
protejate;


Obiectivul specific 6.1: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial
și valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice și termice;



Obiectivul specific 6.2:Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public și a
sistemului de iluminat public și valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea
energiei electrice și termice;



Obiectivul specific 7.1: Creșterea ratei participării populației în sistemul de învățământ prin
îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii din sistemul educațional;



Obiectivul specific 7.2:Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea
îmbunătățirii stării de sănătate a populației;



Obiectivul specific 7.3: Creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii
sociale pentru combaterea sărăciei și incluziunii sociale;



Obiectivul specific 7.4: Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor condiții
îmbunătățite de locuit, pentru comunitățile defavorizate, precum și asigurarea unor servicii de
bază - medicale, educaționale, sociale – în vederea creșterii gradului de ocupare și incluziune
socială;
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Obiectivul specific 8.1: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de
întreprinderi, inclusiv din sectorul non-agricol, încurajarea menținerii și dezvoltării
activităților tradiționale din spațiul rural;



Obiectivul specific 8.2: Creșterea competitivității și durabilității sectorului piscicol;



Obiectivul specific 8.3:Creşterea calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii
rurale, inclusiv prin conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural;



Obiectivul specific 9.1: Îmbunătățirea performanței resurselor umane prin investiții în
infrastructură;



Obiectivul specific 9.2:Îmbunătăţirea serviciilor publice, promovarea parteneriatelor la nivel
regional/ local și crearea unei piețe a forței de muncă regionale moderne, flexibile, inclusiv în
vederea satisfacerii nevoilor pieței;



Obiectivul specific 10.1: Sprijinirea dezvoltării firmelor pentru a implementa proiecte în
domeniul cooperării transfrontaliere și interregionale în vederea creșterii competitivității și
crearea de noi locuri de muncă;



Obiectivul specific 10.2:Reducerea riscului în zona transfrontalieră prin identificarea,
evaluarea, monitorizarea și abordarea riscurilor de dezastre și consolidarea de avertizare
timpurie;



Obiectivul specific 10.3:Îmbunătățirea capacității de cooperare și a eficienței administrațiilor
publice în contextul CBC.
Priorităţi de dezvoltare

Obiectivele de dezvoltare au conturat următoarele priorităţi regionale:
 Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată
Domeniu de intervenție 1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural și natural
Obiectivul specific 1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane în scopul
conservării, protejării şi dezvoltării patrimoniului istoric şi cultural în vederea dezvoltării regiunii
Operațiuni orientative/Activități:




Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice incluse în:


patrimoniul cultural național din mediul urban;



patrimoniul cultural local din mediul urban;

Construcția/ extinderea spațiilor din structurile muzeale ce adăpostesc colecții de patrimoniu sau
pot conduce la creșterea atractivității regiunii;
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Lucrări de restaurare/ reconstituire arheologice pentru obiective de interes regional, inclusiv
lucrări de infrastructură de acces;



Investiții în infrastructura de comunicare, networking și promovare a obiectivelor de
patrimoniu;



Investiții în expoziții muzeale de promovare a patrimoniului cultural și natural.
Domeniu de intervenție 2: Modernizarea infrastructurii din mediul urban
Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea condițiilor de locuit, a spațiilor publice, a calității mediului

în zonele urbane și dezvoltarea unui transport public urban ecologic
Operațiuni orientative/Activități:


Construcția, reabilitarea, modernizarea locuinţelor şi îmbunătăţirea confortului acestora;



Construcția, reabilitarea, modernizarea clădirilor publice sau comerciale din zona urbană;



Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea tramei stradale din urban, pentru
îmbunătățirea calității aerului;



Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor din urban (trasee
pietonale);



Construirea, reabilitarea, modernizarea parcărilor din urban;



Construcția, amenajarea pistelor pentru biciclete;



Crearea și dezvoltarea infrastructurii de agrement;



Crearea, menținerea, dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, în special în zonele de aglomerare
urbană și reducerea poluării aerului;



Reabilitarea instalațiilor de iluminat public, prin folosirea energiilor regenerabile (iluminat
verde);



Crearea, dezvoltarea rețelelor de utilități publice – alimentare cu apă, canalizare, electricitate,
gaze naturale, energie termică etc.;



Reabilitarea, modernizarea spațiilor publice din zonele centrale ale localităților urbane;



Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea nivelului de siguranţă al
cetăţenilor;



Dezvoltarea, modernizarea, extinderea de noi sisteme de transport în comun la nivel urban și
periurban (condiționalitatea existenței planurilor de mobilitate urbană), inclusiv dotarea cu
mijloace de transport ecologic (tramvaie, troleibuze, autobuze).
 Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional
Domeniu de intervenție 1: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin

investiții în infrastructura de transport rutier
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Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii,
capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale
Operațiuni orientative/Activități:


Dezvoltarea infrastructurii rutiere (drumuri naționale, județene) pe rețeaua de bază și extinsă
TEN-T;



Dezvoltarea șoselelor de centură/drumuri de ocolire pentru eliminarea blocajelor rutiere;



Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe pe rețeaua de drumuri
județene;



Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean;



Dezvoltarea altor noduri de transport multimodale;



Conectarea legăturilor rutiere la rețelele de transport pan-european;



Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru traversarea Dunării pe cale rutieră și feroviară;



Conectarea polilor urbani/ metropolitani pe cale rutieră la structurile multi-modale de transport;



Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea
unei mobilități locale și regionale;



Îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a graniţelor în special a celor externe cu Republica Moldova
şi cu Ucraina și Bulgaria;



Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la Marea Neagră, granița de Sud-Est a Europei;
Domeniu de intervenție 2: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin

investiții în infrastructura de transport naval
Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale prin
dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv
Operațiuni orientative/Activități:


Dezvoltarea porturilor ca terminale (multimodale/intermodale) de acces la platformele logistice
si/sau la parcurile industriale;



Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii maritime și pe căi navigabile pe Dunăre și pe
canalele navigabile, având în vedere promovarea unui sistem de transport ecologic.
Domeniu de intervenție 3: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin

investiții în infrastructura de transport aerian
Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin
dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv
Operațiuni orientative/Activități:


Dezvoltarea aeroporturilor, pentru îmbunătățirea conectivității și sprijinirea mobilității
regionale;
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Conectarea polilor urbani/ metropolitani pe cale aeriană la structurile multi-modale de transport;
 Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității economice regionale, în contextul
promovării specializării economice inteligente
Domeniu de intervenție 1: Dezvoltarea centrelor de CDI, de sprijinire a afacerilor, transfer

tehnologic, inovare socială, networking, clustere în vederea promovării specializării economice
inteligente (investiții în infrastructura și activitățile de CDI)
Obiectivul specific 1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI și a sinergiilor între întreprinderi și
aceste centre, prin utilizarea de produse şi procese inovative
Operațiuni orientative/Activități:


Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) structurilor de sprijinire a afacerilor:
incubatoare de afaceri, parcuri științifice, tehnologice, industriale și de afaceri, centre de
competență și altele;



Dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor;



Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) rețelelor de tip cluster;



Dezvoltarea infrastructurii de CDI în cadrul universităților și institutelor de cercetare (ex: centru
internațional de studii avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări);



Dezvoltarea infrastructurii de CDI a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru
CD;



Investiții pentru susţinerea inovării, transferului de tehnologii, inovare socială şi parteneriate
pentru activităţi de CDI (de proces produs, marketing, servicii);



Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare şi întreprinderi.
Domeniu de intervenție 2: Investiții în crearea și extinderea capacităților de producție și

dezvoltarea serviciilor pentru firme
Obiectivul specific 2: Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității
regionale și crearea de noi locuri de muncă
Operațiuni orientative/Activități:


Dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru a
favoriza transferul tehnologic;



Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii/competitivităţii
acestora;



Sprijin acordat firmelor pentru informatizarea activității, inclusiv achiziția de noi tehnologii;



Sprijin acordat firmelor pentru implementarea sistemelor de calitate, a sistemelor moderne de
management și pentru creșterea competenței manageriale și a productivității muncii;
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Activități de promovare și sprijin pentru afaceri (târguri, expoziții, conferințe, întâlniri „business
to business”, materiale promoționale, etc.);



Investiții pentru întreprinderi, în primul rând pentru IMM-uri, în instalații/echipamente în
vederea îmbunătățirii performanței energetice și a scăderii consumurilor.
 Prioritatea 4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional
Domeniu de intervenție 1: Investiții în activități/evenimente culturale cu potențial turistic
Obiectivul specific 1: Creșterea nivelului de promovare și a gradului de valorificare economică

a potenţialului turistic local (turism de agreement, turism științific, educațional, turism pentru
vânătoare și pescuit, turism balnear și de tratament, turism cultural, turism oenologic și
gastronomic, etc.)
Operațiuni orientative/Activități:


Crearea şi promovarea brand-ului turistic regional;



Crearea, dezvoltarea și promovarea centrelor de informare și promovare turistică;



Promovarea pescuitului sportiv și a turismului bazat pe vânătoare și pescuit;



Dezvoltarea turismului montan și a traseelor turistice;



Dezvoltarea parteneriatului dintre furnizorii de servicii turistice, agenții de turism, furnizorii de
servicii de transport etc., în scopul integrării serviciilor;



Promovarea agroturismului, ecoturismului și a tradițiilor conservate, în mediul rural;



Promovarea potențialului arheologic din mediul rural;



Reabilitarea monumentelor, inclusiv crearea de noi puncte de atracție;



Organizarea de festivaluri, concerte, târguri cu produse tradiționale etc.;



Dezvoltarea turismului de croazieră;



Crearea traseelor turistice:”traseul vinului”, gastronomic etc., care să cuprindă județele regiunii.
Domeniu de intervenție 2: Investiții în infrastructura turistică pentru îmbunătățirea facilităților

turistice
Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice în vederea creșterii
atractivității regiunii ca destinație turistică
Operațiuni orientative/Activități:


Construirea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii publice în stațiunile turistice;



Construirea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii private în stațiunile turistice;



Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului cultural și religios, științific;



Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii specifice activităților de agrement acvatic
la nivel maritim și fluvial;



Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului pentru vânătoare și pescuit;
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Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii montane;



Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii balneare și de tratament regional/local;



Crearea, extinderea, modernizarea de structuri agroturistice și pentru activități de turism rural;



Dezvoltarea rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale cu potențial terapeutic
(ape minerale, lacuri și nămoluri terapeutice etc.) din stațiunile turistice balneare, climatice și
balneo-climatice;



Înființarea, dezvoltarea porturilor turistice (pentru ambarcațiuni de agrement);



Crearea de locuri de campare, locuri pentru picknic;



Amenajarea pârtiilor de ski, pentru săniuș și facilități pentru sporturile de iarnă;



Amenajarea spațiilor pentru sporturi acvatice (ștrandurilor artificiale și naturale etc.);



Amenajarea pistelor pentru biciclete, trasee de ciclism și a infrastructurii conexe.
 Prioritatea 5. Conservarea şi protecția mediului înconjurător
Domeniu de intervenție 1: Construcția şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă şi de

apă uzată
Obiectivul specific 1: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea /
modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației și
pentru colectarea și epurarea apelor uzate în vederea creşterii calităţii vieţii
Operațiuni orientative/Activități:


Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de apă și apă uzată;



Construcția/reabilitarea/modernizarea stațiilor de epurare;



Ecologizarea suprafeţelor de apă şi sol poluate și realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare
sonoră a populației și a obiectivelor din zonele potențial afectate;



Aplicarea de soluții ecologice pentru colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv în Delta
Dunării și la Marea Neagră;



Stoparea poluării, respectiv depoluarea râurilor și lacurilor, inclusiv acțiuni de repopulare a
acestora.
Domeniu de intervenție 2: Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor, cât

şi reabilitarea siturilor contaminate
Obiectivul specific 2: Protejarea mediului prin consolidarea și extinderea sistemelor de
management integrat al deșeurilor, sprijinirea investițiilor care promovează prevenirea generării de
deșeuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare/ subproduse în vederea
creșterii eficienței utilizării resurselor naturale și prin decontaminarea siturilor contaminate
Operațiuni orientative/Activități:


Investiții în sistemele de gestionare a deșeurilor menajere, industriale, medicale etc.;
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Valorificarea deşeurilor solide colectate, inclusiv prin compostare, precum şi a nămolurilor de la
staţiile de epurare;



Dotarea cu echipamente și utilaje specifice pentru colectarea/ transportul/ sortarea deșeurilor;



Identificarea, curățarea, decontaminarea suprafețelor (solurilor) poluate;



Demolarea clădirilor și planarea terenurilor, pentru stoparea poluării și îmbunătățirea mediului
din urban și rural;



Activități adiacente pentru amenajarea de bază a terenurilor care au fost decontaminate.
Domeniu de intervenție 3: Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu și

intervenții în situații de urgență
Obiectivul specific 3: Prevenirea și reducerea impactului schimbărilor climatice prin
implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu și
dezvoltarea și întărirea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență și a centrelor
rapide de intervenție
Operațiuni orientative/Activități:


Investiții în echipamente specifice fiecărui județ pentru prevenirea și gestionarea riscurilor
apărute la nivel local și regional, inclusiv a instituțiilor care asigură supravegherea și controlul
trecerii frontierei de stat;



Investiții în infrastructura de prevenire a situațiilor de urgență (îndiguiri, regularizare cursuri de
apă, consolidare terenuri afectate de alunecări de teren, etc.);



Consolidarea falezelor și înnisipări artificiale în zonele afectate de eroziunea apelor;



Crearea unui centru regional de prevenție și management al situațiilor de poluare accidentală a
Dunării și a unui plan regional de acțiune;



Crearea de unități de monitorizare a mediului și de intervenție rapidă;



Schimb de experiență și know-how în managementul siuațiilor de urgență;



Acțiuni preventive de informare și conștientizare a populației în situații de urgență;



Elaborarea hărților de risc (alunecări de teren, risc seismic, etc.)
Domeniu de intervenție 4: Protejarea biodiversității și alte acțiuni de protecția mediului
Obiectivul specific 4: Conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale prin menţinerea/

ameliorarea stării factorilor de mediu și prin managementul durabil al ariilor protejate
Operațiuni orientative/Activități:


Elaborarea/actualizarea planurilor de management a ariilor protejate și a studiilor de evaluare a
stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate;



Investiții în infrastructura de uz public orientată spre protecția și gestionarea mediului în ariile
naturale protejate;



Organizarea de cursuri de instruire pentru personalul din ariile naturale protejate;
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Organizarea și derularea de campanii de informare și conștientizare a populației;



Acțiuni pentru reconstrucția ecologică a ecosistemelor și a habitatelor deteriorate;



Actiuni de curățare a canalelor și decolmatare în toate zonele, pentru îmbunătățirea navigației;



Recrearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii apelor, dezastrelor
naturale şi fenomenelor de despădurire;



Investiții ce vizează implementarea sistemelor de monitorizare a calității factorilor de mediu
(aer, apă, sol), precum și a poluării fonice în zonele urbane;



Investiții în realizarea de perdele de protecție atmosferice și fonice de-a lungul arterelor rutiere
intens circulate, magistralelor feroviare, aeroporturilor etc., inclusiv împădurirea terenurilor
degradate;



Crearea/menținerea rețelei de spații verzi, parcuri, inclusiv plantarea cu arbori a spațiilor publice
și a trotuarelor de pe principalele artere de circulație.
 Prioritatea 6: Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile
Domeniu de intervenție 1: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial

(locuințelor)
Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial și
valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice și termice
Operațiuni orientative/Activități:


Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a clădirilor noi, din
sectorul rezidențial;



Crearea, extinderea, reabilitarea, retehnologizarea infrastructurii pentru încălzirea și prepararea
apei calde menajere, producerea și distribuirea energiei și a agentului termic, în sistem
centralizat, gestionată la nivel comunal, orășenesc, municipal, intercomunitar, județean sau
regional și/sau prin folosirea oricăror forme de energie regenerabilă (eolian, solar, biomasă,
hidroenergetic, a altor resurse neconvenționale);



Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;



Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;



Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;



Gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor de costuri.
Domeniu de intervenție 2: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public
Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public și a

sistemului de iluminat public și valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei
electrice și termice
Operațiuni orientative/Activități:
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Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a clădirilor noi, din
sectorul public;



