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Introducere 

 

1.Consideraţii generale  

 

Strategia privind dezvoltarea locală a oraşului Eforie este un 

instrument care ghidează şi integrează eforturile de dezvoltare pe 

termen lung a întregii comunităţi. Acest suport serveşte atât intereselor 

publice cât şi celor private, prin menţinerea şi îmbunătăţirii elementelor 

de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea 

cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.  

Strategia de dezvoltare a oraşului Eforie pentru perioada 2014 – 

2020 prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a 

crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a oraşului 

Având în vedere perioada extinsă de timp la care se referă 

documentul, este necesară o prioritizare a acţiunilor şi investiţiilor cu 

impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse 

interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de 

stat, fonduri structurale, credite externe etc.), în scopul asigurării 

condiţiilor de bază (infrastructură, protecţia mediului înconjurător, servicii 

comunitare şi de gospodărie locală etc.) pe care să se dezvolte oraşul. 

Elaborarea documentului s-a fundamentat pe elementele specifice oraşului Eforie, pe datele privind 

demografia, infrastructura, economia, amenajarea teritoriului, mediul etc., precum şi pe o analiză detaliată a 

felului în care comunitatea locală doreşte să se dezvolte. Au fost integrate componente strategice şi 

prevederi din programele judeţene, regionale, sectoriale şi naţionale.  

Strategia a fost creată prin contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din instituţiile administraţiei 

publice locale, agenţilor economici, prin intermediul sondajelor şi consultărilor  care au reunit comunitatea 

într-un exerciţiu de trasare a propriului viitor.  

Din punct de vedere metodologic, strategia se fundamentează pe următoarele instrumente şi 

proceduri: 

-analiza de conţinut; 

-analiza de date statistice din surse organizate; 
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-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă; 

-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării; 

-analiza SWOT; 

-realizarea, analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, 

judeţene, regionale, naţionale şi europene. 

Strategia de dezvoltare formulează o viziune specific şi determină obiectivele, acţiunile şi 

responsabilităţile prin care se va materializa această viziune. Căile de acţiune pentru atingerea obiectivelor 

sunt astfel structurate încât să permită actorilor locali ai dezvoltării  să îşi coordoneze eforturile şi să 

colaboreze în beneficiul întregii comunităţi, cu utilizarea adecvată a tuturor resurselor, cunoştinţelor şi 

voinţei locale.  

Pentru a fi pusă în practică într-un mod adecvat, strategia trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

-acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 

-susţinerea din partea sectorului privat; 

-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 

-monitorizarea permanentă a stadiului atingerii obiectivelor propuse. 
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 2.Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a oraşului Eforie 

 

Strategia privind dezvoltare locală a oraşului Eforie în perioada 2014-2020 s-a realizat la iniţiativa 

autorităţilor publice locale. Această abordare permite actorilor locali ai dezvoltării (instituţii, cetăţeni, 

societăţi comerciale, ONG-uri etc.) să îşi planifice acţiunile  astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să 

valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de strategie.  

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a strategiei, s-a optat pentru o metodologie care a 

inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, 

chestionare, interviuri, plecând de la premizele că reprezentanţii şi liderii locali au interesul, bazele şi 

cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale. Lipsa exerciţiului democratic de 

implicare constructivă în viaţa comunităţii şi unicitatea acestui gen de activitate în mediul oraşului, au făcut 

dificilă realizarea acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea strategiei de dezvoltare locală a presupus 

un efort asumat în primul rând de către autoritatea executivă de la nivel local, cu sprijinul echipei de 

consultanţă.  

Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape:  

1. Organizarea eforturilor de elaborare a strategiei: 

la nivelul Primăriei, a fost constituită o echipă care să sprijine 

demersul de elaborare a strategiei, formată din persoane 

implicate în activitţăile de bază ale administraţiei publice 

locale. Această echipa s-a implicat prin propriile cunoştinte, 

date şi informaţii, precum şi ca interfaţa între echipa de 

consultanţi şi întregul colectiv al primăriei, serviciilor publice 

de gospodărire comunală şi instituţiilor /organizaţiilor locale. 

Tot în această etapă a fost agreat planul de elaborare a 

strategiei.  

 

2. Etapa de cercetare documentară pentru întocmirea profilului  social, economic şi de mediu al 

oraşului, a inclus două axe:  

 a.cercetarea documentară a situaţiei existente pe plan social, economic, de mediu, educaţional, 

cultural etc. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al întregii echipe locale, constantându-se 
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dificultăţi, în principal, datorită lipsei de integrare şi coordonare a informaţiilor locale, precum şi lipsei unui 

mod sistematic şi computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea şi aranjarea multicriterială a 

acestora.  

b.evaluarea nevoilor şi aspiraţiilor comunităţii locale s-a realizat pe  următoarele domenii de interes 

general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educaţie, cultură, instituţii locale.  

 

3.Inventarierea şi sinteza problemelor locale. Pe baza analizei situaţei curente şi a evaluării nevoilor 

şi aspiraţiilor comunităţii locale, s-au identificat punctele forte şi slabe, precum şi forţele externe pozitive şi 

negative care ar putea influenţa dezvoltarea viitoare a oraşului.  

 

4.Stabilirea viziunii de dezvoltare a localităţii, a obiectivelor şi direcţiilor de dezvoltare. Pornind de la 

analiza de mai sus şi de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusă o viziune de dezvoltare a 

comunităţii, iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective şi direcţii de dezvoltare. 

 

5.Stabilirea strategiei de dezvoltare locală – setul de proiecte.  

În această etapă, au fost utilizate planurile de investiţii şi programele elaborate de autorităţile locale şi 

naţionale pe termen scurt şi mediu. Au fost studiate şi aprofundate un număr de strategii naţionale, 

regionale şi judeţene, precum şi documentele zonei metropolitan Constanţa, pentru a corela obiectivele de 

la nivel local cu cele de la nivel judeţean, regional sau naţional. Legislaţia relevantă a fost înglobată în 

acţiunile şi proiectele concrete de realizare a strategiei.  

Pentru asigurarea unei viitoare implementări coordonate şi controlate, strategia propune măsuri de 

monitorizare, evaluare şi revizuire periodică (la 2-3 ani), precum şi consolidarea parteneriatului local care va 

transpune strategia.  

 

7.Finalizarea strategiei de dezvoltare locală şi adoptarea ei prin hotărâre a consiliului local. 

Promovarea strategiei la nivel local, judeţean şi regional.  
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CAPITOLUL 1 

Prezentarea generală a oraşului  Eforie 

 

1.1.Localizare 

 

Oraşul Eforie este amplasat în partea de est a judeţului Constanţa, pe şoseaua Constanţa – 

Mangalia (E87), având următoarele coordonate geografice: 44°4′latitudine nordică 28°38′E  longitudine 

estică. De municipiul Constanţa îl despart doar 18 kilometri iar de Mangalia 29 de km. 

Suprafaţa oraşului este de 9,22 km2 (857 ha), cea mai mare parte în intravilan.   

 

 

Fig. Oraşul Eforie1, jud. Constanţa 

 

Oraşul Eforie se învecinează cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

- la nord cu comuna Agigea; 

- la est cu Marea Neagră ;  

- la vest cu  oraşul Techighiol Berceni; 

- la sud-vest cu comuna Tuzla; 

 

                                                           
1 Sursa: Wikipedia 

Eforie 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Eforie&params=44_4_N_28_38_E_type:city&language=ro
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Fig. Oraşul Eforie2, jud. Constanţa - vecinătăţi 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul oraşului este situat în judeţul Constanţa. 

 

Fig. Harta oraşului (sursa Google maps) 

                                                           
2 Sursa: Wikipedia 
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1.2.Resursele naturale 

Oraşul Eforie este amplasat la malul Mării Negre, într-o zona în care solurile au texturi medii 

(lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce conferă o permeabilitate ridicată şi au însuşiri fizice bune  

 

AŞEZARE GEOGRAFICĂ 

 

Eforie  este un oraș format din localitățile Eforie Nord și Eforie Sud şi a fost fondat în 1966 prin unificarea 

administrativă a actualelor localități componente.  