Crearea, extinderea, retehnologizarea infrastructurii pentru încălzirea și prepararea apei calde
menajere, producerea și distribuirea energiei, prin folosirea oricăror forme de energie
regenerabilă (eolian, solar, biomasă, hidroenergetic, a altor resurse neconvenționale);



Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;



Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;



Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;



Îmbunătățirea (construcția, reabilitarea și modernizarea) sistemului de iluminat public, inclusiv
prin utilizarea tehnologiei LED și de control al luminii, inclusiv prin utilizarea sistemelor de
iluminat cu panouri fotovoltaice;



Campanii de conștientizare a publicului pe teme aferente eficienței energetice.
 Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune
socială
Domeniu de intervenție 1: Investiții în educație pentru îmbunătățirea calității învățământului și

dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural
Obiectivul specific 1: Creșterea ratei participării populației în sistemul de învățământ prin
îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii din sistemul educațional
Operațiuni orientative/Activități:


Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii
educaţionale;



Dotarea infrastructurii antepreșcolare (creșe), grădinițe;



Dotarea infrastructurii educaţionale (școli, licee);



Înființarea/dezvoltarea infrastructurii de after-school;



Dotarea infrastructurii de after-school;



Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii
culturale;



Dotarea infrastructurii culturale;



Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de educație
universitară;



Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea campusurilor universitare;



Dotarea infrastructurii universitare;



Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi
sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate;
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Înființarea/dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement și de recreere;



Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei
muncii;



Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă;



Dezvoltarea de programe educaționale specifice pentru categorii speciale (copii cu potențial
înalt de educație);



Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ și mediul de afaceri, universități și
administrația publică și susținerea cercetării și inovării;



Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la piața muncii;



Dezvoltarea de programe educaționale specifice și promovarea tehnicilor TIC în educație;



Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar și universitar;



Actiuni întreprinse pentru reducerea abandonului școlar;



Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educației în dezvoltarea durabilă.
Domeniu de intervenție 2: Investiții în sănătate pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite

și dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural
Obiectivul specific 2: Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea
îmbunătățirii stării de sănătate a populației
Operațiuni orientative/Activități:


Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate;



Dotarea cu echipamente medicale specializate și utilități de ultimă generație cu emisii minime
de radiații (microdose) și care sprijină promovarea de tratamente non-invazive, precum și
formarea profesională a cadrelor medicale pentru folosirea potențialului optim al
echipamentelor;



Informatizarea spitalelor și crerea conectivității cu rețelele regionale, naționale și internaționale
în domeniul sanătății;



Crearea şi promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea creșterii
calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire a unor boli, dar și servicii medicale
care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care sunt dotate);



Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile sanitare, universități, administrația publică pentru
susținerea cercetării;



Activități de informare/ programe/ campanii de educare și informare a populației privind
sănătatea locuitorilor.
Domeniu de intervenție 3: Investiții în calitatea serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii

sociale din mediul urban și rural
80

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

Obiectivul specific 3: Creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale
pentru combaterea sărăciei și incluziunii sociale
Operațiuni orientative/Activități:


Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii sociale;



Dotarea infrastructurii serviciilor sociale;



Dezvoltarea de servicii comunitare de bază, pentru comunitățile izolate (cabinete medicale
mobile);



Îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcția/reabilitarea/modernizarea locuințelor sociale)
pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru tinerii care ies din centrele de plasament;



Înființarea/dezvoltarea unui sistem de servicii integrate care să răspundă eficient nevoilor
populaţiei aflate în situaţii de risc social;



Crearea/dezvoltarea de centre sociale pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și persoane
suferind de boli incurabile;



Dezvoltarea și stimularea economiei sociale de către actori publici, privați și ONG-uri;



Dezvoltarea parteneriatelor între administrația publică și ONG-uri pentru creșterea calității
serviciilor sociale oferite;



Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul acordării de servicii
sociale;



Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, în vederea
creșterii gradului de coeziune la nivelul comunității (îngrijirea la domiciliu, etc.);



Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv în zone cu o infracționalitate
ridicată.
Domeniu de intervenție 4: Sprijinirea regenerării economice și sociale a zonelor sărace,

identificate cu risc de excluziune
Obiectivul specific 4: Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor condiții îmbunătățite
de locuit, pentru comunitățile defavorizate, precum și asigurarea unor servicii de bază - medicale,
educaționale, sociale – în vederea creșterii gradului de ocupare și incluziune socială
Operațiuni orientative/Activități:


Proiecte integrate de regenerare economică a zonelor sărace identificate cu risc de excluziune a
comunităților marginalizate, prin:


îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcție/reabilitare/modernizare locuințe sociale);



investiții în infrastructura de sănătate și servicii sociale (centre integrate de intervenție
medico-socială);



stimularea ocupării, prin intermediul activităților de economie socială;
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investiții în infrastructura de economie socială;



integrarea comunităților marginalizate și combaterea discriminărilor de orice tip;



activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, în vederea
creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității.

Instrumentul DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) promovează
măsuri destinate reducerii sărăciei şi excluziunii sociale, prin implementarea unor planuri (strategii)
integrate ce vor cuprinde atât intervenţii infrastructurale, cât şi intervenţii ce vizează diversele tipuri
de servicii acordate comunităţilor defavorizate menite să asigure locuirea, ocuparea prin activităţi
de economie socială, precum și furnizarea integrată a serviciilor medicale şi sociale.
 Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea
economiei rurale
Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din zona rurală,
inclusiv în sectoarele non-agricole pentru a crește rezultatele economice din aceste zone
Obiectivul specific 1: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de întreprinderi,
inclusiv din sectorul non-agricol, încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale din
spațiul rural
Operațiuni orientative/Activități:


Crearea/dezvoltarea de parcuri agroindustriale, a unităților de procesare și a depozitelor;



Crearea de piețe de gross în mediul rural;



Promovarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic;



Investiții pentru crearea/ extinderea activităților de obținere a produselor non-agricole, nonalimentare și a serviciilor conexe (produse de uz gospodăresc, articole de pielărie,
îmbrăcăminte, încălțăminte, tricotaje, uleiuri esențiale etc.)



Investiții pentru crearea/extinderea activităților non-agricole tradiționale cu specific local
(fierărie, olărit, broderie, confecționarea de instrumente muzicale tradiționale), precum și
desfacerea acestor produse;



Creșterea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din întreprinderile agricole și nonagricole din zona rurală;



Investiții acordate IMM-urilor din mediul rural, pentru dezvoltarea activităților non-agricole;



Sprijin acordat firmelor din mediul rural pentru informatizarea activității, inclusiv achiziția de
noi tehnologii;
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Sprijin acordat firmelor din mediul rural pentru implementarea sistemelor de calitate, a
sistemelor moderne de management și pentru creșterea competenței manageriale și a
productivității muncii;



Activități de promovare și sprijin pentru afaceri (târguri, expoziții, conferințe, întâlniri „business
to business”, materiale promoționale, etc.);



Înfințarea și dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
Domeniu de interventie 2: Investiții în sectorul piscicol și îmbunătățirea condițiilor economice

din zonele piscicole
Obiectivul specific 2: Creșterea competitivității și durabilității sectorului piscicol
Operațiuni orientative/Activități:


Investiții în sectorul piscicol, inclusiv prin susţinerea producţiei piscicole (acvacultură şi cultură
marină) şi modernizarea infrastructurii pentru pescuit;



Îmbunătățirea flotei de pescuit;



Sprijin pentru comercializarea și marketingul produselor piscicole;



Sprijin pentru întreprinzătorii agricoli, întreprinzătorii din sectorul piscicol și al acvaculturii și
structurilor asociative, în vederea implementării sistemelor de certificare a calității produselor
într-un sistem de filieră;



Promovarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor piscicole;



Investiții în unități de acvacultură (înființare, extindere, modernizare);



Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a zonelor pescărești 1a nivelul Regiunii
Sud-Est.
Domeniu de intervenție 3: Investiții în infrastructură și îmbunătățirea serviciilor de bază din

localitățile rurale
Obiectivul specific 3: Creşterea calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii
rurale inclusiv prin conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural
Operațiuni orientative/Activități:




Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice incluse în:


patrimoniul cultural național din mediul rural;



patrimoniul cultural local din mediul rural;

Construirea de drumuri noi, extinderea, reabilitarea, modernizarea rețelei de drumuri de interes
local care fac legătura cu zonele urbane și periurbane, pentru îmbunătățirea calității aerului;



Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe;



Asigurarea accesibilităţii rutiere în zonele rurale/montane, pentru a îmbunătăţi condiţiile de
viaţă în mediul rural şi de munte şi pentru a susţine activităţile economice (inclusiv activităţile
turistice) în acele zonele;
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Reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor/ rigolelor pentru scurgerea apelor
pluviale din localitățile rurale;



Dezvoltarea, modernizarea, îmbunătățirea, extinderea de noi sisteme de transport în comun,
inclusiv dotarea cu mijloace ecologice (troleibuze, autobuze etc.), care fac legătura cu zonele
urbane și periurbane;



Construcția/ reabilitarea/ extinderea clădirilor publice;



Construcția locuințelor;



Reabilitarea unităților de cult;



Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de gaze naturale;



Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de energie electrică;



Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea nivelului de siguranţă al
cetăţenilor;



Crearea, extinderea, modernizarea rețelelor internet de înaltă viteză (bandă largă);



Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, patente, licențe, drepturi
de autor;



Sprijin pentru crearea de grupuri locale păstrătoare de tradiții (meșteșugari, formații de dansuri
și muzică, satul tradițional, satul pescăresc etc.);



Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul
fermelor agricole.
 Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul
specializării regionale inteligente
Domeniu de intervenție 1: Investiții în infrastructura serviciilor de ocupare
Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea performanței resurselor umane prin investiții în

infrastructură
Operațiuni orientative/Activități:


Înființarea/ dezvoltarea centrelor de instruire și perfecționare pentru resursele umane (salariați,
etc.);



Dotarea centrelor de instruire și perfecționare pentru resursele umane;



Înființarea/ dezvoltarea centrelor de formare profesională la toate nivelurile;



Dotarea infrastructurii de formare profesională la toate nivelurile.
Domeniu de intervenție 2: Investiții în dezvoltarea resurselor umane inclusiv din administrația

publică
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Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea serviciilor publice, promovarea parteneriatelor la nivel
regional/ local și crearea unei piețe a forței de muncă regionale moderne, flexibile, inclusiv în
vederea satisfacerii nevoilor pieței
Operațiuni orientative/Activități:


Instruire profesională selectivă, orientată către sectoare cu potențial ridicat de dezvoltare;



Realizarea de acțiuni de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente
sau pentru inițierea unei afaceri;



Dezvoltarea de acțiuni inovative de creștere a inserției pe piața muncii;



Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali;



Monitorizarea inserției/ reinserției pe piața muncii a beneficiarilor de măsuri active de ocupare a
forței de muncă;



Promovarea metodelor non-formale de instruire și a programelor de mentorat în industriile
creative;



Facilități pentru adaptarea tinerilor la ocuparea primului loc de muncă;



Îmbunătăţirea capacităţii administrative pentru a sprijini utilizarea raţională a resurselor
financiare disponibile, inclusiv asistenţa financiară nerambursabilă;



Implementarea proiectelor de e-guvernare pentru eficientizarea activității administrației publice;



Formarea profesională a personalului din administrație;



Dezvoltarea capitalului uman din instituțiile care oferă servicii pe piața muncii;



Îmbunătăţirea capacităţii de management pentru elaborarea/actualizarea strategiilor şi a
serviciilor publice de interes regional, în mod eficace, eficient şi transparent într-un cadru de
parteneriat larg;



Îmbunătățirea capacității administrative prin realizarea fișelor cadastrale;



Dezvoltarea rețelelor pentru cooperarea inter-regională și trans-națională;



Dezvoltarea parteneriatelor public-public, public-privat și cu mediul academic.
 Prioritatea 10. Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale
Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere și interregionale pentru

creșterea oportunităților de afaceri
Obiectivul specific 1: Sprijinirea dezvoltării firmelor pentru a implementa proiecte în domeniul
cooperării transfrontaliere și interregionale în vederea creșterii competitivității și crearea de noi
locuri de muncă
Operațiuni orientative/Activități:


Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de afaceri şi promovarea cooperării;
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Construcția/ modernizarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii turistice cu potențial
transfrontalier, inclusiv a zonelor de agrement;



Promovarea reţelelor turistice şi diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere şi
interregionale existente;



Marketingul şi promovarea în comun a produselor transfrontaliere;



Dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de educaţie/ instruire.
Domeniu de intervenție 2: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în zonele de protecție a

mediului pentru a face față mai bine riscurilor
Obiectivul specific 2: Reducerea riscului în zona transfrontalieră prin identificarea, evaluarea,
monitorizarea și abordarea riscurilor de dezastre și consolidarea de avertizare timpurie
Operațiuni orientative/Activități:


Integrarea standardelor și a sistemelor armonizate pentru o mai bună prognozare și de gestionare
a riscurilor naturale și antropice în zona CBC;



Sprijinirea acțiunilor care vor conduce la o definiție comună și evaluare a situațiilor de urgență;



Sprijinirea un management de coastă integrat la Marea Neagră;



Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveste managementul şi
protejarea mediului;



Activități comune de avertizare şi răspuns la situaţii de urgenţă (dotarea cu echipamente).
Domeniu de intervenție 3: Investiții în capacitatea instituțională din zonele de frontieră pentru a

împărtăși experiențe și practici comune
Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea capacității de cooperare și a eficienței administrațiilor
publice în contextul CBC
Operațiuni orientative/Activități:


Consolidarea rețelor de cooperare transfrontalieră locale/ regionale;



Elaborarea strategiilor de implementare, dezvoltarea și transferul modelului de bune practici și
soluții (inclusiv bune practici pentru asigurarea serviciilor publice prin instrumente de eguvernare);



Asigurarea de echipamente și infrastructură pentru a spijini modernizarea serviciilor publice în
domeniile: politică socială, vamă, educație, sănătate și ocupare;



Coordonarea politicilor și investițiilor în zona CBC - dezvoltarea unor abordări comune la
probleme comune – în domenii cum ar fi: politică socială, vamă, educație, sănătate și ocupare;



Dezvoltarea unor structuri comune, sisteme și instrumente ce duc la consolidarea CBC;



Creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme și programe de investiții
publice în contextul CBC;



Îmbunătățirea capacității administrative publice de a implementa proiecte europene;
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Acțiuni de promovare a reducerii birocrației pentru cetățeni;



Creșterea gradului de conștientizare cu privire la zona CBC

3.2. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a turismului în județul Constanța, 2019-2028
Viziune: În 10 ani, județul Constanța va fi o destinație turistică competitivă la nivel european,
dezvoltată pe principii durabile, atractivă pentru 365 zile pe an, cu o paletă largă de atracții și
experiențe turistice oferite, echilibrat răspândite la nivelul întregului areal. Turismul, ca activitate
economică de bază la nivelul județului Constanța, va crea noi oportunități pentru ocuparea forței de
muncă și pentru îmbunătățirea calității vieții populației locale.
În vederea dezvoltării echilibrate a turismului la nivel teritorial, destinația Județul Constanța ar
trebui să dezvolte o serie de sub-destinații, oarecum complementare din punct de vedere al
produsului turistic și al experienței oferite, astfel:

Zona de nord a litoralului


Constanța – Mamaia - poarta de intrare în Dobrogea multiculturală, o destinație urbană și de
litoral, oraș de afaceri și evenimente, gazdă primitoare pentru orice tip de călător (tineri, familii,
exploratori), cu o ofertă diversificată de experiențe și produse turistice.



Eforie – Techirghiol - destinația turistică a familiilor, în căutarea unei vacanțe de vară nu doar
relaxantă, odihnitoare, dar capabilă să ofere un pachet turistic diversificat, incluzând tratament
balnear, revigorare, refacere, spa, wellness.



Zona situată la nord de Combinatul Petromidia Năvodari – destinație sălbatică de litoral,
dezvoltată pe principii durabile, în acord cu reglementările de protecție impuse în zona
Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Zona de sud a litoralului


Olimp – Mangalia - destinație turistică renăscută, cu un cadru natural propice pentru vacanțe
active în familie, o varietate de posibilități de agrement pentru întreaga familie, dar și
numeroase posibilități de tratament balnear și wellness.



Costinești - stațiune dinamică, care rămâne în memoria colectivă ca o destinație pentru tineret, a
studenților și tinerilor care caută distracție, competitivă sub raportul calitate-preț.



Vama Veche – 2 Mai - destinație pentru turiștii neconformiști, dinamică și accesibilă tinerilor
care sunt în căutarea exprimării spiritului liber, dar care vine cu o ofertă de turism competitivă și
sustenabilă.
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Zona dunăreană, de la Ostrov la Hârșova - destinație pentru turism activ, situată atât pe traseul
Dunării, cât și pe traseul rutei cicloturistice EuroVelo 6.
Elementele naturale (ariile naturale protejate, izvoarele mezotermale din Hârșova, plantațiile de
viță-de-vie) vor fi armonios împletite cu elementele culturale (siturile arheologice componente ale
Limes-ului Roman) în cadrul produsului turistic.
Zona de-a lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră – destinație în care canalul reprezintă elementul
central de atractivitate, deschis către localitățile situate în apropiere, folosit atât pentru plimbări de
agrement cu vaporul, pentru sporturi nautice, dar și pentru plimbări cu bicicleta.
Zona central-nordică a județului – destinație ideală pentru dezvoltarea unor programe de turism
activ și ecoturism, pentru parcurgerea unor trasee de drumeție sau cicloturistice în arii naturale cu
valoare deosebită (Cheile Dobrogei, Gura Dobrogei, Dealul Alah Bair).
Zona central-sudică a județului - zonă rurală emergentă sudului litoralului, puțin umblată și
cunoscută de turiști, cu comori naturale și spirituale incitante, care merită descoperite în cadrul unor
excursii de o zi cu autoturismul sau cu bicicleta.

Obiective generale
1. Reducerea sezonalității turistice și poziționarea Județului Constanța ca destinație turistică de
365 de zile
Sezonalitatea accentuată este principala problemă cu care se confruntă destinația, de aici
derivând alte probleme secundare care țin de eficiența activității turistice, lipsa de personal sau
calitatea produselor turistice oferite. În aceste condiții, dezvoltarea și promovarea unei oferte
turistice atractive de-a lungul întregului an este de dorit. Dezvoltarea turismului balnear, a
facilităților de afaceri și de evenimente, dezvoltarea unui calendar de evenimente cultural-artistice și
sportive întins pe toată perioada anului, dezvoltarea unor noi obiective turistice și a unor facilități de
agrement accesibile 365 de zile pe an, atractive atât pentru turiști, cât și pentru localnici, vor
contribui la reducerea sezonalității turistice a destinației.
2. Dezvoltarea turistică echilibrată teritorial la nivel județean pentru ca beneficiile economice
generate de turism să se propage dinspre litoral spre interiorul județului
La nivelul județului Constanța se constată o concentrare puternică a activităților turistice în zona
de litoral. Dezvoltarea unor structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație,
agrement și chiar tratament balnear în anumite zone cu potențial, amenajarea unor vestigii
arheologice și introducerea acestora în circuitul turistic, valorificarea turistică a cursului Dunării și a
Canalului Dunăre - Marea Neagră, crearea infrastructurii de vizitare pentru anumite arii naturale
protejate, dezvoltarea unei rețele de trasee de cicloturism, crearea unui drum al vinului, dezvoltarea
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unor muzee locale, valorificarea produselor tradiționale și ecologice, crearea unor evenimente
cultural-artistice, punerea în valoare a patrimoniului intangibil, sunt doar câteva dintre direcțiile
avute în vedere pentru crearea unor noi poli de interes turistic la nivel județean, pentru atragerea
unor noi fluxuri turistice către acestea și pentru crearea premiselor pentru dezvoltarea unor noi
produse turistice pentru turiștii cazați pe litoral.
Promovarea adecvată a acestor noi produse turistice, țintită pentru segmentele vizate, va
contribui la dezvoltarea echilibrată a turismului la nivel teritorial și la propagarea impactului
economic generat către zonele din interiorul județului.
3. Îmbunătățirea atractivității turistice a destinației în vederea creșterii competitivității
produsului turistic
Privatizarea parțial nereușită realizată în anii ’90, la care s-au adăugat lipsa investițiilor în
infrastructura generală și turistică, aspectul general neîngrijit (pe alocuri cu aspect de bâlci) din
stațiuni, serviciile de slabă calitate în raport cu prețurile plătite, aglomerația din vârf de sezon și
aspectul dezolant în capetele de sezon, concurența deosebit de puternică din partea unor destinații
din străinătate situate în apropiere, toate acestea au contribuit la reducerea atractivității turistice a
stațiunilor de la Marea Neagră, cauzând plecarea marilor turoperatori internaționali care aduceau
turiști străini pe litoralul românesc.
În vederea creșterii atractivității turistice a stațiunilor se vor avea în vedere realizarea unor
investiții publice în refacerea infrastructurii generale, în amenajarea peisagistică a spațiilor verzi și a
falezelor, în realizarea unor trasee de promenadă și a unor trasee verzi în interiorul și în zona
limitrofă stațiunilor, amenajarea malurilor lacurilor, protecția și lărgirea plajelor, la care se adaugă
investiții private în structurile turistice abandonate, în structuri de agrement turistic pentru toate
anotimpurile, în noi structuri turistice pentru clientela all-inclusiv, instituirea și respectarea unor
reglementări urbanistice unitare și coerente, care să împiedice realizarea unor investiții cu impact
negativ asupra ambianței urbane.
Acest deziderat va fi valabil și pentru dezvoltarea unor viitoare stațiuni/resorturi turistice.
Având în vedere faptul că spațiul liber destinat unor noi proiecte turistice pe litoralul românesc este
limitat, este important să se oprească orice dezvoltare necontrolată. Se are în vedere ca aceste areale
să fie realizate cu o planificare atentă/integrată, fiind încurajate parteneriatele public-private, în
cadrul cărora statul/guvernul să dezvolte infrastructura generală, iar investitorii privați să contribuie
cu investițiile specifice în turism.
1.Structuri și instrumente pentru managementul destinației
Obiectiv specific: Îmbunătățirea activității de management-marketing turistic la nivelul
destinației prin crearea de structuri și instrumente specifice
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În prezent, nu există o abordare unitară în ceea ce privește dezvoltarea turistică și marketingul
turistic la nivel județean. Dacă până în anul 2018 litoralul era promovat împreună cu Delta Dunării,
prin intermediul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunării, în
momentul de față s-au creat mai multe nuclee, coordonate de câteva organizații patronale, care
împreună cu autoritățile publice locale doresc să pună bazele viitoarelor Organizații de Management
al Destinației - OMD-uri (Mamaia-Constanța, Eforie, Mangalia).
Din păcate, tergiversarea adoptării legislației a făcut ca procesul oficializării acestor structuri să
fie amânat. De asemenea, se constată faptul că nu există o coordonare pentru dezvoltarea unitară la
nivelul întregii destinații (județul Constanța) și nici coordonare pentru o promovare unitară la nivel
regional (Dobrogea), deși au existat anumite eforturi din partea Consiliului Județean Constanța
pentru realizarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară Turism Dobrogea.
Realizarea OMD-urilor la nivel local și la nivel județean este un prim pas în vederea unei
dezvoltări turistice coordonate. Acestea ar trebui să realizeze ulterior propriile strategii de
dezvoltare și marketing turistic și să depună eforturi pentru implementarea acestora.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


înființarea și acreditarea organizațiilor de management marketing al destinațiilor, la nivel
local și județean;



realizarea strategiilor de dezvoltare și de marketing turistic.

2. Accesibilitate și mobilitate în cadrul destinației
Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesibilității, în vederea creșterii mobilității vizitatorilor spre
și în cadrul destinației turistice
Conectivitatea destinației cu principalele bazine ale cererii turistice este esențială. În cazul
județului Constanța, deși legăturile rutiere și feroviare cu municipiul București (principala zonă
emitentă a cererii turistice) sunt bune, se remarcă totuși nevoia dezvoltării și optimizării
infrastructurii și serviciilor-cheie de transport internațional (aeroport, port), a legăturilor cu alte
destinații de pe plan național, dar mai ales a conexiunilor în cadrul destinației.
În plus, așa cum se precizează și în cadrul Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului în
municipiul Constanța, alte puncte vulnerabile sunt slaba calitate a transportului interurban,
reprezentativitatea și calitatea scăzută a „punctelor poartă de intrare” în municipiul Constanța, ca
principală poartă de intrare în județ (gară, autogară).
Dezvoltarea unor legături rutiere și feroviare de bună calitate pe axa nord-sud în zona de litoral
este deosebit de utilă pentru a asigura accesul spre această zonă, dar și pentru a facilita deplasarea în
cadrul destinației. De asemenea, dezvoltarea drumurilor rutiere pe principalele rute turistice din
județ este esențială pentru o mai bună dispersie a fluxurilor turistice, iar amenajarea rutelor de
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cicloturism (în special a rutei europene EuroVelo 6) va favoriza deplasarea unor noi segmente de
turiști în zonă.
În plus, ținând cont de numărul tot mai mare al turiștilor cu nevoi speciale (ex. persoane în
scaun rulant, persoane cu deficiențe de auz sau de vedere), al persoanelor care călătoresc cu copii
mici, al persoanelor care călătoresc cu animale de companie etc., destinația ar trebui accesibilizată
pentru o paletă cât mai largă de vizitatori. În acest sens, pe lângă accesibilizarea infrastructurii
stradale, a obiectivelor turistice, a structurilor de primire turistică, a mijloacelor de transport public,
este deosebit de importantă existența informației cu privire la acele obiective/structuri de primire
care sunt accesibile pentru aceste segmente de turiști.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


modernizarea infrastructurii de acces spre destinație;



îmbunătățirea accesibilității în interiorul destinației;



realizarea de parcări intermodale (Park&Ride) în zonele turistice importante;



realizarea unei rețele de trasee cicloturistice;



accesibilizarea destinației pentru o paletă cât mai largă de vizitatori.

3. Resurse turistice
Obiectiv specific: Restaurarea, protecția și valorificarea durabilă în turism a patrimoniului
cultural și natural din județul Constanța
Așa cum s-a spus și mai sus, există o foarte mare concentrare a cererii turistice din județul
Constanța în stațiunile de pe litoral. La acest aspect au contribuit slaba valorificare a obiectivelor
turistice naturale și culturale situate în afara zonei de litoral, corelată cu lipsa structurilor turistice de
cazare, alimentație și agrement, a facilităților deficitare de acces în cadrul destinației și a
informațiilor turistice deficitare despre acestea.
În aceste condiții, amenajarea unor noi obiective turistice, dar și reabilitarea obiectivelor deja
introduse în circuitul turistic, va contribui la creșterea atractivității destinației, atât pentru turiștii
sosiți pe litoral, oferind noi alternative de excursii de o zi, dar și pentru turiștii care doresc să
realizeze circuite, trasee, mini-vacanțe în afara zonei de litoral.
Bogatul patrimoniu arheologic și arhitectural, obiectivele de cult religios, patrimoniu material și
imaterial aparținând diferitelor comunități etnice și religioase, numărul mare și variat de arii
naturale protejate constituie elemente valoroase, care dacă sunt capitalizate corespunzător
contribuie la diversificarea elementelor de atracție turistică din cadrul destinației, oferind o paletă
variată de posibilități de petrecere a timpului liber.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:
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conservarea, restaurarea, valorificarea unor situri arheologice/cetăți antice;



reabilitarea, restaurarea, valorificarea unor obiective de cult religios;



amenajarea unor noi muzee/case memoriale și reabilitarea, restaurarea și adaptarea ofertei
muzeelor existente la noile tendințe ale cererii;



realizarea unor lucrări de reabilitare/conservare/punere în valoare a altor obiective culturale;



conservarea, reabilitarea, valorificarea unor obiective cu valoare arhitecturală, istorică,
industrială, reprezentative pentru această destinație;



realizarea infrastructurii de vizitare pentru ariile naturale protejate reprezentative;



valorificarea patrimoniului imaterial, a obiceiurilor și tradițiilor, a gastronomiei, a
diversității etnice;



gestionarea corespunzătoare a plajelor;



refacerea mobilierului urban și realizarea unor amenajări peisagistice în stațiunile turistice și
alte localități cu potențial turistic ridicat.

4. Infrastructură turistică
Obiectiv specific: Crearea/modernizarea infrastructurii turistice în vederea creșterii atractivității
și competitivității destinației
Dezvoltarea activităților turistice este condiționată de existența infrastructurii specifice –
structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație, agrement, tratament balnear, dar
și a altor structuri (pentru turismul de afaceri, pentru evenimente sportive) care, chiar dacă nu sunt
încadrate ca structuri de primire turistică, sunt absolut necesare.
În prezent, se observă o concentrare puternică a acestor structuri în zona de litoral și o slabă
reprezentare în celelalte zone din județ. De asemenea, la nivelul litoralului, dacă din punct de vedere
statistic lucrurile stau bine, în privința structurilor de cazare, totuși un număr mare de unități sunt
încă într-un stadiu avansat de degradare, lucru care afectează aspectul general al stațiunilor. De
asemenea, un număr redus de structuri de cazare sunt adaptate segmentului all-inclusive, deosebit
de solicitat de turiștii români.
Dezvoltarea unor facilități de cazare, alimentație și agrement, de-a lungul principalelor rute
turistice din județ este esențială pentru dezvoltarea turismului în afara zonei de litoral. Amenajarea
unor porturi turistice și de agrement/pontoane la Dunăre și Canalul Dunăre-Marea Neagră este o
activitate necesară pentru ca aceste două zone să poată reprezenta axe turistice majore la nivel
județean.
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Dezvoltarea unor facilități de tratament balnear și wellness, a unor facilități de agrement care să
poată fi folosite tot timpul anului, a infrastructurii de business și pentru evenimente sportive va
contribui atât la prelungirea sejurului mediu al turiștilor, dar și la prelungirea sezonului turistic.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


asigurarea unor structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație la
standarde ridicate;



dezvoltarea unor noi structuri de agrement turistic;



dezvoltarea unor noi structuri de tratament balnear și wellness;



realizarea infrastructurii de evenimente sportive;



realizarea infrastructurii de afaceri.

5. Produse și experiențe turistice
Obiectiv specific: Dezvoltarea unei palete variate de produse turistice, atractive pentru diferite
segmente de turiști, lucru care să contribuie la îmbunătățirea experienței turistice, la atenuarea
sezonalității și la direcționarea fluxurilor de turiști spre interiorul județului
Destinaţia turistică nu mai oferă pur şi simplu produse şi servicii turistice, aceasta a devenit un
furnizor de experienţă turistică.
Din ce în ce mai des, turiştii doresc să trăiască experiențe unice, cu grad mare de noutate, să
trăiască noi emoţii. Vacanțele s-au transformat tot mai mult, iar tendința este tot mai accentuată, de
la vacanțe destinate odihnei, la vacanțe active.
Diversificarea ofertei de produse turistice și a evenimentelor culturale și sportive oferite,
creșterea gradului de inovare a acestora, amenajarea unor noi trasee și combinarea cât mai multor
atracții turistice în cadrul unui produs turistic integrat vor contribui la îmbunătățirea experienței
turistice.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


realizarea unor programe turistice inovative;



realizarea unui calendar anual de evenimente la nivelul județului;



realizarea unor parteneriate pentru dezvoltarea de produse turistice comune;



promovarea gastronomiei tradiționale dobrogene;



realizarea unor trasee turistice tematice;



finanțarea unor inițiative turistice inovative;



crearea și coordonarea unei rețele de ghizi locale.
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6. Resurse umane
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor de forță de muncă în sectorul turistic din județul
Constanța, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ
Lipsa personalului suficient, din punct de vedere calitativ și cantitativ, pentru structurile turistice
de pe litoral este poate cea mai importantă provocare cu care se confruntă această destinație, iar
tendința pare să se acutizeze de la an la an. Migrația forței de muncă, sporul demografic negativ,
desființarea școlilor profesionale din domeniu, caracterul sezonier al destinației și lipsa de
atractivitate a locurilor de muncă din turism reprezintă o serie de factori care, cumulat, au contribuit
la adâncirea acestei crize.
Dezvoltarea unor programe de învățământ de tip dual, în vederea creșterii abilităților practice
ale absolvenților din domeniul turismului, creșterea numărului de absolvenți atât în învățământul
preuniversitar, cât și în învățământul universitar de profil la nivel județean, realizarea unor
programe de pregătire profesională, dezvoltarea unei rețele de voluntari sunt câteva dintre soluțiile
identificate.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


îmbunătățirea abilităților practice ale absolvenților din turism (nivel mediu și superior);



realizarea unor programe de formare profesională a specialiștilor din turism, inclusiv ghizi
turistici, manageri de centre de informare turistică și manageri ai organizațiilor de
management al destinațiilor;



crearea unui program de voluntariat pentru dezvoltarea destinației turistice;



crearea unui program de conştientizare în turism;



organizarea periodică a unei Școli de bune practici în turism / forum de turism.