 

Eforie-Sud este cea mai veche stațiune 

balneară de pe litoralul românesc al Mării 

Negre, având acest statut încă din anul 

1899. Mai este cunoscută cu denumirea 

metaforică de “Oraşul dintre ape” datorită 

așezării sale geografice între Marea 

Neagră și Lacul Techirghiol. 

 

 

 

 

Stațiunea Eforie Nord este situată între Agigea 

la nord (5 Km) și Eforie Sud (2 km), la circa 15 

km de Constanța, fiind o stațiune cu regim 

balneoclimateric permanent. În partea de sud-

vest se află lacul Techirghiol bine cunoscut 

pentru proprietățile nămolului său. 

 

Oraşul are o altitudine medie de 5 m peste nivelul mării, câmpia fiind forma de relief dominantă. 

 

 

Harta Eforie Sud şi Eforie Nord, sursa www.litoraltravel.ro 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Eforie_Nord
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eforie_Sud
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CLIMA 

 Teritoriul oraşului Eforie se situează în zona climatică temperat-continentală. Clima se 

caracterizează prin veri foarte călduroase, ierni friguroase, primăveri scurte şi toamne lungi. Temperatura 

medie anuală a aerului este de 11,10C, iar a solului de 13,50C. Vara, temperatura medie înregistrată este de 

22-250C, cu fenomene de secetă şi uscăciune. Iarna se înregistreaza temperaturi medii de -20C. Sunt 

prezente zăpezi abundente şi viscole.  

Precipitaţiile medii anuale sunt de 398 l/m2 ceea ce reprezintă o medie sub cea naţională (zona cu 

cele mai puţine precipitaţii din ţară).  Atmosfera este intens aerosolizată, cu aeroioni negativi, benefici 

pentru sănătate. 

Apa Mării Negre are o concentraţie de 15,5 grame la litru de săruri minerale. Marea este 

completată de o plajă generoasă, lipsită complet de maree, ceea ce menţine în bune condiţii nisipul fin de 

pe plajă şi de pe fundul mării. Lipsa stâncilor şi a unei faune marine primejdioase (rechini, peşti periculoşi) 

face din litoralul Eforiei un loc ideal pentru practicarea turismului. Temperatura apei mării are o medie de 

+20°C vara şi de - 0,9° C iarna3.  

                                                           
3 Sursa:www.primariaeforie.ro 
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            Orientarea către răsărit asigură o 

medie de 300 de ore de soare pe luna vara 

şi 2189 ore de soare anual, deci cu mult 

peste limita localităţilor din Europa, situate la 

aceeaşi altitudine. Radiaţia globală anuală în 

zonă este de 125.390 cal/cm2  suprafaţă 

orizontală, maximul insolaţiei fiind în luna 

iulie de 18.330 cal/cm2 şi minimum în luna 

decembrie de 3.040 cal/cm2.  

           Evapotranspiraţia potenţială este de 

697 mm însă cea reală atinge numai 370 

mm, excedentul de apă faţă de 

evapotranspiraţia potenţială fiind de 0 mm, 

deficitul ajungând la 327 mm. Datorită 

evaporaţiei ridicate, umezeala aerului este 

mare, media multianuală depăşind 81%.  

Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluţie inversă a valorilor medii lunare în comparaţie cu 

temperatura aerului, cele mai mari valori înregistrându-se în lunile de iarnă (6,7 – 7,2), cu maxima în 

decembrie. Numărul mediu de zile cu ceaţă este de 50 zile/an, numărul maxim fiind în timpul iernii, cu o 

medie de 8 zile/lună şi cu un maxim de 16 zile/lună, ceaţa fiind destul de persistentă iarna.  

În ceea ce priveşte vânturile, în această zonă frecvenţa medie cea mai ridicată o au vânturile din 

Nord (21,5%), urmată de cele din Vest (12,7 %) şi Nord – Est (11,7 %). Densitatea şi intensitatea vânturilor 

fac din zonă una puternic aerată şi ventilată, astfel că  problemele de poluare a aerului sunt minore.  

 

HIDROGRAFIE  

  

În oraşul Eforie şi în zona de proximitate există surse importante de ape subterane şi de suprafaţă. 

Resursele de apă subterane sunt importante şi la o adâncime relativ mică. 

Apele de suprafaţă, cuprind :  

• Lacul Belona şi Lacul Teghirghiol 

• Apele marine, mărginesc partea estică a oraşului. În conformitate cu legislaţia naţională şi cea a Uniunii 

Europene, sunt delimitate apele de îmbăiere, în dreptul plajelor. 
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 Lungimea plajelor este de 3km şi lăţimi de 20-100m, mărginită în partea de nord a staţiunii de o 

faleză de peste 30 de metri. Intrarea în mare este lină în unele locuri, cu nisip fin, alteori cu nisip şi pietre 

mici. 

 

 

VEGETAŢIA  

 Vegetaţia este variată, aspect specific zonei. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin specii de 

arbori precum salcâmul, plopul, fagul, teiul, salcia. Arbuştii cei mai întâlniţi sunt măceşul, sângerul, 

păducelul şi porumbarul. 

Vegetaţia ierboasă este abundentă şi foarte variată. Dintre plantele ierboase întalnite pe terenurile 

arabile amintim pălămida, păpădia, ştirul, pirul, pelinul, ciulinele, mătrăguna.  

Vegetaţia din parcuri şi spaţii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind cultivate. În 

marea lor majoritate sunt specii exotice şi ornamentale.  

 

FAUNA 

Animalele sălbatice sunt caracteristice zonei de silvostepă, dar puţin numeroase datorită activităţii 

economice din zonă şi extinderii suprafeţelor construite. Păsările cele mai întâlnite în subzona de pădure 

sunt Larus argentatus (pescăruşul argintiu), Larus ridibundus (pescăruşul râzător), Passer domesticus 

(vrabie de casă), P. montanus (vrabia de camp), Pica pica (coţofana), Streptopelia decaocto (guguştiuc), 

Corvus monedula (stăncuŃa), C. corone corone (cioara neagră), C. corone cornix (cioara grivă), C. 

frugilegus (cioara de semănătură), Garrulus glandarius (gaita), Hirundo rustica (rândunica)etc. Reptilele 

sunt reprezentate prin specii comune printre care se numără şerpii, şopârlele. Insectele specifice acestei 

zone de câmpie sunt lăcustele, cosaşii, greierii şi calugăriţele, furnicile etc. 

De remarcat însă, că activitatea economică intensă şi ritmul accelerat de construire a redus 

semnificativ arealul natural al diverselor specii de animale, păsări şi insecte, al căror număr este într-o 

scădere continuă. 

. 
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1.3.Istoricul oraşului Eforie4 

  

    La 20 septembrie 1899, prin punerea pietrei de temelie a Hotelului 

Movila, pe malul mării și a Băilor Movila, pe malul lacului Techirghiol, 

lua naștere Stațiunea balneară Movila-Techirghiol,  prima stațiune 

turistică a Dobrogei.  

Deși forma peninsulară a localității ar fi oferit omului străvechi 

condiții bune de apărare și siguranță, nu s-au găsit așezări omenești 

străvechi, ci numai câteva nișe de inhumație, apărute la săpăturile de 

lângă hotelul "Popovici"(1953). 

Pe de altă parte, la jumătate de km spre sudul localității Eforie, există izvoare de apă potabilă care 

au permis condiții bune pentru viață, astfel că s-au găsit aici trei vetre întinse de așezări străvechi: Tuzla 

Mică, Tuzla Mare și Cainaci. Pe aceste locuri au fost descoperite urme de viață materială traco-getică și 

daco-romană, care se prelungește spre timpurile noastre, cu o viețuire creștină. Peste așezările geto-

romanilor, mai târziu au venit și s-au stabilit turco-tătarii și alte populații în migrație. 

După războiul din 1877-1878, dominația otomană a fost înlăturată din aceste locuri; teritoriul dintre 

Dunăre și Marea Neagră intrând în componența României. Statul român a donat terenul de pe litoral, după 

1878, marelui patriot român Mihail Kogălniceanu, drept recompensă pentru meritele sale dovedite în timpul 

revoluției de la 1848 și în timpul războiului din 1877 - 1878, în urma căruia ni s-a recunoscut dreptul 

strămoșesc asupra Dobrogei. Cu timpul, Mihail Kogălniceanu defalcă din această întindere mare de pământ 

o mare parte și o restituie statului, care a împroprietărit și colonizat aceste terenuri cu români din Oltenia, iar 

restul va rămâne urmașilor săi de după anul 1894, anul morții marelui patriot. Urmașii lui Mihail 

Kogalniceanu au vândut pământul moștenit lui loan Movilă, boier din Moldova, urmaș al familiilor istorice 

moldovene din secolul XVI. El a luat hotărârea de a întemeia pe moșia cumpărată o stațiune balneară între 

plaja mării și lac, in 1899. 

 

* * * 

  

 

                                                           
4 Sursa: www.primariaeforie.ro 
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Stema oraşului Eforie are o semnificaţie aparte, fiind puternic legată de condiţiile naturale ale zonei: 

se compune dintr-un soare şi un fond albastru ce semnifică marea.. 

 

 
 

1.4.Populaţia oraşului 

 Date recente relevă o creştere constantă a populaţiei stabile în ultimii 20 de ani, dar nu una 

considerabilă. O creştere importantă a avut loc în intervalul 1966-1976, când s-a dezvoltat baza de cazare 

din staţiuni.  

 Populația orașului Eforie este de 9.473 de locuitori (recensământ 2011). Majoritatea locuitorilor sunt 

români (80,62%), alături de tătari (3,56%), romi (3,25%) și turci (2,21%).  

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (81,24%), cu o minoritate 

de musulmani (6,53%).  

 

Evoluția populației la recensăminte: 

 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83tarii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turcii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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1.5.Resurse create de om 

  

CĂILE DE COMUNICAŢII 

 Căi rutiere 

          Structura reţelei de transport este dominată de căile rutiere naţionale şi judeţene. 

Arterele principale de circulaţie sunt : 

 DN 39 (E87) 

 DJ 383 Eforie Nord - Techirghiol 

          Drumurile judeţene şi cele orăşeneşti sunt întreţinute de către serviciile specifice ale administraţiei 

publice şudeţene şi orăşeneşti şi de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri. În localitatea Eforie 

există o reţea stradală extinsă (72 km), cu multe drumuri locale, majoritatea acoperite cu asfalt sau piatră.  

Căi feroviare 

        Pe teritoriul oraşului Eforie există instalaţiile necesare serviciilor feroviare, linia ferată Constanţa-

Mangalia fiind extreme de solicitată pentru serviciile turistice. Există 12 km de cale ferată şi gări atât în 

Eforie Nord cât şi Eforie Sud. Traficul mediu este de 6 garnituri pe zi, din care 5 de călători şi unul de marfă. 

 

DOTĂRI SOCIO-CULTURALE 

         Formele de învăţământmânt organizate în unităţi distincte pe teritoriul oraşului sunt multifuncţionale, 

începând de la învăţământul pregătitor, până la şcolile cu clasele 1-8 şi  învăţământul liceal. Pe teritoriul 

oraşului funcţionează un liceu,  o şcoală şi trei grădiniţe. 

        Educaţia şi învăţămîntul în Eforie reprezintă probabil cel mai puterinc potenţial de dezvoltare locală. 

 

Foto: liceul din oraşul Eforie 
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 În oraşul Eforie există o bibliotecă, două teatre şi peste zece monumente publice, dintre care 

amintim: 

o Trei grupuri statuare în piatră, opere semnate de Baloch Petre, amplasate în Parcul Gării; 

o Rod (Maternitate), în bronz, operă semnată de Boris Caragea, amplasată în anul 1964 pe 

faleză, în zona Debarcader; 

o Fata cu floare, operă semnată de Ioan Kasargian, amplasată în anul 1967 pe faleză; 

o Ştiinţa şi Şorţul, operă semnată de Lazăr Dorio, amplasată pe faleză în anul 1967; 

o Cultură fizică, Combinatul Fond Plastic Bucuresti 1962, amplasată pe bld. T. Vladimirescu, 

Eforie Nord; 

o Cutezanţa, operă în piatră, semnată de Zuaf Lelia, amplasată în anul 1964; 

o Copii, operă semnată de Popovici Doru, amplasată în anul 1961; 

o Tinereţea, operă semnată de Oniţă Iulia, amplasată în anul 1962, Eforie Sud; 

o Ion Movilă, statuie amplasată în Parcul Ion Movilă, Eforie Sud; 

o Muzică, Eforie Sud, statuie amplasată pe strada Faleză, parc; 

o Poezia, Eforie Sud, statuie amplasată pe strada Faleză, parc; 

o Scoica cu perlă, monument fântâna arteziană amplasată pe bulevardul Republicii, Eforie Nord. 

.  
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UTILITĂŢILE PUBLICE 

 Lungimea totală a drumurilor din oraş este de 104 km, din care 72 km sunt străzi. Există o reţea de 

alimentare cu apă potabilă şi canalizare important. Având în vedere tendinţa de dezvoltare a oraşului, 

volumul construcţiilor care se realizează, apare necesitatea transformării unor noi străzi din drumurile de 

exploatare existente şi implicit noi proiecte de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială. În 

present sunt circa 3300 de utilizatori ai sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi energie electric. 

Lungimea totală a drumurilor deservite de iluminat public este de  56 de km, iar serviciul de 

salubrizare deserveşte peste 3.000 de gospodării.  

 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 Economia oraşului se bazează cu preponderenţă pe servicii turistice, având o istorie importantă în 

spate. 

Eforie Nord5 

Staţiunea Eforie Nord îşi primeşte turiştii pregătită cu baze de agrement, cu terenuri de sport, cu piscine cu 

accesorii pentru activităţi nautice şi cu o infrastructură foarte diversificată având locuri de cazare de peste 

3000 de paturi în hoteluri şi vile de una sau 3 stele. 

 

 

 

                                                           
5 Sursa: www.hailaeforie.ro 
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Eforie Sud 

Staţiunea ce se distinge printr-un promontoriu de calcar şi o faleză care se ridică pe alocuri peste 30 de 

metri deasupra mării, invită turiştii cu o ofertă generoasă de cazare, având peste 2.500 paturi în hoteluri şi 

vile de una sau de 2 stele. 

Centrul de sănătate Băile Reci, situat în apropierea lacului Techirghiol, asigură renumitele tratamente cu 

apă sărată din lac şi cu nămol sapropelic. 

 

           Aproape toţi  operatorii economici sunt societăţi de tip SRL (98% din total), urmate de societăţile de 

tip SA (2% din total), cu obiect preponderent de activitate în sfera comercială şi a serviciilor turistice şi 

activităţi conexe. În present, activează 355 de agenţi economici în oraşul Eforie, cu următoarea structură de 

activitate: 

 7 domeniul producţiei alimentare 

 16 în domeniul construcţiilor 

 65 în domeniul hotelier 

 10 în domeniul transporturilor 

 11 în domeniul tranzacţiilor imobiliare 

 52 în domeniul restaurantelor şi altor activităţi similare 

 

 

      TELECOMUNICAŢII 

În domeniul telecomunicaţiilor, în Eforie funcţionează un oficiu poştal. În domeniul noilor tehnologii 

în comunicaţii, există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile: 

o Comunicaţii mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote etc.);  

o Comunicaţii fixe se realizeaza prin intermediul companiei Romtelecom (majoritatea prin centrale 

digitale); 

o Internet: există doi furnizori care sunt, de asemenea, furnizori de televiziune prin cablu. 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

23 
 

 

1.6. Percepţia asupra oraşului Eforie 

 În perioada iulie-august 2013, Public Research a realizat un studiu privind identificarea problemelor 

majore din oraşul Eforie şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă  a proiectului privind 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 

Studiul s-a derulat pe două niveluri: 

1. Cvasitotalitatea angajaţilor din  cadrul primăriei oraşului Eforie, dimensiunile cercetării corelând 

următoarele direcţii majore: 

- identificarea problemelor locale 

- caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora 

- descrierea calităţii vieţii în oraşul Eforie 

2. Populaţia oraşului Eforie.   

Au fost chestionaţi locuitori ai oraşului, urmărindu-se: 

- Ierarhizarea problemelor locale 

- Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale. 