7. Calitate, siguranță și dezvoltare durabilă
Obiectiv specific: Creșterea gradului de satisfacție și siguranță a turiștilor, oferirea unui produs
turistic de calitate, recunoscut ca atare și reducerea impactului negativ pe care activitățile
economice din turism și activitățile conexe îl au asupra mediului, patrimoniului cultural și natural
O destinație turistică dezvoltată pe principii durabile ar trebui să ofere un produs turistic de
calitate, să ofere siguranță și securitate turiștilor și să asigure exploatarea resurselor naturale şi
culturale pentru generaţiile viitoare.
În acest sens, este nevoie de reglementări de urbanism clare pentru zonele turistice importante
din județ, prin care să fie avute în vedere zonele construite protejate, utilizarea terenurilor în scopuri
turistice, conservarea, protecția și valorificarea zonelor naturale, dezvoltarea infrastructurii turistice,
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reglementări privind configurația și gradul de dotare a spațiilor publice, reglementări privind
spațiile construite și spațiile verzi; reglementări privind relația spațiului construit cu plaja etc.
Se încurajează certificarea unor practici durabile în activitățile turistice, atât în ceea ce privește
infrastructura publică (ex. eticheta Blue Flag pentru plaje), cât și în privința infrastructurii private
(ex. eticheta europeană sau certificarea EcoRomânia pentru servicii de cazare).
Satisfacția turiștilor și asigurarea unui grad ridicat de siguranță și securitate acestora sunt
aspecte deosebit de importante care ar trebui avute în vedere pentru a asigura creșterea/dezvoltarea
pe viitor a notorietății destinației.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


realizarea unor reglementări de urbanism care să susțină dezvoltarea durabilă a destinației;



realizarea/reabilitarea infrastructurii generale în stațiunile turistice și în alte localități cu
potențial turistic ridicat;



promovarea și susținerea calității produselor și serviciilor locale;



asigurarea siguranței și securității turiștilor.

8. Marketing, promovare și informare turistică
Obiectiv specific: Consolidarea imaginii destinației și realizarea unei promovări unitare a
acesteia
Lipsa de coordonare atât în acțiunile de dezvoltare turistică, cât mai ales în cele de marketing
este vizibilă. În aceste condiții, prezența turistică a județului Constanța în mediul virtual este
nesemnificativă, neexistând un portal turistic la nivel județean care să promoveze destinația în
ansamblu, să integreze toate inițiativele locale de promovare (sub-destinații) şi care să centralizeze
informațiile cu privire la obiective turistice, evenimente, programe turistice, structuri turistice
existente la nivelul întregului județ, iar prezența în social media nu este relevantă. În plus, aceleași
probleme sunt constatate și în mediul off-line (participări la târguri cu standuri separate, lipsă de
coordonare în momentul stabilirii locațiilor pentru centrele de informare turistică din județ și lipsă
de coordonare între acestea). Cu mici excepții, informațiile oferite de centrele de informare turistică
sunt limitate (de cele mai multe ori acoperind doar localitatea respectivă), iar materialele de
promovare sunt în general de proastă calitate. De asemenea, nu există un brand turistic al
județului/regiunii Dobrogea, la care să se raporteze toți stakeholderii din județ.
Imaginea destinației, în ansamblul ei, pe plan extern este aproape inexistentă pentru publicul
larg, fiind reflectată și de numărul mic de turiști străini care vin în zonă. Constanța a câștigat însă, în
ultima vreme, un capital de imagine prin evenimentele pe care le organizează, acesta fiind un

95

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

semnal pozitiv că direcția aleasă este una bună și că poate penetra și alte piețe cu evenimente care
atrag publicul ca un magnet, putând fi fidelizați cu alte măsuri sau pachete turistice.
Principalele direcții de dezvoltare vizate sunt:


realizarea unui brand turistic al județului, parte din brandul turistic Dobrogea;



intensificarea activității de promovare, folosind mediul on-line și off-line;



eficientizarea activității de informare turistică;



realizarea de cercetări în vederea fundamentării deciziilor de marketing.

4. Programe de finanțare disponibile
4.1.Programe operaționale
Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de bani
aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în
perioada de programare 2021-2027.
7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management:
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 20212027: 2,143 miliarde euro;
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro;
Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro;
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro;
Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro;
Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro;
Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro.
Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de
Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.
Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni.
Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde de
euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027.
Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel:


19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori
sănătății;



6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi sprijinite
incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă.
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4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru
a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;



1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a
sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în
perioada 2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din luna iulie 2020.
Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30
miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro).
Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027
Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunii.
Obiective strategice regionale:
OSR1: Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, a sectorului CDI
și a colaborării dintre acestea, în vederea utilizării de produse și procese inovative, în contextul
specializării inteligente
OSR2: Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii
OSR3: O regiune mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o
energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și a adaptării la schimbările climatice
OSR4: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității în regiune, prin investiții în
infrastructura rutieră de transport regional ca factor determinant al dezvoltării economice, reziliente
în fața schimbărilor climatice, sigură și operațională, capabilă să asigure legături rapide și eficiente
la rețelele de transport internațional, interregional și intraregional, predcum și fluidizarea circulației
bunurilor și persoanelor, asigurând un standard european al infrastructurii, valorificând astfel și
poziția geo-strategică a regiunii
OSR5: Îmbunătățirea calității învățământului și creșterea accesului populației la educație prin
dezvoltarea infrastructurii aferente
OSR6: Creșterea atractivității Regiunii Sud-Est prin valorificarea potențialului turistic și al
patrimoniului cultural și natural
OSR7: Întărirea capacității administrative la nivelul AMPOR și beneficiari pentru o bună
implementare a POR
Priorități:
Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
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Obiective specifice:


OS a (i): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate



OS a (ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor
și al guvernelor



OS a (iii): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

Prioritatea 2 – O regiune cu orașe Smart
Obiective specifice:


OS a (ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor
și al guvernelor

Prioritatea 3 – O regiune cu orașe partenere cu mediul
Obiective specifice:


OS b (i): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră



OS b (vii): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în
special în mediul urban și reducerea poluării



OS b (viii): Promovarea mobilității urbane multimodale

Prioritatea 4 – O regiune accesibilă
Obiective specifice:


OS c (iii): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului
la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Prioritatea 5 – O regiune educată
Obiective specifice:


OS d (ii): Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

Prioritatea 6 – O regiune atractivă
Obiective specifice:


OS e (i): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local
și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
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OS e (ii): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local
și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

Prioritatea 7 – Asistența tehnică

4.2.Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este program finanțat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din
România.
Obiective strategice:


restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole



gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice



diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii
şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale

Priorități de dezvoltare rurală 2014-2020:


Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora,
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole



Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri



Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele
rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural



Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în
sectoarele nonagricole din mediul rural



Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram
dedicat



Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării
LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții
și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

4.3.Programul Național de Dezvoltare Locală
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
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importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură
rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări
de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre
următoarele domenii specifice:


sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;



sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;



unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale,
unităţi de învăţământ special de stat;



unităţi sanitare;



drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca
drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
interiorul localităţilor;



poduri, podeţe sau punţi pietonale;



obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale
multifuncţionale, teatre;



platforme de gunoi;



pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;



modernizarea bazelor sportive;



sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a
instituţiilor publice din subordinea acestora;



infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în
valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme şi beneficiari eligibili


Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor,
precum

şi

unităţile

administrativ-teritoriale

membre

ale

asociaţiilor

de

dezvoltare

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor;


Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt
unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
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municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele
componente ale acestora;


Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene,
precum

şi

unităţile

administrativ-teritoriale

membre

ale

asociaţiilor

de

dezvoltare

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.
Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în
bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual cu
această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte
surse legal constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului
lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se
finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei.
4.4.Programul Transnaţional „Dunărea”
Obiectivul strategic general al programului
Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte implementate de un parteneriat
transnațional extins, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.
Aria de cooperare – 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina,
Muntenegru,

Serbia,

Moldova

și

Ucraina

(oblasturile

Chernivetska,

Ivano-Frankiviska,

Zakarpatska, Odessa)
Excepții:
Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale)
sunt eligibile dacă:


au competențe în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare
înregistrate în afara ariei eligibile);
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îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;



implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului.

Aria de cooperare – Programul Transnațional Dunărea

Axe prioritare
Axa Prioritară 1 - Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării


îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare



creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri

Axa prioritară 2 - Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării
1.

utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale

2.

sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice

3.

sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de inundații

4.

îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență

Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării


sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale și
urbane



îmbunătățirea securității și eficienței energetice

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale
programului și activităților acestora


facilitarea implementării programului
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CAPITOLUL 4
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

4.1. Misiunea administrației publice locale
Misiunea administrației publice locale este de a asigura dezvoltarea durabilă integrată a unității
administrativ-teritoriale administrate prin prestarea serviciilor de calitate populației, crearea
condițiilor pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și creșterea nivelului de trai al
locuitorilor.
4.2. Viziunea de dezvoltare strategică a comunei Istria
Dezvoltarea comunei Istria centrată pe creșterea bunăstării locuitorilor prin dezvoltarea
economiei locale și creșterea calității locuirii
Viziunea de dezvoltare a comunei Istria ne oferă o imagine în legătură cu ceea ce se
intenționează a fi Istria în următorii ani, bazându-se pe următoarele direcții generale:
dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea inteligentă a resurselor locale;
modernizarea infrastructurii de transport și a dotării tehnico-edilitare;
creșterea calității vieții locuitorilor;
îmbunătățirea calității factorilor de mediu;
consolidarea capacității administrației publice locale.

4.3. Principii și valori
La baza strategiei de dezvoltare a comunei Istria stau următoarele principii și valori:
Coerență
Strategia de dezvoltare locală a comunei este corelată cu documentele de planificare de rang
superior, elaborate în vederea implementării la nivel județean, regional, național și european.
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Legalitate
Respectul față de lege trebuie să stea la baza oricărei societăți, reprezentând garanția unei
dezvoltări durabile a acesteia.
Profesionalism
Profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării, cât şi prin utlizarea unor tehnici
esenţiale pentru un management public eficient.

Parteneriat
Principiul parteneriatului se transpune într-o relație de colaborare între administrația publică locală
și ceilalți membrii ai comunității locale.

Justiție socială
Este imperios necesar să se promoveze perspective egale de educaţie, sănătate şi autonomie
pentru toţi cetăţenii.
Demnitate pentru toți cetățenii
Cetăţenii comunei vor fi trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura,
credinţele şi valorile personale, respectându-se diversitatea etnică și culturală.
Transparență
Procesul de elaborare și de implementare a strategiei de dezvoltare locală trebuie să fie transparent
și să reflecte interesele comunității ca întreg.

Continuitate
Elaborarea și adoptarea documentului de planificare nu înseamnă finalizarea procesului strategic.
Acest document va rămâne deschis ideilor și completărilor viitoare, urmând a fi adaptat periodic în
funcție de modificările care se produc la nivelul comunității.

4.4. Obiectiv general
Dezvoltarea durabilă a comunei Istria, prin dezvoltarea economiei locale și creșterea calității
vieții tuturor locuitorilor săi.
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4.5. Obiective strategice, priorități și măsuri asociate
La nivelul comunei Istria au fost identificate 7 domenii de intervenție, cărora le corespund
următoarele obiective strategie:

Infrastructură și utilități
Economie
Educație
Sănătate și incluziune socială
Turism și cultură
Mediu
Capacitate administrativă

• OS1: Consolidarea și modernizarea infrastructurii
locale de transport și tehnico-edilitare
• OS2: Dezvoltarea economiei locale și creșterea
competitivității acesteia
• OS3: Servicii de educație moderne și performante
• OS4: Servicii de sănătate și sociale de calitate
• OS5: Dezvoltarea durabilă a turismului și
conservarea patrimoniului cultural
• OS6: Protejarea și conservarea mediului natural
• OS7: Dezvoltarea capacității administrative

Obiectiv strategic 1: Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și
tehnico-edilitare

Justificare
Infrastructura rutieră a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:


accesibilitate limitată în anumite zone;



străzi comunale nemodernizate;



drumuri ce deservesc obiective economice, care necesită reabilitare și modernizare;



lipsa pistelor și a parcărilor de biciclete în punctele de interes ale comunei;



lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni;



șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt amenajate.

Din punct de vedere tehnico-edilitar:
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nu există sistem de canalizare și stație de epurare a apelor menajere la nivelul comunei;



nu există implementat sistem de distribuție gaze naturale în comună;



este necesară extinderea rețelei de curent electric și a iluminatului public modern;



este oportună amenajarea peisagistică a comunei;



se impun reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor unităților de învățământ și
a sediului administrativ al Primăriei comunei;



se recomandă utilizarea surselor regenerabile de energie.

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și dotările
tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei comunități, se
stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și
tehnico-edilitare”.
La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Istria va beneficia de o rețea de drumuri de acces și
străzi modernizate, de clădiri reabilitate, de noi trasee și parcări pentru biciclete, de trotuare
amenajate pentru pietoni, de spații verzi extinse. Comuna Istria va fi un loc în care cetățenii vor
beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, racordare la rețeaua de gaz, iluminat public modern,
inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

1.1 Îmbunătățirea mobilității
locuitorilor și mărfurilor prin
dezvoltarea și modernizarea
rețelei de infrastructură rutieră

1.1.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în
vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere în cadrul comunei și
între localităţile din judeţ
1.1.2 Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce
deservesc obiective economice
1.1.3 Amenajarea de piste de biciclete

1.2 Consolidarea și extinderea 1.2.1 Actualizarea PUG-ului
infrastructurii tehnico-edilitare
1.2.2 Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea
rețelei de apă și canalizare
1.2.3 Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze
naturale
1.2.4. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent
electric
1.2.5 Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat
public, prin înlocuirea corpurilor de iluminat folosite în
prezent cu becuri economice - tehnologie LED
1.2.6 Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative
de producere a energiei, respectiv de eficientizare a utilizării
energiei în clădirile publice
1.3 Îmbunătățirea accesului la 1.3.1 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC
TIC, a calității și utilizării 1.3.2 Susținerea utilizării TIC de către populaţie și operatorii
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acestor rețele de către populație, economici
operatori economici și instituții

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia
Justificare
Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și
atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală:


venituri mai mari la bugetul local;



valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale;



crearea de noi locuri de muncă;



specializarea forței de muncă;



reducerea/eliminarea șomajului;



incluziune socială;



promovarea comunei pe plan național și internațional.

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și
consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. Aceasta implică inclusiv
dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane, precum și dotări tehnicoedilitare la standarde moderne.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

2.1 Creşterea competitivității
producătorilor locali
2.2 Dezvoltarea capitalului
uman

2.1.1 Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic,
viticol, pomicol și silvicol al comunității
2.2.1
Stimularea
performanțelor
în
învățământul
preuniversitar
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2.2.2 Dezvoltarea antreprenoriatului
2.3 Dezvoltarea serviciilor de 2.3.1 Consultanță proiecte de investiții cu finanțare națională
consultanță și expertiză în sau europeană
afaceri competitive

Obiectiv strategic 3. Servicii de educație moderne și performante
Justificare
Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de
educație moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală:


reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirilor unităților de învățământ de
pe raza comunei;



dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă pentru creșterea calității actului
educațional;



amenajarea de terenuri de sport;



amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți;



asigurarea transportului cu microbuze școlare;



stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună.