 

I. ANGAJAŢII PRIMĂRIEI ORAŞULUI EFORIE 

 

1.1.Grupul ţintă 

 Grupul ţintă a fost reprezentat de angajaţi ai primăriei oraşului Eforie, funcţionari publici şi personal 

contractual, grup cu următoarele caracteristici majore: 
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Distribuţia pe sexe a grupului investigat este una nefirească pentru instituţiile publice locale din România (unde 

ponderea este de 60% femei şi 40% bărbaţi). 
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 În ceea ce priveşte vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a intervalului 40-60 de 

ani – 48%, ceea ce poate fi benefic din perspectiva experienţei de muncă şi a cunoştintelor dobândite, dar 

este o categorie cu o ostilitate crescută faţă de procesele de schimbare.  

 

  

 Din perspective studiilor, se constată că 62% reprezintă studii superioare, în media naţională din 

instituţiile publice locale.  

 În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general, angajaţii se declară 

mulţumiţi (44%) şi foarte mulţumiţi (52%), dar există şi un număr de nemulţumiţi (4%). 
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 Deşi se declară, în general, mulţumiţi faţă de serviciile furnizate, angajaţii apreciază că sunt 

necesare ajustări, adaptări la noile realităţi (48%).  

 

 

Din punct de vedere al atitudinii generale faţă de viaţă, se constată că cele mai mari mulţumiri vin din partea 

familiei. Cele mai multe nemulţumiri sunt legate de nivelul de trai. 
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 1.2.Problemele localităţii în viziunea angajaţilor  
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Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi, cele mai grave sunt următoarele: 

 Foarte grav Grav 

1 Alimentarea cu gaze  Câinii vagabonzi 

2  Locurile de muncă Persoanele sărace 

3 Persoane sărace Locuri de muncă 

4 Locuri de petrecere a timpului liber Căldura din locuinţe 

 

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea: 

1. Alimentarea cu gaze  

2. Persoane sărace şi locuri de muncă 

3. Câinii vagabonzi 

 

Nu reprezintă probleme:  

-iluminatul public 

-locuri de joacă pentru copii 

-spitalele 
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II.POPULAŢIA ORAŞULUI  EFORIE 

2.1.Grupul ţintă 

 Locuitori ai oraşului Eforie, grup cu următoarele caracteristici majore: 

 

Funcţie de vârstă, distribuţia a fost următoarea: 

 

 În ceea ce priveşte studiile, situaţia este următoarea: 
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În ceea ce priveşte ocupaţia, au fost alese categorii diverse, după cum se poate observa. 
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2.2. Problemele localităţii în viziunea populaţiei 

 

 

 În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea: 

- alimentarea cu gaze 

- locurile de muncă 

- câinii vagabonzi 

- persoanele sărace 

 Se observă similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. În continuare există confirmarea 

acestor constatări: “Ce vă doriţi în localitatea dumneavoastră?”  
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 Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm că principalele aşteptări la nivelul oraşului ce 

sunt în sfera de responsabilitate a administraţiei locale,  sunt legate de: 

- introducerea sistemului de alimentare cu gaz 

- câinii comunitari 

- dezvoltare economic în vederea apariţiei de locuri de muncă 
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2.3.Atitudinea faţă de autorităţile locale 

 Atitudinea faţă de primărie este una mulţumitoare. 62% dintre cei chestionaţi sunt multumiţi, iar 

31% nemultumiţi faţă de activitatea primăriei. 

 

 60% dintre cei intervievaţi au declarat că, în ultimul an, ei sau cineva din familie au avut de rezolvat 

diverse probleme la primărie. 

 

 Dintre cei ce au declarat că au avut de rezolvat o problemă la primărie doar 34% au fost multumiţi 

de modul de rezolvare. 
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24.Informaţii cu privire la activitatea administraţiei locale 

 Principalele informaţii legate de acţiunile administraţiei locale sunt obţinute din ziare sau la sediul 

primăriei. 
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Capitolul 2 

Analiza SWOT a oraşului Eforie şi obiectivele strategice 

 

Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării existente a 

comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele, constrângerile şi opţiunile 

de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază concomitent caracteristicile interne sau 

endogene şi influenţele mediului extern sau exogen, ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. 

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se 

elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele 

pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.  

După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata că deciziile 

sunt dificil de luat, în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o prioritizare trebuie să aibă la 

bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei existente a furnizat o privire de ansamblu 

care conţine cele mai bune informaţii posibile care să ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor 

care pot să intervină la un moment dat. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe 

ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive pe care oraşul le posedă la un nivel 

superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentat, punctele forte, 

reprezintă acei factori care îi dau oraşului un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole în calea 

dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare sau de infrastructură. 

Oportunităţile reprezintă factori de mediu extern pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat, altfel 

spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul exploatării 

profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la 

timp strategia necesară fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de 

dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi anticipaţi 

şi permit elaborarea unor planuri de urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor probleme. 

Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să 

includă următoarele elemente: 
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• construieşte pe punctele tari; 

• elimină punctele slabe; 

• exploatează oportunităţile; 

• îndepărtează ameninţările. 

 

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Amplasarea oraşului la malul Mării Negre îi 

stabileşte profilul dominant de localitate 

turistică;  

- Cadru natural aparte ce îi conferă 

personalitate şi atractivitate turistică; 

- Infrastructură importantă pentru turism; 

- Tradiţie importantă pentru activităţile 

turistice; 

- Acces rutier facil; 

- Infrastructură importantă de drumuri 

amenajate; 

- Acces la calea ferată; 

- Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

- Existenţa reţelei electrice şi a sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare; 

- Sistem de utilităţi publice dezvoltat 

comparativ cu localităţi similare; 

- Sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

- Importante suprafeţe de spaţii verzi; 

- Dotări şi amenajări pentru cultură şi sport; 

- Forţa de muncă importantă, disponibilă la 

costuri minime; 

- Autorităţi locale deschise; 

-  Infrastructura şcolară şi de sănătate; 

- Structură economică puţin diversificată, 

- Număr relativ mic de agenţi economici 

pentru o localitate cu statut de oraş; 

- Plan Urbanistic General neactualizat 

- Suprafaţa mică a localităţii 

- Forţa de muncă puţin instruită şi calificată,  

- Lipsa sistemului de alimentare cu gaze; 

- Infrastructră pentru turism parţial 

modernizată; 

- Inexistenţa unui profil clar cu privire la tipul 

de turism practicat (pentru familie, tineri, 

pensionari etc.) 

- Probleme privind gradul ridicat de sărăcie 

pentru o parte a populaţiei; 

- Participarea intreprinderilor şi a populaţiei la 

societatea informaţională este mult sub 

media UE; 

- Inexistenţa formelor de marketing local; 

- Percepţia nevaforabilă asupra activităţii 

funcţionarilor publici; 

- Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 

grad redus de participare civică; 

- Scăderea nivelului de pregătire al resurselor 

umane; 

- Eroziunea falezelor şi reducerea 
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- Existenţa unor monumente istorice; 

- Extinderea suprafeţelor din intravilanul 

localităţii; 

- Colaborare la nivel zonal între autorităţile 

publice (zona metropolitană) 

- Integrarea oraşului în programe de 

dezvoltare naţionale şi judeţene 

- Spaţiu multietnic şi lipsa  conflictelor 

interetnice 

suprafeţelor plajelor. 

- Inexistenţa de rute ocolitoare şi blocaje în 

trafic pe timpul verii. 

- Locuri de parcare insuficiente în perioada 

de vară 

- Disponibilitate scăzută a informaţiilor 

turistice 

- Infrastructură sanitară deficitară sub 

aspectul echipamentelor medicale de 

investigaţie şi tratament; 

Oportunități: Amenințări: 

- Creşterea fondurilor alocate de UE pentru 

sprijinirea dezvoltării durabile a oraşului - 

pol urban de creştere, pentru infrastructura 

de mediu şi transport regional şi local, 

consolidarea mediului de afaceri regional şi 

local, îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 

- Accesul la finanţare pentru IMM-uri din 

fonduri structurale si ajutor de stat; 

- Creşterea gradului de descentralizare, întă-

rirea autonomiei locale şi creşterea rolului 

pe care oraşul Eforie îl are în economia 

judeţului; 

- Crearea locurilor de munca, disponibilitatea 

forţei de muncă pentru recalificare şi dez-

voltarea abilităţilor; 

- Creşterea competitivităţii  agenţilor 

economici; 

- Creşterea interesului pentru educaţia supe-

rioară şi cercetare; 

- Dezvoltarea culturii într-un context de 

- Resurse bugetare reduse faţă de nevoia de 

investiţii în infrastructura, reţele de utilităţi 

(apă, canalizare, iluminat public)  şi 

expansiunea oraşului; 

- Creşterea diferenţelor regionale zonale cu 

privire la serviciile oferite în domeniul 

turismului; 

- Creşterea impozitelor aferente agenţilor 

economici care poate avea ca efect 

desfiinţarea unora dintre ei; 

- Creşterea costurilor serviciilor publice 

pentru cetăţeni şi utilizatori; 

- Apariţia de probleme sociale generate de 

criza económică; 

- Legislaţie instabilă, incoerentă ce poate 

afecta acţiunea administrativă şi activitatea 

agenţilor economici;  

- Lipsa de resurse financiare destinate 

dezvoltării economice, retehnologizării şi  

eficientizării economice 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

39 
 

integrare implicând educaţia, dezvoltarea 

regională, turismul, cultele şi înfrăţirea cu 

localităţi din străinătate. 

- Dezvoltarea zonei metropolitane Constanţa; 

- Creşterea atractivităţii oraşului pentru 

turimul de familie şi balnear; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor 

 

 

 Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, 

suntem în măsură să evidenţiem obiectivele strategice de dezvoltare pentru oraşul Eforie. 

Identificarea direcţiilor de dezvoltare a oraşului a avut la bază principiul dezvoltării locale integrate, 

înţelegînd prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale dezvoltării unei 

comunităţi şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi 

mediului natural, astfel încât realizarea fiecărui obiectiv strategic, aparţinând oricărei componente de 

dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă un impact pozitiv sau cel puţin să nu afecteze realizarea 

obiectivelor din celelalte componente majore ale dezvoltării. 

 

Viziunea de dezvoltare 

 Până în anul 2020, oraşul Eforie va fi un model al dezvoltării omogene integrate, liderul zonal al 

turismului balnear şi de familie. De asemenea, va fi, prin gradul de dezvoltare economică, un actor 

important al zonei metropolitane Constanţa.  

 

Misiunea 

Oraşul Eforie va oferi locuitorilor săi şi turiştilor servicii publice, infrastructură şi dotări socio-edilitare la 

standarde europene. 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în asigurarea dezvoltării omogene 

integrate a oraşului Eforie pentru a asigura bunăstarea locuitorilor săi şi un cadru atractiv pentru turişti.  

În vederea realizării obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective: 
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Domeniul  „Economie” 

 Creşterea competitivităţii şi a performanţei sectorului serviciilor mai ales în domeniul turistic, în 

vederea întăririi capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei interne şi internaţionale, pe fondul unei 

dezvoltări durabile şi echilibrate a economiei pe ansamblu 

Domeniul „Mediu” 

 Promovarea şi aplicarea activă a măsurilor de protecţie a mediului 

Domeniul „Dezvoltare socială” 

 Îmbunătăţirea nivelului de trai şi a stării de sănătate a populaţiei 

Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

 Utilizarea optimă a teritoriului oraşului şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport 

Domeniul „Administraţie publică locală” 

 Creşterea capacităţii de planificare a administraţiei publice locale 

Domeniul „Educaţie şi formare” 

 Dezvoltarea şi adaptarea resurselor umane la condiţiile pieţei muncii prin îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie 

Domeniul „Cultură, sport şi agrement” 

 Îmbunătăţirea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement 
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Capitolul 3 

Domeniile dezvoltării oraşului Eforie, obiectivele şi proiectele specifice 

 

3.1.Economia locală 

 

  3.1.1.Prezentare generală 

    Oraşul Eforie are un profil economic dominant, dat de poziţia georgrafică şi cadrul natural 

deosebit, fiind o localitate cu profil turistic, domeniu în care exită o importantă tradiţie. Funcţionează în acest 

moment 355 de societăţi comerciale (una la 27 de locuitori, raport peste media naţională, dar trebuie avut în 

vedere ca multe firme sunt inactive) 

La nivelul oraşului Eforie activitatea economico-socială se axează pe următoarele domenii: 

- Prestări servicii şi comerţ, mai ales în domeniul turismului (servicii hoteliere, de restaurant şi 

conexe); 

- Transport rutier; 

- Industrie uşoară (produse alimentare); 

- Construcţii civile şi industriale; 
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Activităţile productive sunt foarte slab reprezentate ceea ce conduce la o puternică discrepanţă 

între activităţile economice derulate în afara sezonului turistic. 

            Aşezarea oraşului Eforie şi sprijinul acordat de autorităţile administraţiei publice prin eliminarea 

birocraţiei şi eliberarea rapidă a autorizaţiilor pot favoriza însă activitatea investiţională. Este de dorit ca 

această activitate invetiţională să fie orientată în zona serviciilor, în acord cu profilul economic dominant al 

localităţii.  Dar, poate la fel de importante ca investiţiile străine, sunt cele ce privesc dezvoltarea potenţialului 

local de creştere a unor activităţi existente, mai ales printr-un marketing adecvat, unitar. 

 Cei mai importanţi agenţi economici, după cifra de afaceri, sunt: 

 
Nume Domeniul de activitate 

1 
 OLT IMEX SRL 
 

Comert 

2 
 MUCABA COMODITY SRL 
 

Comert cu ridicata al materialului lemnos si a 
materialelor de constructie si echipamentelor sanitare 

3 
 TERAPONTICOR SRL 
 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse nealimentare 

4 
 LEDA CENTER SRL 
 

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate 

5 
 BRIZA MARII NEGRE SRL 
 

Restaurante 

6 
 COLONIAL SERVICII SRL 
 

Intermedieri in comertul cu material lemnos si 
materiale de constructii  

7 
 EFO INTERTRANS SRL 
 

Transporturi rutiere de marfuri 

8 
 ICOM SERV SRL 
 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

9 
 STAR 95 SRL 
 

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

10  ACTIV METAL GAZ SRL Fabricarea gazelor industriale 

 

 

 

 

 

 

http://membri.listafirme.ro/olt-imex-srl-2411665/
http://membri.listafirme.ro/mucaba-comodity-srl-25126749/
http://membri.listafirme.ro/teraponticor-srl-10891181/
http://membri.listafirme.ro/leda-center-srl-16831928/
http://membri.listafirme.ro/briza-marii-negre-srl-3386527/
http://membri.listafirme.ro/colonial-servicii-srl-15534953/
http://membri.listafirme.ro/efo-intertrans-srl-13292900/
http://membri.listafirme.ro/icom-serv-srl-7424402/
http://membri.listafirme.ro/star-95-srl-7161896/
http://membri.listafirme.ro/activ-metal-gaz-srl-21060315/


Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

43 
 

3.1.2.Analiza  SWOT 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- Existenţa unui număr considerabil de agenţi 

economici cu activitate specifică zonei: 

turism, servicii hoteliere; 

- Cifre de afaceri consistente pentru agenţii 

economici importanţi; 

- Infrastructură importantă pentru turism; 

- Infrastructură importantă de transport, reţea 

de drumuri; 

- Forţă de muncă numeroasă; 

- Autorităţi locale deschise; 

- Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

- Existenţa reţelei electrice şi a celor de 

alimentare cu apă şi canalizare; 

- Tradiţie în domeniul turismului; 

- Spaţii şi terenuri disponibile pentru 

dezvoltări antreprenoriale; 

- Acces la calea ferată şi transport maritim;  

- Cooperare cu UAT-urile învecinate 

 

- Structură economică puţin diversificată 

- Infrastructră pentru turism parţial 

modernizată; 

- Inexistenţa unui profil clar cu privire la tipul 

de turism practicat (pentru familie, tineri, 

pensionari etc.) 