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza
comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a
abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

3.1 Asigurarea accesului tuturor 3.1.1 Reabilitarea termică a clădirilor unităților de învățământ
cetățenilor la servicii de 3.1.2 Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin
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educație

3.2 Susținerea
școlare și a
inteligente

sprijinirea învăţământului primar şi gimnazial şi prevenirea
abandonului şcolar
3.1.3 Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la
grădiniţe şi şcoli în zonele greu accesibile sau cu transport
public deficitar
performanței 3.2.1 Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut,
specializării precum şi a elevilor ce provin din familii defavorizate

Obiectiv strategic 4. Servicii de sănătate și sociale de calitate
Justificare
Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de
protecție socială furnizate la cele mai înalte standard în domeniu.
Pe teritoriul comunei Istria există cabinete de medicină de familie, cabinet stomatologic și
farmacii, pentru care administrația publică locală intenționează implementarea unor proiecte de
reabilitare, modernizare, amenajare și dotare cu echipament medical performant, dar și cu tehnică
modernă de calcul.
Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpilor de intervenție în
caz de urgențe medicale. Cetățenii comunei nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în localitățile
învecinate pentru a apela la servicii medicale.
Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele derulate în
cadrul unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe popularizarea normelor
de igienă și de sănătate publică.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

4.1 Îmbunătățirea infrastructurii 4.1.1 Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea
unităţilor medicale şi a celor de clădirilor și spațiilor unităților medicale şi de protecţie socială
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protecţie socială
4.2
Îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor medicale şi facilitarea
accesului la servicii medicale de
calitate
4.3 Dezvoltarea serviciilor
sociale locale

4.2.1 Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii
4.2.2 Creșterea egalității de șanse privind accesul la servicii în
domeniul sănătății
4.3.1 Consolidarea managementului sistemului de asistență
socială la nivelul administrației publice locale

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea

durabilă a turismului și conservarea patrimoniului

cultural

Justificare
Pe teritoriul administrativ al comunei Istria există obiective naturale și culturale de referință,
care pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă a turismului.
La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Istria va avea o ofertă turistică diversificată, bazată pe
o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde monumente istorice și culturale
reabilitate, zone de agrement, centre de închiriere biciclete și echipament sportiv, etc.
Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini,
interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică
resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele
naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi
agenţi economici.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

5.1 Dezvoltarea și valorificarea 5.1.1 Elaborarea unei strategii de marketing pentru
patrimoniului cultural identitar
promovarea patrimoniului cultural și a unei agende de
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evenimente culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul
cultural
5.2 Promovarea și valorificarea 5.2.1 Facilitarea punerii în valoare a potențialului natural al
patrimoniului natural
zonei
5.2.2 Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de
agrement
5.3 Dezvoltarea infrastructurii 5.3.1 Dezvoltarea infrastructurii ce deservește obiectivele
ce
deservește
obiectivele turistice și unitățile de cazare
turistice și unitățile de cazare

Obiectiv strategic 6. Protejarea şi conservarea mediului natural
Justificare
Un mediu natural sănătos generează:


o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei;



posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber;



atractivitate turistică a zonei;



noi investiții;



evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale.
Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului natural este

cu atât mai justificată cu cât o parte din teritoriul comunei este arie protejată NATURA 2000.
Apartenența la Asociația de dezvoltare intercomunitară Dobrogea facilitează furnizarea la
nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor, care va îmbunătăți standardul de
viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată protejarea mediului înconjurător.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități

Măsuri asociate

6.1
Îmbunătățirea
calității 6.1.1 Sprijinirea utilizării mijloacelor de transport mai puțin
aerului (reducerea gazelor cu poluante sau nepoluante
efect de seră), apei și solului
6.1.2 Extinderea zonelor verzi ale localității
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6.2
Implementarea 6.2.1 Încurajarea colectării selective a deșeurilor
managementului integrat al
deșeurilor
6.3 Protecția și conservarea 6.3.1 Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale
habitatelor naturale și a ariilor
naturale protejate

Obiectiv strategic 7. Dezvoltarea capacităţii administrative
Justificare:
O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de
beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.
În acest scop, administrația publică locală:


își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente;



va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și
profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății;



se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, modernizarea și
extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de
ultimă generație și achiziția de softuri performante;



se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și
reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora.

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia
publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din
societate, prin mecanisme stabile de consultare.
Priorități și măsuri asociate:
Priorități
7.1 Dezvoltarea capacităţii
administrației publice locale

Măsuri asociate
7.1.1 Modernizare și extindere sediu administrativ și
infrastructură
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CAPITOLUL 5
SURSE DE FINANȚARE
Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept
sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile
rambursabile (din categoria creditelor).
La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip publicprivat, care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în
multe dintre statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi
dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației
naționale în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu
care se confruntă comunitatea locală.

5.1. Bugetul local
Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului,
bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi
contul de încheiere a exerciţiului bugetar.
Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul
propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din
alte fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice
pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de
mediu pentru localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării
afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi
investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală.
Totodată, Consiliul local asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi
conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al
Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
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O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din
impozitul pe venit.
5.2. Bugetul județean
O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi
repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

5.3. Programele guvernamentale
Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții
finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se
aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor
ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se
pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau
sociale de interes național, județean ori local.
Spre exemplu:


Ministerul Muncii și Justiției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități
persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru
ocuparea temporară a forței de muncă etc.;



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației finanțează programe de
reabilitare a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor
existente cu destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;



Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;



Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a
așezămintelor culturale.

Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură
rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Subprograme şi beneficiari eligibili:
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Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unitățile
administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale
comunelor;



Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt
unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale
municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;



Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”: beneficiarii eligibili sunt unitățile
administrativ teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene.

Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor
aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților
administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.
Programul prioritar național pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale, în localitățile unde nu există asemenea instituții, în mediul rural şi mic urban, prin
Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A.
Acest program este instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind
înființarea, organizarea şi desfăşurarea activității aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Programul reprezintă o inițiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calității vieții
culturale în mediul rural şi mic urban, prin extinderea şi susținerea infrastructurii culturale şi prin
diversificarea ofertei culturale.
5.4. Programele europene de finanțare nerambursabilă
Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)
Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru
realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru
eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice
şi sociale.
Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a
statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu
acționează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate.
Ele sunt co-finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii
este necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.
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Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de
locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități
profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul
uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea
FSE îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei
cărora le este dificil să își găsească de lucru.
FSE finanțează următoarele priorități:
• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea
unor metode noi de lucru;
• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau
asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți
perspectivele de angajare;
• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;
• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă.
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI – Youth Employment
Initiative) va amplifica sprijinul oferit de FSE pentru implementarea Garanției pentru tineret, prin
care se urmărește ca toți tinerii de până la 25 de ani să primească o ofertă de calitate pentru
angajare, continuarea studiilor, o ucenicie sau un stagiu în decurs de patru luni de la terminarea
studiilor sau de la pierderea locului de muncă. În paralel, FSE oferă o finanțare importantă pentru
reforma structurală necesară pe termen lung și pentru investițiile în viitorul tinerilor și în economie.
Scopul inițiativei este de a se asigura că, în regiunile în care aceste probleme sunt deosebit de acute,
nivelul de sprijin oferit fiecărui tânăr este suficient pentru a produce o schimbare reală.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între
regiunile acesteia.
FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare
este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:
• Inovare şi cercetare;
• Agenda digitală;
• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
• Economie cu emisii reduse de carbon.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de
finanțare din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale
politicii de dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole,
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forestiere și agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale;
asigurarea calității vieții în zonele rurale.
Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a două documente-cheie: Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală.
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de
locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de
dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul
obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi
de control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:


rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite
de Uniunea Europeană;



mediu.

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul
energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu:
eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar,
sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.
Fondul European pentru promovarea eficacității energetice (EEEF)
Programul energetic european pentru relansare are ca obiectiv principal atenuarea schimbărilor
climatice, atragerea de capitaluri private şi publice în finanțarea proiectelor care vizează atenuarea
schimbărilor climatice şi atingerea durabilității economice a fondului. Principalii finanțatori sunt
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, iar ca solicitanți eligibili sunt autoritățile
publice regionale sau locale, autoritățile naționale, diversele companii și IMM-uri, precum și
asociațiile.
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente
documentațiilor pentru cererea de finanțare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este
necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre
care şi TVA), ceea ce pentru administrația publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul
programelor de finanțare care prevăd cote mari ale contribuției locale. Dar marele avantaj al
surselor de finanțare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru
administrațiile publice locale, procentul de cofinanțare este de doar 2% (pentru majoritatea
programelor), iar valorile investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile
comunităților şi la posibilitatea de cofinanțare.
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5.5.Programele de cooperare teritorială
România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:
 Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu
regiuni din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de
accesibilitate transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare
economică şi socială, precum şi acțiuni „people to people”;
 Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit
spațiu geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la
dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și
dezvoltarea urbană;
 Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru
al Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de
partenerii din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale
sau regionale), precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de
experiență şi bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.
Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar
pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este
90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.
Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept
public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca
parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.

5.6. Granturile SEE / Granturi norvegiene
Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația
Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă
europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi
norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene.
Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt
reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea
relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a
primit zece noi state membre. Granturile reprezintă un acord între statele Spațiului Economic
European (SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeană, în baza căruia statele
SEE au acces pe piața unică europeană.
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Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între
entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia),
dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul
Europei este, de asemenea, posibilă.

5.7. Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru
rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul
public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.
La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip publicprivat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul
public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi
atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.

5.8. Creditarea
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a
finanțării pentru proiectele de investiții.
Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare
pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru
prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și
neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente
creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a
datoriilor, mai ales într-o situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus,
un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt
şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru
accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi
contractate de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general
consolidat.
Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au
ca surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi
Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca
Mondială.
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Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează proiecte care au ca obiectiv promovarea
politicilor UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei Inovare 2010 de creare și
promovare a unei economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui
proiect și cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare). În prezent, BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanțare internațională a
proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.
Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a
dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare
dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare
independent pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor naționale.
De asemenea, între Ministerul afacerilor europene și Banca Mondială s-a semnat în anul 2012 un
acord pentru servicii de consultanță privind asistența tehnică în vederea creșterii ratei de absorbție a
fondurilor structurale și de coeziune atât pentru intervalul 2007 – 2013, cât și pentru exercițiul
bugetar al Uniunii Europene, 2014 – 2020.

CAPITOLUL 6
PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe termen mediu și lung pentru realizarea
obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul
local de acțiune prin programe și proiecte.
Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani,
fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei.
Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de
evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de
opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui.
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE
2021-2027
Obiectivul general
Dezvoltarea durabilă a comunei Istria, prin dezvoltarea economiei locale și creșterea calității vieții tuturor locuitorilor săi.

Obiectivele strategice
Infrastructură și utilități
OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare
Economie
OS 2 – Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia
Educație
OS 3 – Servicii de educație moderne și performante
Sănătate și incluziune socială
OS 4 – Servicii de sănătate și sociale de calitate
Turism și cultură
OS 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural
Mediu
OS 6 – Protejarea şi conservarea mediului natural
Capacitate administrativă
OS 7 – Dezvoltarea capacităţii administrative
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1. Domeniul de intervenție: INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI
OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare

Prioritate
1.1.Îmbunătățirea
mobilității
locuitorilor și
mărfurilor prin
dezvoltarea și
modernizarea
rețelei de
infrastructură
rutieră

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

1.1.1. Reabilitarea și 1. Modernizare străzi comunale în comuna
modernizarea rețelei Istria
de drumuri în
vederea îmbunătăţirii
conexiunii rutiere
între localităţile din
2.Construire de trotuare în comuna Istria
judeţ

3.Amenajare șanțuri pentru scurgerea
apelor pluviale în comuna Istria

1.1.2. Reabilitarea,
modernizarea și
extinderea
drumurilor ce
deservesc obiective
economice.

1. Asfaltare drum de legătură localitatea
Istria – Cetatea Histria

2. Amenajare drumuri agricole în comuna
Istria

Indicatori de
evaluare
Lungimea străzilor
comunale
modernizate (km)

Surse de finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Lungimea
Buget local
trotuarelor
Buget de stat
construite (km)
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Lungimea șanțurilor Buget local
amenajate (km)
Buget de stat
Număr beneficiari
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Lungime drum
Buget local
asfaltat (km)
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Lungime drumuri
Buget local
agricole amenajate
Buget de stat
(km)
Fonduri europene

Perioadă
Responsabili
implementare
2021-2027
Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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1.1.3. Amenajarea de 1.Amenajare piste biciclete în comuna
piste de biciclete
Istria

1.2.
Îmbunătățirea
infrastructurii
tehnico-edilitare

Lungime piste de
biciclete amenajate
(km)

2. Amenajare parcări pentru biciclete în
zonele de interes economic

Număr și suprafață
parcări

3. Achiziționarea de biciclete și punerea
lor la dispoziția cetățenilor și turiștilor

Număr și valoare
biciclete
achiziționate
Număr
vizitatori/turiști
Număr investitori
privați atrași
Creștere economică
generată

1.2.1.Actualizare
PUG

1. Actualizarea PUG-ului

1.2.2. Introducerea,
extinderea,
reabilitarea și
modernizarea rețelei
de apă și canalizare

1. Înființare rețea de canalizare și stație de
epurare în satele aparținătoare comunei
Istria

2.Extindere rețea de apă potabilă în
comuna Istria

Lungime rețea (km)
Capacitate stație
epurare
Număr racorduri
Număr beneficiari
deserviți
Lungime rețea nouconstruită (km)
Capacitate instalații
Număr racorduri
Număr beneficiari

Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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3.Renovarea și dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în
valoare a moștenirii rurale,
modernizarea/retehnologizarea
infrastructurii de irigații și alte lucrări de
îmbunătățiri funciare
4. Instalație irigație terenuri agricole în
comuna Istria

5.Înlocuirea rețelelor de apă cu prioritatea
stabilită de pierderile din rețea, număr de
intervenții, probleme în alimentare,
pierderi în contorizare. Contorizarea
utilizatorilor rețelei de apă

1.2.3. Introducerea,
modernizarea și
extinderea rețelei de
gaze naturale

1. Distribuție gaze naturale, racord de
înaltă presiune și SRM (stație de reglaremăsură) gaz
2.Racordare la rețea de gaz

deserviți
Număr
gospodării/obiective
economice
racordate
Lungime
infrastructură de
irigații
Suprafață teren
agricol deservită
Lungime instalație
irigații
Suprafață teren
agricol deservită
Lungimea rețelei
înlocuite
Reducere cheltuieli
Număr intervenții
Număr gospodării
deservite de rețea
Număr utilizatori
contorizați
Lungime rețea de
distribuție gaze
naturale (km)
Număr racorduri
Număr beneficiari
Număr racorduri
Număr beneficiari
deserviți

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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3. Aducțiune rețea gaz

1.3.
Îmbunătățirea
accesului la TIC,
a calității și

Lungime rețea gaze
naturale (km)

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Lungime rețea
Buget local
eletrică nouBuget de stat
înființată (km)
Fonduri europene
Număr branșamente Alte surse legal
Număr beneficiari
constituite
Lungime sistem
Buget local
iluminat public
Buget de stat
modernizat (km)
Fonduri europene
Număr puncte de
Alte surse legal
aprindere
constituite
Număr beneficiari
deserviți

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1. Utilizarea complementară a surselor
regenerabile de energie în instituțiile
publice

Număr instituții
care utilizează
energie regenerabilă
Procent reducere
cheltuieli

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1. Dotarea unităților de învățământ cu
echipamente IT performante

Număr unități
dotate
Număr echipamente
Număr beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal

2021-2027

Consiliul
local
Primar

1.2.4. Sprijinirea
extinderii și
modernizării rețelei
de curent electric

1.Extindere rețea electrică în comuna Istria

1.2.5. Sprijinirea
extinderii și
modernizării rețelei
de iluminat public,
prin înlocuirea
corpurilor de
iluminat folosite în
prezent cu becuri
economice tehnologie LED
1.2.6. Sprijinirea
introducerii și
utilizării surselor
alternative de
producere a energiei,
respectiv de
eficientizare a
utilizării energiei în
clădirile publice
1.3.1. Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor de TIC

1. Modernizare iluminat public
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utilizării acestor
rețele de către
populație,
operatori
economici și
instituții

2. Dotarea unităților medicale și de
protecție socială cu echipamente IT
performante
1.3.2. Susținerea
utilizării TIC de
către populaţie și
operatorii economici

1. Furnizarea de servicii publice online
prin implementarea soluțiilor de tip eguvernare, e-educație, e-sănătate

constituite
Număr unități
Buget local
dotate
Buget de stat
Număr echipamente Fonduri europene
Număr beneficiari
Alte surse legal
constituite
Număr utilizatori
Buget local
Număr și valoare
Buget de stat
tranzacții operate
Fonduri europene
online
Alte surse legal
Procent impozite și constituite
taxe plătite online
Procent facturi
plătite online

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2. Domeniul de intervenție: ECONOMIE
OS 2 – Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia

Prioritate
2.1. Creşterea
competitivității
producătorilor
locali

Măsuri asociate
2.1.1. Valorificarea
inteligentă a
potențialului agrozootehnic, viticol,
pomicol și silvicol al
comunității

Proiecte de investiții
1. Încurajarea creșterii oilor și a
produselor ecologice din lapte de oaie

Indicatori de
evaluare
Număr unități
productive nou
create
Număr de noi
locuri de muncă
Cantitate și grad
diversificare

Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Perioadă
Responsabili
implementare
2021-2027
Consiliul
local
Primar
Producători
locali/
investitori
privați
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produse
Cantitate produse
valorificate

2.2.Dezvoltarea 2.2.1. Stimularea
capitalului
performanțelor în
uman
învățământul
preuniversitar

2. Dezvoltarea punctelor de colectare a
laptelui de la producătorii familiali și
fermele mici și mijlocii

Număr și capacitate
puncte de colectare
Cantitate de lapte
colectată și
valorificată

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

3.Încurajarea creșterii bovinelor și
valorificarea laptelui în produse
alimentare

Număr capete
animale
Capacitate de
producție
Cantitate produse
valorificate

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

4.Înființare piață agroalimentară în
comuna Istria

Suprafață
amenajată
Număr investitori/
producători locali
atrași
Volum și valoare
tranzacții

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

1. Stimularea financiară/premierea
companiilor locale care angajează cei
mai buni absolvenți de liceu/facultate din
comuna Istria

Număr companii
locale premiate
Număr absolvenți
de liceu/facultate
din comună
încadrați în muncă

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Producători
locali/
investitori
privați
Consiliul
local
Primar
Producători
locali/
investitori
privați
Consiliul
local
Primar
Producători
locali/
investitori
privați
Consiliul
local
Primar
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2.3.Dezvoltarea
serviciilor de
consultanță și
expertiză în
afaceri
competitive

2. Condiționarea acordării ajutoarelor
sociale de un anume nivel de
performanță în școală (pentru reducerea
abandonului școlar)

Număr cazuri
abandon școlar
soluționate

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

3. Proiect filantropic adresat susținerii
tinerilor din mediul rural în urmarea
liceului și a facultății în domeniile de
interes strategic

Număr tineri
susținuți
Sumă alocată
pentru sprijin

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

2.2.2. Dezvoltarea
antreprenoriatului

1. Realizarea de proiecte de formare
profesională pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și
promovarea afacerilor în comuna Istria

Număr proiecte de
formare
profesională
Număr beneficiari
Număr afaceri nouînființate

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

2.3.1. Facilitarea
accesului la finanțare,
inclusiv a accesului la
informațiile cu privire
la sursele de finanțare

1.Consultanță proiecte de investiții cu
finanțare națională sau europeană

Număr sesiuni de
consultanță
Număr beneficiari
Număr proiecte
implementate

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
AJOFM
Formatori
profesionali
Consiliul
local
Primar
Consultanți
Investitori
privați
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3. Domeniul de intervenție: EDUCAȚIE
OS 3 – Servicii de educație moderne și performante

Prioritate
3.1.
Asigurarea
accesului
tuturor
cetățenilor la
servicii de
educație

Măsuri asociate

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare
Suprafețe clădiri
reabilitate

Surse de finanțare

Perioadă
implementare
2021-2027

3.1.1 Reabilitarea
termică a clădirilor
unităților de
învățământ

1. Reabilitarea termică a unităților școlare
din comună

3.1.2. Asigurarea
educației de bază
pentru toți cetățenii,
prin sprijinirea
învăţământului primar
şi gimnazial şi
prevenirea
abandonului şcolar

1. Reabilitarea acoperișurilor grădinițelor
din satele Istria și Nuntași

Suprafețe
acoperișuri
reabilitate

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

2. Dotarea unităților de învățământ cu
echipamente IT performante

Număr și valoare
echipamente
Număr beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

3. Construire și amenajare sală de sport

Suprafață
construită și
amenajată
Capacitate sală
Număr și valoare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Responsabili
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
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4. Amenajare și modernizare bibliotecă
comunală

5. Reabilitare imobile cămine culturale din
satele Istria și Nuntași

3.1.3. Facilitarea
accesului copiilor şi
cadrelor didactice la

dotări
Număr beneficiari
Capacitate
bibliotecă
Volum fond de
carte
Număr beneficiari
Suprafață imobile
reabilitate
Capacitate săli
Număr beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar
Conducerea
unităților de
învățământ
Consiliul
local
Primar

6. Modernizare grupuri sanitare la unitățile
de învățământ prin introducerea de panouri
solare pentru asigurarea apei calde

Număr grupuri
sanitare
modernizate
Număr beneficiari

7. Sprijinirea tinerilor din mediul rural în
urmarea studiilor liceale, tehnice,
profesionale, universitare, potrivit
potențialului – proiecte de filantropie și
asistență

Număr tineri
susținuți
Sumă alocată
pentru sprijin

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

8. Dotarea unităților de învățământ cu
mobilier școlar (bănci, scaune, table)

Număr și valoare
mobilier
Număr beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

1. Organizare transport microbuze școlare

Număr curse
organizate
Număr beneficiari

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene

2021-2027
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3.2. Susținerea
performanței
școlare și a
specializării
inteligente

grădiniţe şi şcoli în
zonele greu accesibile
sau cu transport public
deficitar
3.2.1.Susţinerea
elevilor cu potenţial
intelectual crescut,
precum şi a elevilor ce
provin din familii
defavorizate

Alte surse legal
constituite
1.Susținerea copiilor și a tinerilor cu
performanțe școlare deosebite prin
acordarea de burse de merit și alte
stimulente

Număr și valoare
burse de merit
acordate într-o
perioadă de timp
(un an)

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Indicatori de
evaluare
Suprafețe
reabilitate și
modernizate
Număr și valoare
dotări
Număr beneficiari
Capacitate centru
Număr beneficiari

Surse de finanțare

2021-2027

Consiliul
local
Primar

4. Domeniul de intervenție: SĂNĂTATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ
OS 4 – Servicii de sănătate și sociale de calitate

Prioritate
4.1.
Îmbunătățirea
infrastructurii
unităţilor
medicale şi a
celor de
protecţie
socială

Măsuri asociate
4.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
extinderea/construirea
clădirilor și spațiilor
unităților medicale şi de
protecţie socială

Proiecte de investiții
1.Reabilitare, modernizare și dotare
dispensare medicale din satele Istria și
Nuntași

2. Înființare și dotare centru de
performanță pentru servicii medicale

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Perioadă
implementare
2021-2027

2021-2027

Responsabili
Consiliul
local
Primar

Consiliul
local
Primar
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4.2.
Îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor
medicale şi
facilitarea
accesului la
servicii
medicale de
calitate

4.3.
Dezvoltarea
serviciilor
sociale locale

3.Dotare cu echipamente medicale
performante a dispensarelor medicale

Număr și valoare
dotări
Număr beneficiari

4.2.1. Încurajarea
acţiunilor ce vizează
prevenirea îmbolnăvirii

1. Campanii de analize și investigații
medicale gratuite

Număr campanii
organizate
Număr beneficiari

4.2.2. Creșterea egalității
de șanse privind accesul
la servicii în domeniul
sănătății

1. Înscrierea tuturor membrilor
comunității la medicul de familie

Număr beneficiari

2. Constituirea unei structuri de
asistență medicală comunitară la nivelul
UAT

Locuri de muncă
nou-create
Cazuri soluționate

1. Formarea continuă a personalului –
asistenți sociali, asistenți personali,
asistenți medicali comunitari

Număr programe
de formare
Număr beneficiari

4.3.1.Consolidarea
managementului
sistemului de asistență
socială la nivelul
administrației publice
locale

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Personal
medical

2021-2027

Personal
medical

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
Formatori
profesionali
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5. Domeniul de intervenție: TURISM ȘI CULTURĂ
OS 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural

Prioritate

Măsuri asociate

5.1.Dezvoltarea
și valorificarea
patrimoniului
cultural
identitar

5.1.1. Elaborarea unei
strategii de marketing
pentru promovarea
patrimoniului cultural
și a unei agende de
evenimente culturale,
în strânsă corelare cu
patrimoniul cultural

5.2.
Promovarea și
valorificarea
patrimoniului
natural

5.2.1. Facilitarea
punerii în valoare a
potenţialului natural
al zonei
5.2.2. Crearea și
dezvoltarea zonelor
turistice, sportive și
de agrement

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare
1. Integrarea în circuite turistice a unor
Număr obiective
monumente istorice, biserici, muzee, case culturale integrate
memoriale etc.
în circuite turistice
Număr vizitatori/
turiști
2. Realizare website și aplicație mobilă de Valoare investită în
promovare turistică a localității
promovare
Număr utilizatori
Număr vizitatori/
turiști
Plus valoare adusă
1. Program de curățare a tuturor zonelor
Număr programe
naturale (în special de deșeuri de plastic) și organizate
organizarea de programe de educare a
Număr participanți
populației, precum și înăsprirea
Suprafețe
penalităților
ecologizate
1. Construire teren sportiv
Suprafață teren
construit
Număr beneficiari
2. Amenajare locuri de joacă pentru copii

Număr locuri de
joacă
Suprafață
amenajată

Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal

Perioadă
implementare
2021-2027

Responsabili
Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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5.3.Dezvoltarea
infrastructurii
ce deservește
obiectivele
turistice și
unitățile de
cazare

5.3.1. Dezvoltarea
infrastructurii ce
deservește obiectivele
turistice și unitățile de
cazare

1. Investiții publice locale pentru
infrastructura de transport și utilități (apă,
canalizare, gaze, curent electric)

Număr beneficiari
Lungime rețele
înființate/
modernizate/
extinse (km)
Număr racorduri
Număr beneficiari

constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

6. Domeniul de intervenție: MEDIU
OS 6 – Protejarea şi conservarea mediului natural

Prioritate

Măsuri asociate

6.1. Îmbunătățirea
calității
aerului
(reducerea gazelor
cu efect de seră),
apei și solului

6.1.1. Sprijinirea
utilizării mijloacelor
de transport mai puțin
poluante/nepoluante
6.1.2. Extinderea
zonelor verzi ale
localității

Proiecte de investiții

Indicatori de
evaluare
1. Achiziționarea de biciclete și punerea Număr și valoare
lor la dispoziția turiștilor și a cetățenilor biciclete
achiziționate
Număr
vizitatori/turiști
1. Plantare de perdele forestiere pe
Lungime/ suprafețe
marginea drumurilor cu trafic intens,
plantații
precum și între zonele industriale și
cele de locuit
2.Reabilitare spații verzi din interiorul
localității

Suprafețe spații
verzi reabilitate

Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal

Perioadă
implementare
2021-2027

Responsabili
Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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constituite

6.1.3. Sprijinirea
inițiativelor,
programelor și
acțiunilor ce vizează
utilizarea surselor
alternative de
energie/energie
regenerabilă : eoliană,
solară, biomasă,
termală, etc.

6.2.Implementarea 6.2.1.Încurajarea
managementului
colectării selective a
integrat al
deșeurilor
deșeurilor

3. Amenajare/reabilitare parcuri în
satele Istria și Nuntași

Suprafețe parcuri
aemnajate/
reabilitate
Număr beneficiari

1. Modernizare iluminat public

Lungime sistem
iluminat public
modernizat (km)
Număr puncte de
aprindere
Număr beneficiari
deserviți
Număr instituții
care utilizează
energie
regenerabilă
Procent reducere
cheltuieli
Număr campanii
organizate
Număr beneficiari

2. Utilizarea complementară a surselor
regenerabile de energie în instituțiile
publice

1. Campanii de educare a cetățenilor
privind responsabilitatea lor în ceea ce
privește colectarea selectivă a
deșeurilor
2. Instalarea de pubele pentru
colectarea selectivă a deșeurilor

3. Dotarea gospodăriilor cu pubele
pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Număr și valoare
pubele
achiziționate
Număr puncte de
instalare
Număr beneficiari
Număr gospodării
deservite

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

Buget local
Buget de stat

2021-2027

Consiliul
local
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6.3. Protecția și
conservarea
habitatelor
naturale și a
ariilor naturale
protejate

6.3.1. Sprijinirea
măsurilor de
prevenire a
dezastrelor naturale

4. Introducerea de taxe convenabile
pentru cetățenii care reduc cantitatea de
deșeuri

Cantitate deșeuri
(procent reducere)
Număr cetățeni

1. Decolmatare râuri

Lungime râruri
decolmatate (km)

2. Infrastructură de prevenire și
protecție împotriva inundațiilor

Suprafață/lungime
infrastructură de
protecție
Număr beneficiari

3. Reabilitare poduri de trecere peste
pâraiele Istria și Nuntași

Lungime poduri
reabilitate (km)

4.Regularizare torente pe văile
comunale în comuna Istria

Suprafață
amenajată
Suprafață protejată

Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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7. Domeniul de intervenție: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
OS 7 – Dezvoltarea capacităţii administrative
Prioritate
7.1.
Dezvoltarea
capacității
administrației
publice locale

Măsuri asociate
7.1.1. Modernizare
sediu administrativ și
infrastructură

Proiecte de investiții
1. Reabilitare, modernizare și extindere
sediu primărie

2. Utilizarea complementară a surselor
regenerabile de energie în primărie

3. Extindere sistem de monitorizare video
în comună

Indicatori de
evaluare
Suprafață imobil
reabilitat
Săli noi date în
folosință
Număr beneficiari
Număr instituții
care utilizează
energie
regenerabilă
Procent reducere
cheltuieli
Număr puncte noi
de supraveghere
Valoare achiziție

Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal
constituite

Perioadă
Responsabili
implementare
2021-2027
Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar

2021-2027

Consiliul
local
Primar
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CAPITOLUL 7

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE

Portofoiul de proiecte prioritare este un set de fișe de proiecte prevăzute să răspundă la
problemele stringente ale comunității locale.
Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de dezvoltare a
comunei Istria pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin suplimentar autorității publice
local în planificarea activităților necesare implementării strategiei.
Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, rezultatele
așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea
publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților
vizate de inițiativele respective.

138

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
2021-2027

1.

Modernizare străzi comunale în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și
social al comunei
Obiective:
Asigurarea accesului la infrastructura de bază
Îmbunătățirea transportului rutier local
Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități
Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de modernizare a străzilor comunale
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernizată
Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia
Indicatori de rezultat:
Lungimea străzilor comunale modernizate (km)
Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic,
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali
investitori

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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2.

Construire de trotuare în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare
se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei.

Obiective:
Creșterea siguranței în trafic a pietonilor
Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de
învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc.
Estetizarea spațiului comunal
Activități:
Documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare și construire trotuare
Rezultate așteptate:
Infrastructură pietonală modernă
Reducerea timpilor de deplasare în comună
Siguranță în trafic

Indicatori de rezultat:
Lungimea trotuarelor construite – kilometri trotuare
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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3.

Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare
Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale
însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru
prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri.

Obiective:
Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea dezvoltării
rurale și protejării mediului înconjurător
Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier
Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor
Protejarea gospodăriilor de inundații
Estetizarea spațiului comunal
Activități:
Întocmire documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în
comună
Rezultate așteptate:
Șanțuri și rigole amenajate pe tot teritoriul comunei
Eliminare depuneri de apă pe carosabil
Gospodării protejate de inundații

Indicatori de rezultat:
Lungime șanțuri realizate (km)
Număr gospodării deservite
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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4.

Asfaltare drum de legătură localitatea Istria – Cetatea Histria

Descrierea proiectului

Justificare:
Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele turistice
va determina progresul economic și social al comunei

Obiective:
Asigurarea accesului facil la un obiectiv turistic de referință
Îmbunătățirea transportului local de persoane
Creșterea numărului de turiști/vizitatori
Activități:
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de asfaltare a drumului de legătură Istria – Cetatea Histria
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernă
Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în trafic
Atragerea de turiști/vizitatori în zonă

Indicatori de rezultat:
Lungime drum asfaltat (km)
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic,
instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali
investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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5.

Amenajare drumuri agricole în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și
social al comunei

Obiective:
Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei
Îmbunătățirea transportului rutier agricol
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră agricolă modernizată
Atragerea de potențiali investitori
Atragerea de forță de muncă specializată

Indicatori de rezultat:
Număr și lungime drumuri agricole amenajate (km)
Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în
comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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6.

Amenajare piste de biciclete în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare
se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei.
Facilitarea transportului la și de la locul de muncă.
Dezvoltarea cicloturismului în zonă.

Obiective:
Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta
Activități:
Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta
Proceduri achiziție publică
Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate
Rezultate așteptate:
Piste de biciclete amenajate
Siguranță în trafic
Atragerea de forță de muncă specializată
Creșterea numărului de turiști

Indicatori de evaluare:
Număr și lungime piste amenajate (km)
Număr beneficiari
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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7.

Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes economic

Descrierea proiectului

Justificarea:
Inexistența parcărilor pentru biciclete în zonele de interes economic pe
raza comunei
Sprijinirea transportului cu bicicleta la/de la locul de muncă
Dezvoltarea cicloturismului

Obiective:
Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta
Activități:
Identificarea spațiilor oportune amenajării de parcări pentru biciclete
Proceduri achiziție publică
Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes economic
Rezultate așteptate:
Parcări de biciclete amenajate
Atragerea de forță de muncă specializată
Creșterea numărului de turiști

Indicatori de rezultat:
Număr și suprafețe parcări amenajate
Număr beneficiari
Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, operatori economici cu
sediul în comună
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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8.

Actualizare PUG

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a comunității și creșterea calității vieții populației,
prin stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a
teritoriului și dezvoltare urbanistică a localității

Obiective:
Stabilirea priorităților de dezvoltare teritorială
Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan
Stabilirea unui model de utilizare rațională și echilibrată a terenurilor
Activități:
Documentare, studii de fundamentare
Elaborare documentație
Avize, aprobări
Rezultate așteptate:
Noi investiții atrase în comună

Indicatori de rezultat:
Creștere economică generată
Număr investitori noi
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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9.

Extindere rețea de apă potabilă în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea
economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea
calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei
Activități:
Proiectare și inginerie, studii de teren
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă
Rezultate așteptate:
Creșterea calității apei furnizate
Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:
Kilometri rețea de apă nou realizați
Număr gospodării/obiective economice racordate
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici,
potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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10.

Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele aparținătoare comunei
Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al
populației și protecția mediului înconjurător.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Protejarea mediului înconjurător
Activități:
Proiectare și inginerie, studii de teren
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de înființare a rețelei de canalizare
Rezultate așteptate:
Rețea de canalizare extinsă la nivelul comunei
Cetățenii comunei racordați la rețea
Protecția mediului înconjurător

Indicatori de rezultat:
Lungimea rețelei
Capacitate stație de epurare
Număr gospodării/obiective economice racordate
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici,
potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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11.

Instalație irigație terenuri agricole în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența unei infrastructuri moderne de apă și irigații va determina
dezvoltarea agriculturii, prin facilitarea producției și va ajuta la
combaterea efectelor negative ale secetei.

Obiective:
Creșterea rentabilității activităților agricole
Prevenirea producerii pagubelor cauzate de secetă
Activități:
Proiectare și inginerie, studii de teren
Avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de realizare a instalației de irigație terenuri agricole
Rezultate așteptate:
Infrastructură de apă și irigații modernă
Suprafață mare de teren agricol deservită
Creșterea productivității fermelor agricole și zootehnice
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:
Lungime instalație irigații
Suprafață teren agricol deservită
Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în
comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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12.

Înlocuirea rețelelor de apă cu prioritatea stabilită de pierderile din rețea, număr de
intervenții, probleme în alimentare, pierderi în contorizare. Contorizarea
utilizatorilor rețelei de apă

Descrierea proiectului

Justificare:
Modernizarea rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea
economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea
calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Diminuarea pierderilor și a problemelor în alimentare, limitarea
numărului de intervenții
Conformarea cu standardele legale privind calitatea
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de înlocuire a rețelelor de apă
Contorizarea utilizatorilor rețelei de apă
Rezultate așteptate:
Rețele de apă înlocuite
Diminuarea pierderilor în rețea
Număr limitat de intervenții
Reducerea cheltuielilor
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici
cu sediul în comună
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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13.

Distribuție gaze naturale, racord de înaltă presiune și SRM gaz

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va
determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției,
precum și creșterea calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.
Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației, instituțiilor publice și
operatorilor economici din comună la serviciile de bază
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de racordare la sistem de distribuție gaze naturale și SRM
Rezultate așteptate:
Introducere rețea de gaze naturale
Gospodării racordate la rețea
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:
Lungime rețea de distribuție gaze naturale (km)
Număr racorduri
Număr beneficiari
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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14.

Racordare la rețea de gaz

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va
determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției,
precum și creșterea calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de racordare la rețeaua de gaz
Rezultate așteptate:
Introducere rețea de gaze naturale
Gospodării/operatori economici racordate/racordați la rețea
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de evaluare:
Număr racordări la rețea gaz
Număr beneficiari deserviți
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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15.

Aducțiune rețea gaz

Descrierea proiectului

Justificare:
Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va
determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției,
precum și creșterea calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de aducțiune rețea gaz
Rezultate așteptate:
Aducțiune rețea gaz
Gospodării deservite

Indicatori de rezultat:
Lungime rețea aducțiune
Număr gospodării/obiective economice racordate
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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16.

Extindere rețea electrică în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina
dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și
creșterea calității vieții populației.
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene.

Obiective:
Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază
Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de extindere a rețelei electrice
Rezultate așteptate:
Extindere rețea electrică
Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați
la rețea
Atragerea de potențiali investitori

Indicatori de rezultat:
Lungimea rețelei nou realizate
Număr beneficiari racordați
Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici
cu sediul în comună, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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17.

Modernizare sistem de iluminat public

Descrierea proiectului

Justificare:
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene

Obiective:
Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public
Reducerea consumurilor specifice
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public
Rezultate așteptate:
Extinderea rețelei de iluminat public
Număr mai mare de puncte de aprindere
Consum economic
Reducerea cheltuielilor

Indicatori de rezultat:
Lungimea rețelei de iluminat public modernizată
Număr puncte de aprindere
Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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18.

Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice

Descrierea proiectului

Justificare:
Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea
tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene

Obiective:
Valorificarea surselor regenerabile de energie
Reducerea cheltuielilor cu utilitățile
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de racordare la surse de energie regenerabilă
Rezultate așteptate:
Reducerea cheltuielilor

Indicatori de evaluare:
Număr instituții publice care utilizează energie regenerabilă
Procent reducere cheltuieli
Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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19.

Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante

Descrierea proiectului

Justificare:
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități
Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii,
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale
populației

Obiective:
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de
desfășurare a procesului educațional
Creșterea calității actului educațional
Activități:
Modernizare săli de clasă și laboratoare
Dotarea cu echipamente IT performante
Rezultate așteptate:
Acces facil la informație prin tehnologie performantă
Servicii educaționale de calitate
Performanțe școlare

Indicatori de rezultat:
Număr de unități de învățământ dotate
Număr echipamente
Număr elevi beneficiari
Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii;
personalul didactic
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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20.

Dotarea unităților medicale și de protecție socială cu echipamente IT performante

Descrierea proiectului

Justificare:
Asigurarea sănătății și protecției sociale a cetățenilor comunei
Facilitarea accesului la actul medical pentru toți cetățenii comunei,
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale
populației

Obiective:
Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de bază
Creșterea calității actului medical
Activități:
Dotare cu echipamente IT performante
Rezultate așteptate:
Acces facil la informație prin tehnologie performantă
Servicii medicale și sociale de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr unități dotate
Număr echipamente
Număr beneficiari
Beneficiari: unitățile medicale și de protecție socială de pe raza
comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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21.

Furnizarea de servicii publice online

Descrierea proiectului

Justificare:
Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la
standarde europene

Obiective:
Facilitarea accesului la servicii publice
Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor cetățenilor
Activități:
Înregistrarea în sistemele informatice naționale
Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online
Furnizarea de servicii publice online
Rezultate așteptate:
Acces facil la servicii publice online
Reducerea timpului de soluționare a cererilor

Indicatori de rezultat:
Număr utilizatori
Număr accesări sistem
Număr și valoare tranzacții operate online
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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22.

Încurajarea creșterii oilor și a produselor ecologice din lapte de oaie

Descrierea proiectului

Justificare:
Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin
în dezvoltarea activității lor
Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei,
prin susținerea produselor ecologice de interes pe piața actuală

Obiective:
Creșterea competitivității producătorilor locali
Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei
Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei
Activități:
Sprijinirea crescătorilor de animale, prin acordarea de consiliere și
facilități pentru dezvoltarea producției de lapte, carne, piele, lână etc.
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de
colectare a laptelui, etc.)
Rezultate așteptate:
Diversificarea gamei de produse ecologice
Atragerea de investitori
Prevenirea șomajului

Indicatori de rezultat:
Număr crescători de animale
Număr animale
Diversitate și cantitate produse ecologice
Beneficiari: producători agricoli (persoane fizice și juridice), potențiali
investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Producători locali

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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23.

Dezvoltarea punctelor de colectare a laptelui de la producătorii familiali și fermele
mici și mijlocii

Descrierea proiectului

Justificare:
Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin
în dezvoltarea activității lor și valorificarea inteligentă a produselor
obținute

Obiective:
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în comună
Sprijinirea crescătorilor de animale și a producției de lapte
Activități:
Amenajarea de puncte de colectare a laptelui de la producătorii familiali
și fermele mici și mijlocii din comună
Organizarea transportului laptelui la fabricile din zonă
Rezultate așteptate:
Creșterea cantității de lapte colectat în condiții optime
Atragerea de investitori interesați de producția de lapte

Indicatori de rezultat:
Număr și capacitate puncte de colectare
Cantitate de lapte colectată și valorificată
Beneficiari: comunitatea locală, producătorii familiali și fermele mici și
mijlocii din comună, transportatori, fabricile de prelucrare a laptelui,
potențiali investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
Producători locali

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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24.

Titlul proiectului: Încurajarea creșterii bovinelor și valorificarea laptelui în produse
alimentare

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinul acordat crecătorilor de
animale în dezvoltarea activității lor și valorificarea inteligentă a
produselor obținute
Eficientizarea activităților agricole prin asociere și cooperare și
aplicarea unor tehnologii moderne

Obiective:
Dezvoltarea economiei locale și a producției autohtone
Creșterea competitivității producătorilor locali
Valorificarea inteligentă a producției autohtone
Ocuparea forței de muncă
Activități:
Realizarea de întâlniri și oferirea de consiliere și sprijin pentru
crescătorii de animale
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, centre de
colectare și valorificare a produselor locale etc.)
Promovare a produselor locale
Rezultate așteptate:
Atragerea de investitori
Creșterea producției autohtone
Prevenirea șomajului
Beneficiari: crescătorii de animale, producătorii locali, potențiali
investitori, cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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25.

Înființare piață agroalimentară în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse autohtone
trebuie creată o piață de desfacere dezvoltată.
Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii
din exterior.

Obiective:
Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu produse
autohtone
Crearea de noi locuri de muncă
Atragerea de investitori
Activități:
Studii de teren, elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Lucrări de construire și amenajare a pieței
Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor utilităților
Darea în funcțiune a pieței
Promovarea pieței la nivel local, județean și la nivelul județelor
limitrofe
Rezultate așteptate:
Atragerea de investitori
Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul pieței
Noi locuri de muncă
Beneficiari: comunitatea locală, producătorii autohtoni, potențiali
investitori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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26.

Realizarea de proiecte de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
antreprenoriale și promovarea afacerilor în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârghie importantă pentru
creșterea inovării și dezvoltării în afaceri

Obiective:
Creșterea competitivității economice, care va determina creșterea
calității produselor, lucrărilor și serviciilor furnizate
Formarea profesională continuă a populației
Promovarea ocupării și incluziunii sociale
Prevenirea șomajului
Activități:
Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM
Susținerea de cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural
Rezultate așteptate:
Noi proiecte antreprenoriale la nivelul comunei
Resurse umane specializate
Reducerea șomajului, prin crearea de noi locuri de muncă

Indicatori de rezultat:
Număr proiecte de formare profesională
Număr beneficiari
Număr afaceri nou-înființate
Beneficiari: comunitatea locală, antreprenori locali
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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27.

Reabilitarea termică a unităților școlare din comună

Descrierea proiectului

Justificare:
Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită reabilitare
și modernizare, precum și dotarea materială la standarde europene a
spațiilor interioare destinate procesului educațional

Obiective:
Creșterea eficienței energetice
Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale
(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare)

Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare și modernizare
Rezultate așteptate:
Creșterea calității actului educațional
Stabilizarea personalului didactic
Performanțele copiilor
Reducere consum energie termică (cel puțin 25%)

Indicatori de rezultat:
Suprafețe clădiri reabilitate termic
Beneficiari: unitățile de învățământ de pe raza comunei, comunitatea
locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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28.

Reabilitarea acoperișurilor grădinițelor din satele Istria și Nuntași

Descrierea proiectului

Justificare:
Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită reabilitare
și modernizare, precum și dotarea materială la standarde europene a
spațiilor interioare destinate procesului educațional

Obiective:
Creșterea eficienței energetice
Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale
(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare)

Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare și modernizare
Rezultate așteptate:
Creșterea calității actului educațional
Stabilizarea personalului didactic
Reducere consum energie termică (cel puțin 25%)

Indicatori de rezultat:
Suprafețe acoperișuri reabilitate
Beneficiari: grădinițele de pe raza comunei, comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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29.

Construire și amenajare sală de sport

Descrierea proiectului

Justificare:
Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de
sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a
celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri
care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități
sportive.

Obiective:
Construirea și amenajarea unei săli de sport conform standardelor în
domeniu
Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire și amenajare sală de sport
Rezultate așteptate:
Sală de sport amenajată conform standardelor la dispoziția cetățenilor
comunei
Practicarea de sporturi
Performanțe sportive

Indicatori de evaluare:
Suprafață amenajată
Număr și valoare dotări
Număr beneficiari
Beneficiari: cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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30.

Amenajare și modernizare bibliotecă comunală

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural

Obiective:
Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale
Completarea și diversificarea ofertei de carte
Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în sistem
online
Activități:
Elaborare documentație
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare
Dotare materială
Dezvoltarea fondului de carte
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de cititori

Indicatori de evaluare:
Capacitate bibliotecă
Volum fond de carte
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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31.

Reabilitare imobile cămine culturale în satele Istria și Nuntași

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural

Obiective:
Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei
Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de evenimente culturalartistice
Stimularea înființării de ansambluri folclorice, muzică și dans
Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei
Activități:
Elaborare documentație
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare
Dotare materială
Rezultate așteptate:
Evenimente cultural-artistice organizate
Înființare de formații de muzică și dans

Indicatori de rezultat:
Suprafață imobil reabilitată
Capacitate sală
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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32.