- Inexistenţa reţelei de gaz 

- Forţa de muncă slab calificată pentru o 

activitate performantă; 

- Scăderea nivelului de pregătire al resurselor 

umane; 

- Spirit antreprenorial local redus pentru alte 

activităţi decât turismul; 

- Lipsa unui sistem informaţional adecvat 

susţinerii activităţilor din toate ramurile 

economiei, în vederea diversificării gamei 

serviciilor şi activităţilor productive; 

-  Infrastructura de afaceri neuniform 

repartizată; 

- Lipsa unor investiţii economice de tip 

parteneriat public – privat; 

- Lipsa unei strategii de marketing local şi 

insuficienta promovare a produselor şi 

serviciilor locale;  

- Utilizarea pe o scară relativ mică a 

tehnologiilor avansate;  

Oportunități: Amenințări: 

- Dezvoltarea zonei metropolitane Constanţa; 

- Creşterea atractivităţii oraşului pentru 

- Creșterea impozitelor aferente agenților 

economici care poate avea ca efect 
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turismul balnear şi de familie; 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului şi cele naţionale; 

- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor;  

- Accesul la finanţare pentru IMM-uri din 

fonduri structurale si ajutor de stat; 

- Crearea locurilor de munca, disponibilitatea 

forţei de muncă pentru recalificare şi dez-

voltarea abilităţilor; 

- Creşterea competitivităţii  agenţilor 

economici; 

 

diminuarea activităţii economice; 

- Legislaţia instabilă, incoerentă; 

- Extinderea Uniunii Europene va duce la 

creşterea competiţiei putând defavoriza 

unele sectoare tradiţionale, în prezent 

competitive;  

- Exodul forţei de muncă; 

- Apariţia de probleme sociale generate de 

criza economică; 

- Riscul necorelării dintre programele de 

dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de 

echipare a zonelor cu potenţial de 

dezvoltare  

- Concurenţa regională în domeniul serviciilor 

turistice 

 

 

 

3.1.3.Obiective  

 

Obiectivul general îl reprezintă creşterea competitivităţii şi a performanţei sectorului serviciilor mai 

ales în domeniul turistic, în vederea întăririi capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei interne şi 

internaţionale, pe fondul unei dezvoltări durabile şi echilibrate a economiei pe ansamblu 

 

Obiectivele specifice sunt:  

1.Menţinerea investiţiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri; 

2.Promovarea bunurilor şi serviciilor locale; 

3.Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din domeniul serviciilor şi facilitarea accesului la utilităţi; 

4.Încurajarea antreprenoriatului autohton. 
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  3.1.4 Fişe de proiect domeniul Economie 

Fisa 1.1 

Domeniu 

Industria 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Clusterul – motor de dezvoltare pentru 

economia locală 

Cadrul general -Clusterele reprezintă o concentrare sau 

aglomerare teritorială de firme mici şi mijlocii 

specializate într-un domeniu comun (serviciu, 

produs, cunoştinţe) sau domenii interrelaţionale în 

sectorul respectiv. Fiind considerat un model de 

succes la nivel european în domeniul sprijinirii 

mediului de afaceri, clusterele vor fi promovate în 

România în anii următori datorită posibilităţii de a 

finanţa integrarea intreprinderilor româneşti în 

lanţuri cluster. 

Grup ţintǎ -Agenţii economici locali, ONG-uri, autorităţi 

publice, mediul academic 

Obiective -Menţinerea investiţiilor actuale prin construirea 

parteneriatului cu mediul de afaceri 

Motivaţia proiectului -Lipsa unui parteneriat mediu de afaceri – 

autorităţi publice poate conduce la diminuarea 

activităţii economice, îndeosebi în condiţii de criză 

economică. Pe de altă parte, oraşul dispune de 

infrastructura necesară dezvoltării de clustere.  

Modul de implementare a proiectului -Iniţierea unui parteneriat strategic în vederea 

elaborării unui studiu privind oportunitatea 

constituirii unui cluster; 

-În analiza constituirii unui cluster în zonă se vor 

avea în vedere şi următoarele aspecte: existenţa 

a numeroşi agenţi economici în domeniul 
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serviciilor; activităţi de relaţionare cu mediu 

academic din zonă, dat fiind că elementul de 

succes al unui cluster îl reprezintă cooperarea 

între mediul de afaceri şi mediul academic; 

-Invitarea firmelor de consultanţă în cadrul unor 

sesiuni de informare a mediului de afaceri local 

privind posibilităţile de finanţare în domeniul 

creşterii productivităţii, dezvoltării resurselor 

umane, utilizării tehnologiilor inovative; 

-Organizarea unor misiuni economice pentru 

mediul de afaceri local; 

-Organizarea, împreună cu Camera de Comerţ şi 

Industrie a unor seminarii de informare a mediului 

de afaceri local privind accesul pe Piaţa Unică 

prin certificarea produselor sau serviciilor, 

conform cerinţelor europene. 

Sursa de finanţare/posibile resurse de 

finanţare 

-Bugetul judeţului; 

-Bugetul de stat, programe guvernamentale, 

programe naţionale; 

-Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii 

Economice; 

-Programul Operaţional Capital uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, agenţi economici 

Termen de realizare 2017 

Indicatori -Încheierea parteneriatului strategic autorităţi - 

mediu de afaceri - mediu academic; 

-Elaborarea studiului de oportunitate; 

-2 seminarii de informare/an privind posibilităţile 

de finanţare pentru sectorul privat; 

-O misiune economică/an; 
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-Un seminar/an privind modalităţile de pătrundere 

pe Piaţa Unică 

 

Fisa 1.2 

Domeniu 

Industria 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor 

locale, precum şi a oportunităţilor pentru 

dezvoltarea de afaceri 

Cadrul general -Eforie este o localitate cu atractivitate pentru 

turism. Oportunităţile locale trebuie promovate ca 

şi produsele şi serviciile existente 

Grup ţintǎ -Agenţii economici 

Obiective -Promovarea bunurilor şi serviciilor locale 

Motivaţia proiectului -Comunităţile locale se află în competiţie pentru 

dezvoltare economică şi atragerea de investiţii, 

promovarea poate constitui un element de 

diferenţiere în atragerea de capital/clineţi/turişti.. 

Modul de implementare a proiectului -Elaborarea unei strategii de marketing local 

Sursa de finanţare -Bugetul local şi contribuţii ale agenţilor economici 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local şi asociaţii ale agenţilor economici 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Strategia de marketing pentru promovarea 

oraşului drept staţiunea familei şi a turismului 

balneo. 
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Fisa 1.3 

Domeniu 

Industria 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Facilitarea accesului la utilităţi pentru agenţii 

economici 

Cadrul general -Utilităţile dau atractivitatea pentru investiţii unei 

zone 

Grup ţintǎ -Agenţii economici 

Obiective - Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din 

domeniul serviciilor şi facilitarea accesului la 

utilităţi 

Motivaţia proiectului -Prin accesul facil la utilităţi se sprijină mediul de 

afaceri de către autorităţile locale 

Modul de implementare a proiectului -Extindere reţea electrică de joasă tensiune în 

Eforie, judeţul Constanţa, T100; 

-Facilitarea accesului la reţeaua de apă şi ca-

nalizare pentru agenţii economici;  

-Facilitarea procesului de autorizare 

Sursa de finanţare -Bugetul local, POR; 

-Resurse ale agenţilor economici 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local şi agenţi economici 

Termen de realizare -2018 – extinderea reţelei de joasă tensiune; 

-2019 – extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 

canalizare 

Indicatori -Reţea de joasă tensiune extinsă; 

-Număr  agenţi economici racordaţi la apă şi 

canalizare 

-Număr zile pentru obţinere avize, certificate, 

autorizaţii 
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Fisa 1.4 

Domeniu 

Industria 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Incubator de afaceri 

Cadrul general -În oraşul Eforie, spiritul antreprenorial local este 

destul de scăzut, astfel că este necesară 

identificarea de oportunităţi de afaceri în zonă şi 

învăţarea îndeosebi a tinerilor cum să demareze 

o afacere 

Grup ţintǎ -Locuitori ai oraşului 

Obiective -Încurajarea antreprenoriatului autohton 

Motivaţia proiectului -Este necesară încurajarea inovării la nivel local 

şi utilizarea resursei umane şi a antreprenoriatului 

local. 

Modul de implementare a proiectului -Infiinţare incubator de afaceri; 

-Organizarea de sesiuni de informare privind 

dezvoltarea unei afaceri 

Sursa de finanţare PO Capital Uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local şi locuitorii oraşului 

Termen de realizare -2018 - incubator de afaceri funcţional, organi-

zarea primului seminar 

Indicatori -Incubator de afaceri funcţional; 

-O sesiune de informare/an organizată 
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3.2.Mediu 

 

3.2.1.Prezentare generală 

 

            Ca orice oraş, Eforie suferă unele transformări ale regimului climatic datorită poluării intense 

provocate de diverse surse (gaze de eşapament, activitate umană etc.), având ca efect reducerea 

intensităţii radiaţiei solare, creşterea frecvenţei ceţei, a pâclei, a nebulozităţii şi a precipitaţiilor, distrugerea 

stratului de ozon şi apariţia ploilor acide, degradarea apei, aerului şi solului. 

          Modificările provocate de poluare, de influenţele climatice ale oraşului şi de activitatea umană au 

produs schimbări şi în fauna specifică, determinând reducerea numărului de animale şi insecte existente. 

 Totuşi, oraşul beneficiază de factori climatici care reduc poluarea atmosferică, deşi aceasta este 

influenţată de numărul mare de autovehicule ce străbat localitatea pe timp de vară şi sunt nevoite să 

staţioneze datorită lipsei de fluidizare. Principalele probleme de mediu sunt generate de activitatea umană, 

mai ales în timpul verii când se ajunge la 35-40.000 de locuitori. 

 

Aerul 

Numărul de automobile şi de autovehicule care tranzitează principalele artere de circulaţie din şi 

între localităţile judeţului Constanţa este în creştere mai ales în timpul verii. Din punct de vedere al tipurilor 

de vehicule şi al infrastructurii utilizate, judeţul Constanţa se confruntă cu probleme generate de traficul 

rutier. Cauzele principale sunt: existenţa arterelor de circulaţie înguste, uneori cu multe curbe, care duc la 

frecvente schimbări de viteză, capacitatea de parcare insuficientă, accentuarea procesului de degradare a 

infrastructurii rutiere, existenţa unui parc auto depăşit, sub standardele tehnice impuse de normele 

europene antipoluante. 

Deşeurile din construcţii şi demolări manipulate prin metode neecologice pot produce poluarea 

aerului (deşeurile pulverulente manipulate în spaţii deschise sau evacuate de la înălţimi fără sisteme de 

ghidare şi reţinere a prafului). Activitatea de realizare a construcţiilor şi demolarea acestora generează 

zgomot (factor de stres care afectează sănătatea). 

Poluarea casnică atinge o rată de 50% din totalul surselor de poluare, fiind urmată îndeaproape de 

cea provocată de mijloacele de transport. 

 Poluarea aerului se realizează şi prin utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuinţelor 

(CO2) 
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Apa 

 Oraşul beneficiază de un sistem adecvat de alimentare cu apă şi canalizare, ceea ce asigură 

premisele protecţiei stării de sănătate a populaţiei. Staţia de epurare recent inaugurată este printre cele mai 

moderne din România. 

 Principalele probleme sunt legate de asigurarea protecţiei adecvate a apelor de suprafaţă – a 

lacurilor şi litoralului. 

 

Solul 

Poluarea solului este influenţată, fără a fi însă o practică, în special de: 

- depuneri uscate şi umede din atmosferă; 

-depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate 

corespunzător; 

- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri; 

Spaţiile verzi numeroase contribuie la obţinerea unor efecte de protecţi a mediului în oraş 

(protejarea aerului, absorbţia zgomotelor, reglarea temperaturii microclimatului local), îmbunătăţind  

aspectul estetic al oraşului şi funcţia recreativă a acestuia. 

Protecţia falezei şi controlul depozitării deşeurilor, în special pe timpul verii, sunt principalele 

probleme locale. 
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Zgomotul 

 Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. Din determinările efectuate rezultă faptul că 

pe principalele artere de circulaţie, nivelele de zgomot nu depăşesc limitele admise prin normele de 

sănătate publică. 

 Din datele existente, se evidenţiază faptul că Eforie reprezintă un centru de tranzit important al 

regiunii, fiind pol al traficului de călători (peste 25.000 de autovehicule/zi în timpul sezonului de vară). 

   

3.2.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Eforie în domeniul 

„Mediu” 

Puncte slabe: 

 

- Autorităţi locale deschise, preocupate de 

problemele de mediu; 

- Inexistenţa unor agenţi economici cu 

potenţial de poluare; 

- Conştientizarea de către comunitate a 

problemelor de mediu 

- Condiţii naturale favorabile 

- Sistem de colectare selectivă a deşeurilor; 

- Sisteme adecvate de alimentare cu apă şi 

canalizare 

- Importante suprafeţe cu spaţii verzi; 

- Inexistenţa alimentării cu gaz ce duce la 

utilizarea combustibililor fosili pentru 

încălzire; 

- Trafic intens în timpul verii şi lipsa de 

fluidizare a traficului; 

- Eroziunea plajelor; 

- Număr mare de turişti; 

- Degradarea falezelor; 

- Depunerea necontrolată a deşeurilor ur-

bane; 

Oportunități: Amenințări: 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale pentru probleme de 

mediu; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului şi în cele naţionale în ceea ce 

priveşte problematica de mediu; 

- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor urbane ce vizează protecţia 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură de protecţie a 

mediului 

- Intârzieri în aplicarea legislaţiei de mediu de 

către agenţii economici;  

- Intensificarea traficlui auto în zonă; 

- Creşterea numărului de autoturisme; 

- Creşterea cantităţii de deşeuri urbane 
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mediului; 

- Presiunile exercitate de UE vor conduce la 

susţinerea măsurilor de protecţie a 

mediului; 

- Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor, 

a materiei prime rezultate din procesarea 

deşeurilor 

 

 

3.2.3.Obiective pentru domeniul „Mediu” 

Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de “Promovarea şi aplicarea activă a 

măsurilor de protecţie a mediului”  iar obiectivele specifice sunt: 

1.Creşterea calităţii aerului; 

2.Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării acestuia; 

3.Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane în vederea creşterii 

gradului de sănătate a populaţiei; 

4.Limitarea poluării fonice. 