Modernizare grupuri sanitare la unitățile de învățământ prin introducerea de panouri
solare pentru asigurarea apei calde

Descrierea proiectului

Justificare:
Asigurarea de condiții igienico-sanitare conform standardelor în vigoare
la grupurile sanitare din incinta unităților de învățământ din mediul
rural

Obiective:
Crearea condițiilor de igienă corespunzătoare la grupurile sanitare din
incinta unităților de învățământ
Asigurarea securității și sănătății elevilor care utilizează grupurile
sanitare din incinta unităților de învățământ
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire și amenajare
Rezultate așteptate:
Grupuri sanitare moderne, conforme standardelor în vigoare

Indicatori de rezultat:
Număr grupuri sanitare modernizate
Număr beneficiari
Beneficiari: unitățile de învățământ de pe raza comunei, elevii
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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33.

Dotarea unităților de învățământ cu mobilier școlar (bănci, scaune, table)

Descrierea proiectului

Justificare:
Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități
Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii,
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale
populației

Obiective:
Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de
desfășurare a procesului educațional
Creșterea calității actului educațional
Activități:
Modernizare săli de clasă și laboratoare
Dotarea cu mobilier școlar (bănci, scaune, table)
Rezultate așteptate:
Servicii educaționale de calitate
Performanțe școlare ale elevilor

Indicatori de rezultat:
Număr de unități de învățământ dotate
Număr și valoare mobilier
Număr elevi beneficiari
Beneficiari: școlile și grădinițele din comună; elevii; personalul didactic
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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34.

Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de
burse de merit și alte stimulente

Descrierea proiectului

Justificare:
Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind
acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
Susținerea și încurajarea performanței școlare

Obiective:
Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare deosebite
prin burse de merit și alte stimulente
Activități:
Aprobarea prin HCL a acordării și cuantumului burselor de merit și a
altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare deosebite
Rezultate așteptate:
Creșterea performanței școlare
Creșterea calității actului educațional

Indicatori de rezultat:
Număr elevi cu performanțe școlare deosebite
Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată de
timp (un an)
Beneficiari: elevii cu performanțe școlare
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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35.

Reabilitare, modernizare și dotare dispensare medicale din satele Istria și Nuntași

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE
Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la
cele mai înalte standarde

Obiective:
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene
Creșterea capacității de tratament
Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și
farmacii de pe raza altor localități
Crearea de noi locuri de muncă
Activități:
Elaborare documentație
Avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare și modernizare dispensare medicale
Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație
Rezultate așteptate:
Cabinete medicale dotate la standarde înalte
Creșterea calității actului medical
Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență

Indicatori de rezultat:
Suprafață reabilitată/modernizată
Număr și valoare dotări
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală, cabinetele medicale, farmaciile
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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36.

Dotare cu echipamente medicale performante a dispensarelor medicale

Descrierea proiectului

Justificare:
Asigurarea sănătății și protecției sociale a cetățenilor comunei
Facilitarea accesului la actul medical pentru toți cetățenii comunei,
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale
populației

Obiective:
Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de bază
Creșterea calității actului medical

Activități:
Dotare cu echipamente medicale performante
Rezultate așteptate:
Acces facil la informație prin tehnologie performantă
Servicii medicale și sociale de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr și valoare echipamente
Număr beneficiari
Beneficiari: unitățile medicale de pe raza comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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37.

Înființare și dotare centru de performanță pentru servicii medicale

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea unui sistem de servicii medicale adresate comunității, care
să corespundă cerințelor UE
Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la
cele mai înalte standarde
Obiective:
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene
Creșterea capacității de tratament
Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale pe raza
altor localități
Asigurarea intervenției rapide în cazurile de urgență medicală
Activități:
Elaborare documentație
Avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de înființare și dotare a centrului de performanță pentru servicii
medicale
Rezultate așteptate:
Un centru de performanță pentru servicii medicale la standarde
europene
Creșterea calității serviciilor medicale
Intervenția promptă în cazurile urgente
Indicatori de rezultat:
Suprafață imobil
Capacitate (număr locuri)
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală, persoanele vârstnice din comună

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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38.

Formare continuă a personalului implicat în asistența socială

Descrierea proiectului

Justificare:
Consolidarea capacității administrative
Formarea profesională periodică constituie o obligație legală
Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății
actuale

Obiective:
Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului

Activități:
Realizarea analizei nevoilor de formare profesională
Elaborarea planului anual de formare profesională
Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională
Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor
identificate
Rezultate așteptate:
Dezvoltarea de noi competențe
Creșterea calității serviciilor furnizate

Indicatori de rezultat:
Număr de programe de formare
Număr de beneficiari
Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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ĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂE ȘI ĂTATE ȘI P
ROTECȚIE SOCIALĂ
39.

Integrarea în circuite turistice a unor monumente istorice, biserici, muzee, etc.

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă
Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, religioase și
a monumentelor istorice de pe raza comunei

Obiective:
Dezvoltarea turistică a comunei prin includerea în circuite turistice a
unor monumente istorice, biserici, muzee de pe teritoriul comunei
Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice
Activități:
Identificarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor
istorice din comună
Cartarea obiectivelor turistice
Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele turistice
Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor istorice
Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de turiști/vizitatori
Creștere economică

Indicatori de rezultat:
Număr obiective culturale integrate în circuite turistice
Număr turiști/vizitatori
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
ONG-uri
Operatori turism

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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40.

Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică a localității

Descrierea proiectului

Justificare:
Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă

Obiective:
Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice
Atragerea de vizitatori/turiști în zonă
Atragerea de noi investitori în turism
Activități:
Elaborare documentație
Achiziții servicii de realizare website și aplicație mobilă de promovare
turistică
Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică
Instruire personal în vederea actualizării informației pentru promovarea
turistică a comunei
Popularizare website și aplicație mobilă
Monitorizare trafic website și aplicație mobilă
Rezultate așteptate:
Creșterea numărului de utilizatori
Creșterea numărului de turiști/vizitatori

Indicatori de rezultat:
Valoare investită în promovare
Număr utilizatori website și aplicație mobilă
Număr vizitatori/turiști
Plus valoare adusă
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

178

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

41.

Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri de plastic) și
organizarea de programe de educare a populației, precum și înăsprirea penalităților

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice

Obiective:
Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente
Activități:
Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate
Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării
mediului înconjurător
Rezultate așteptate:
Mediu natural curat și sănătos

Indicatori de rezultat:
Număr de programe de curățare organizate
Număr participanți
Suprafețe ecologizate
Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei
ONG-uri

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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42.

Titlul proiectului: Construire teren sportiv

Descrierea proiectului

Justificare:
Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de
sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a
celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri
care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități
sportive.

Obiective:
Construirea terenului pentru activități sportive conform standardelor în
domeniu
Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive
Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire teren
Rezultate așteptate:
Teren amenajat conform standardelor în domeniu
Practicarea de sporturi
Performanțe sportive

Indicatori de rezultat:
Suprafață teren construit
Capacitate
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

180

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Istria, județul Constanța

43.

Amenajare locuri de joacă pentru copii

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și
petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți

Obiective:
Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți
Activități:
Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă
Lucrări de construcție și amenajare
Darea în folosință
Rezultate așteptate:
Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate

Indicatori de rezultat:
Număr locuri de joacă
Suprafață amenajată
Număr beneficiari
Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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44.

Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens, precum și
între zonele industriale și cele de locuit

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural sănătos

Obiective:
Protejarea mediului înconjurător
Prevenirea/reducerea poluării
Activități:
Lucrări de plantare a perdelelor forestiere
Rezultate așteptate:
Reducerea gradului de poluare

Indicatori de rezultat:
Lungime perdele forestiere create (km)
Suprafețe plantate
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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45.

Reabilitare spații verzi în interiorul localității

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună
Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei

Obiective:
Creșterea calității mediului natural
Consolidarea amenajărilor peisagistice
Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii comunei
Activități:
Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate
Rezultate așteptate:
Spații verzi, parcuri
Îmbunătățirea imaginii comunei

Indicatori de rezultat:
Suprafețe spații verzi amenajate
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri
Posibile surse de
finanțare

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite
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46.

Amenajare/Reabilitare parcuri în satele Istria și Nuntași

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesități de amenajare peisagistică a comunei, precum și de creare a
unor spații de relaxare pentru cetățenii comunei
Dezvoltarea durabilă a zonei, asigurând o infrastructură verde modernă
și crearea premiselor dezvoltării activităților de petrecere a timpului
liber

Obiective:
Amenajarea peisagistică a comunei
Extinderea spațiilor verzi amenajate la nivelul comunei
Punerea la dispoziția cetățenilor comunei a unor locuri de petrecere a
timpului liber
Activități:
Elaborare documentație tehnică
Avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de construire/amenajare
Rezultate așteptate:
Parcuri amenajate
Infrastructură verde modernă
Spații amenajate pentru relaxare și petrecere a timpului liber

Indicatori de evaluare:
Suprafață amenajată
Număr beneficiari deserviți
Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe capitole de cheltuieli în funcție de activitățile
concrete descrise în proiect
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47.

Achiziționarea și instalarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Descrierea proiectului

Justificare:
Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității
locale

Obiective:
Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția
mediului
Activități:
Achiziționarea de pubele și instalarea acestora pe raza comunei
Rezultate așteptate:
Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv
Eficientizarea reciclării

Indicatori de evaluare:
Număr și valoare pubele achiziționate
Număr puncte de instalare
Număr beneficiari
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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48.

Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Descrierea proiectului

Justificare:
Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității
locale

Obiective:
Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei
Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția
mediului
Activități:
Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către
populație
Rezultate așteptate:
Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv
Eficientizarea reciclării

Indicatori de evaluare:
Număr gospodării deservite
Beneficiari: cetățenii comunei
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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49.

Decolmatare râuri

Descrierea proiectului

Justificare:
Protecția și conservarea mediului înconjurător
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor

Obiective:
Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza
comunei
Activități:
Îndepărtarea materialului aluvionar
Extragere nisipuri și pietrișuri
Rezultate așteptate:
Scurgerea optimă în albie a râurilor
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri

Indicatori de evaluare:
Lungime râuri decolmatate
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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50.

Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor

Descrierea proiectului

Justificare:
Protecția și conservarea mediului înconjurător
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor

Obiective:
Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor
Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole
Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva
inundațiilor
Activități:
Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și protecție împotriva
inundațiilor
Rezultate așteptate:
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri

Indicatori de rezultat:
Suprafață/lungime infrastructură de protecție
Suprafață de teren protejată
Număr gospodării protejate
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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51.

Reabilitare poduri de trecere peste pârâurile Istria și Nuntași

Descrierea proiectului

Justificare:
Protecția și conservarea mediului înconjurător
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor
O infrastructură de transport modern atrage după sine dezvoltarea
economică și socială a comunei
Obiective:
Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor
Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole
Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva
inundațiilor
Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier
Creșterea siguranței în trafic
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Proceduri achiziție publică
Lucrări de reabilitare poduri
Rezultate așteptate:
Infrastructură rutieră modernă
Fluidizarea circulației rutiere
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri
Indicatori de rezultat:
Număr și lungime poduri reabilitate (km)
Suprafață/lungime infrastructură de protecție
Suprafață de teren protejată
Număr gospodării protejate
Beneficiari: comunitatea locală

Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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52.

Regularizare torente pe văile comunale în comuna Istria

Descrierea proiectului

Justificare:
Protecția și conservarea mediului înconjurător
Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor

Obiective:
Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor
Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole
Activități:
Elaborare documentație
Obținere avize/autorizații
Lucrări de regularizare torente
Rezultate așteptate:
Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri

Indicatori de rezultat:
Suprafață reabilitată
Suprafață de teren protejată
Număr gospodării protejate
Beneficiari: comunitatea locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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53.

Reabilitare, modernizare și extindere sediu primărie

Descrierea proiectului

Justificare:
Necesitatea reabilitării, modernizării și extinderii clădirii și spațiilor de
lucru ale primăriei pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului
public în condiții optime

Obiective:
Consolidarea capacității administrației publice locale de a furniza
servicii de calitate pentru cetățenii comunei
Crearea de condiții de lucru rapide și moderne pentru personalul
instituției
Reducerea timpului de soluționare a cererilor
Activități:
Elaborare documentații tehnice
Obținere avize/autorizații
Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a sediului
Dotarea materială a spațiilor de lucru
Rezultate așteptate:
Condiții mai bune de lucru
Timp redus de soluționare a cererilor
Creșterea calității serviciilor furnizate
Beneficiari: Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea
locală
Instituții/actori
implicați/potențiali
parteneri

Consiliul local al comunei
Primarul comunei

Posibile surse de
finanțare

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse legal constituite

Buget estimat

Bugetul se va estima pe categorii de cheltuieli concomitent cu
planificarea în detaliu a activităților din cadrul proiectului
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CAPITOLUL 8
IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face cu
participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme
private, reprezentanții societății civile.
O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică a
comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest punct de
vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea periodică și cu
pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în procesul de
management.
Monitorizarea, evaluarea și pilotarea sunt procese corelate şi interdependente. În
contextul ciclului politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind de etapele de identificare,
formulare a problemei şi de cea a alegerii celei mai bune alternative. Pilotarea are rolul aplicării
celei mai bune tractici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei.
Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea
deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.
Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de acţiuni este în principiu o
practică formală puţin cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Pe de altă parte această
sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o
pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele surse de
colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza
implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este
necesară stabilirea unui set de indicatori. Pentru acurateţe este necesară o colectare periodică,
sistematică şi atentă a datelor din teren. Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt
importante în condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea
punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare.
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Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a
urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei
unor eventuale probleme.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem unic,
bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi.
Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren,
precum și întocmirea rapoartelor de monitorizare:


Monitorizarea de birou – constă în acumularea și examinarea diferitelor informaţii în cadrul
şedințelor grupului de monitorizare, audieri ale celor implicaţi în implementarea strategiei, a
diferitor experţi în domeniu;



Monitorizarea pe teren – constă în acumularea şi verificarea informaţiilor prin deplasarea la
instituțiile responsabile de implementarea strategiei;



Rapoartele de monitorizare – prezintă produsul activității grupului de monitorizare şi va fi
de două tipuri: raportul de monitorizare trimestrial şi anual, întocmite în baza informațiilor
acumulate din diferite surse, sondaje, cercetări și rapoarte de progres, elaborate de experți.
În procesul de monitorizare vor fi implicați partenerii reprezentați în cadrul Grupului de

lucru prin serviciile şi birourile de specialitate relevante furnizoare de date.
Sursele de colectare a informațiilor se găsesc la nivelul următoarelor categorii de
documente:


Rapoarte trimestriale, prezentate de către instituțiile responsabile;



Rapoarte trimestriale/anuale ale serviciilor implicate în implementarea strategiei;



Discuții în cadrul şedințelor grupului de monitorizare;



Rapoarte de monitorizare elaborate de reprezentanţi ai societăţii civile;



Surse mass-media;



Sondaje, cercetări şi rapoarte de progres, elaborate de către experți.
Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală răspunde la întrebările: care este efectul, impactul

activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor.
Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele
aflate în implementare îl generează pe parcurs, măsura în care planul evoluează conform
planificărilor etc.
Obiectivele evaluării intermediare sunt:


Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile realizate de implementare a
strategiei;



Obținerea informaţiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge şi de ce;



Îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate;
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Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse;



Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei.
Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea

strategiei, prin măsuri și proiecte specifice (potrivit planurilor de acțiune), la finalul perioadei
pentru care a fost elaborată strategia.
Obiectivele evaluării finale sunt:


Concluziile privind rezultatele și impactul implementării strategiei;



Concluziile privind raportul dintre resursele investite și rezultatele și impactul obținute;



Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei viitoare
dacă este cazul, reactualizarea acesteia potrivit noilor perspective;



Asumarea și integrarea succeselor și a lecțiilor în strategia reactualizată;



Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse;



Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei viitoare.
Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local:
1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare.
Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor evidenția
evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat;
2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare
locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe
baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va
urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local.
În linii mari, raportul strategic va cuprinde:
•

situația și evoluția socioeconomică a comunei Istria;

•

realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a obiectivelor
stabilite;

•

problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare;

•

exemplele de bună practică identificate;

•

propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport cu
evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-2027.
Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate în

cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Istria. În funcţie de rezultatele evaluării şi
monitorizării şi în acord cu modificările legislative, strategia de dezvoltare a comunei Istria va putea
fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar.
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