5. Protejarea biodiversitatii si a ariilor naturale protejate 

6. Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice sissisteme de iluminat 

public 

3.2.4.Fişe de proiecte domeniul ”Mediu” 

Fisa 2.1 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Reactualizarea studiilor pedologice şi 

agrochimice asupra solului 

Cadrul general -În ultimii 15 ani nu s-au realizat astfel de studii 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agentii economici locali 

Obiective - Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia;  

Motivaţia proiectului -Este necesară orientarea activităţii locale în 

concordanţă cu resursele naturale şi cu tendinţele 

de dezvoltare a oraşului. Activitatea economică 
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trebuie să se realizeze în acord cu elementele 

specifice de mediu. 

Modul de implementare a proiectului -Studii de amenajare integrată a diferitelor zone, 

pentru protejarea potenţialului pământului;  

Sursa de finanţare -Bugetul judeţean şi local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local şi consiliul judeţean 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Studiu pedologic şi agrochimic 

 

Fisa 2.2 

Domeniu 

Agricultura 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Creşterea suprafeţelor acoperite cu 

arbori şi arbuşti 

Cadrul general -Tendinţele de dezvoltare a oraşului, poluarea, 

impun extinderea suprafeţelor împădurite. 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia 

Motivaţia proiectului -Prevenirea eroziunii solului, limitarea poluării 

aerului   

Modul de implementare a proiectului -Trecerea la plantarea de arbori şi arbuşti (gen 

Paulownia) care ar asigura atât venituri pentru 

populaţie cât şi protecţia împotriva fenomenului 

de poluare  

-Informarea proprietarilor de terenuri 

-Campanii de împădurire 

Sursa de finanţare -Bugetul judeţului 

-Bugetul de stat 

-Resurse ale proprietarilor de terenuri 

Instituţia care răspunde de realizarea -Consiliul local 
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proiectului 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Creşterea cu 20% a suprafeţelor acoperite de 

arbori şi arbuşti 

 

Fisa 2.3 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Generalizarea utilizării gazului metan, 

curentului electric şi a energiei solare pentru 

locuinţe 

Cadrul general -Introducere reţea de alimentare cu gaz, 

extinderea soluţiilor tehnice de utilizare a energiei 

solare 

Grup ţintǎ -Locuitori ai oraşului 

Obiective -Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului -Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o 

importantă sursă de poluare a aerului 

Modul de implementare a proiectului -Susţinerea şi sprijinirea populaţiei pentru a utiliza 

gazul metan şi energia solară ca sursă de 

încălzire a locuinţelor 

Sursa de finanţare -Bugetul local; 

-Resurse ale populaţiei; 

-Fondul de mediu 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local şi locuitorii oraşului 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – 70% din locuinţe folosesc pentru încălzire 

gazul metan, curentul electric sau energia solară 
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Fisa 2.4 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Adoptarea de tehnologii nepoluante de 

către agenţii economici 

Cadrul general -Există preocuparea autorităţilor locale ca agenţii 

economici să adopte tehnologii nepoluante 

Grup ţintǎ -Agenţi economici cu potenţial de poluare 

Obiective -Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului -Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii 

nepoluate, la agenţii economici susceptibili de 

emisii de noxe atmosferice peste limita CMA este 

o măsură ce poate conduce la îmbunătăţirea 

calităţii aerului 

Modul de implementare a proiectului -Promovarea şi susţinerea adoptării de tehnologii 

nepoluante; 

-Monitorizarea modului în care sunt reduse 

efectele poluante ale activităţii economice şi a 

modului în care agenţii economici îşi respectă 

angajamentele asumate. 

Sursa de finanţare -Resurse ale agenţilor economici 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local; 

-Garda de mediu; 

-Agenţi economici 

Termen de realizare -2017 

Indicatori -2017 – toţi agenţii economici de pe teritoriul 

oraşului adoptă tehnologii nepoluante, conforme 

standardelor europene 

 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

57 
 

Fisa 2.5 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Eliminarea practicilor ilegale de 

deversare pe sol a oricăror substanţe lichide 

poluante precum şi a depozitării necontrolate 

de deşeuri 

Cadrul general -Există pe teritoriul oraşului cazuri de deversare şi 

depozitare de materiale poluante pe sol 

Grup ţintǎ -Agenţi economici şi populaţie  

Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia 

Motivaţia proiectului -Este necesară protejarea solului prin moni-

torizarea şi controlul deversărilor şi depozitărilor 

de materii pe sol 

Modul de implementare a proiectului -Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor ce 

nu respectă legislaţia în materie de utilizare a 

solului  

Sursa de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, poliţia locală; 

-Garda de mediu; 

-Agenţi economici 

-Populaţia 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – reducerea cu 90% a deversărilor şi 

depozitărilor necontrolate de substanţe şi materii 

pe sol  

 

 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

58 
 

Fisa 2.6 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Protecţia şi reabilitarea falezelor 

Cadrul general -Există pe teritoriul oraşului faleze cu risc de 

degradare 

Grup ţintǎ -Populaţie, turişti  

Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia 

Motivaţia proiectului -Este necesară protejarea şi reabilitarea falezelor 

Modul de implementare a proiectului -Proiect şi execuţie de reabilitare 

Sursa de finanţare -Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Ministerul Mediului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – reabilitarea a 100% din falezele 

degradate  

 

Fisa 2.7 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Generalizarea colectării selective a deşeurilor 

Cadrul general -În acest moment, doar parţial selectiv 

Grup ţintǎ -Agenţi economici şi populaţie  

Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia 

Motivaţia proiectului -Colectarea selectivă a deşeurilor poate genera 

venituri şi o reducere a masei de deşeuri de 

depozitat 
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Modul de implementare a proiectului -Campanie de conştientizare a populaţiei; 

-Organizarea sistemului de colectare selectivă 

Sursa de finanţare -Fonduri structurale de coeziune 

-Bugetul local  

-Bugetul consiliului judeţean 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, societatea de salubrizare, 

populaţia 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 –40% din deşeuri colectate selectiv 

 

Fisa 2.8 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Protecţia plajelor 

Cadrul general -Există riscul eroziunii  plajelor, cu efecte asupra 

potenţialului turistic local 

Grup ţintǎ -Populaţie, agenţi economici, turişti 

Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia 

Modul de implementare a proiectului Protecţia integrată a plajelor împotriva 

fenomenului de eroziune, prin prelungirea şi  

consolidarea digului marin de protecţie 

Sursa de finanţare -Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local; 

-Ministerul Mediului 

Termen de realizare -2016 

Indicatori -2016 – proiect de protecţie aplicat 
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Foto: proiectul Ministerului Mediului de protecţie a plajelor în Eforie 

 

Fisa 2.9 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 5.2 

Titlul: Imbunatarirea mediului urban in Orasul Eforie 

Cadru general Promovării revitalizării zonelor urbane prin realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 

orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective -reducerea nivelului de poluare 

-îmbunătățirea aspectului estetic al orasului Eforie 

-crearea de zone de recreere 

Motivația proiectului Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și  

abandonate și transformarea lor în zone de agrement și 

recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, scuaruri), 

are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, 

principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește 

suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere 
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a populaţiei urbane și reducerea nivelului de poluare, 

îmbunătățirea aspectului estetic al orasului Eforie. 

Modul de implementare a proiectului -realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare 

-modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la 

terenul supus intervenției 

-înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului 

obiect al investiției; 

-Realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile 

amenajate prin proiect 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 5.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori - suprafață spații verzi create (mp); 

- strazi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin 

proiect (mp și ml).fizică, economică și socială a comunităților 

marginalizate din orase 

 

Fisa 2.10 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 5.2 

Titlul: Spatii verzi si zona de recreere in orasul Eforie 

Cadru general Promovării revitalizării zonelor urbane prin realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 

orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective -Creșterea  suprafețelor verzi prin reconversia și/sau 

reutilizarea terenurilor neutilizate și  abandonate  

-reducerea nivelului de poluare 

-îmbunătățirea aspectului estetic al orasului Eforie 

-crearea de zone de recreere 

Motivația proiectului Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și  

abandonate și transformarea lor în zone de agrement și 

recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, scuaruri), 

are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, 
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principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește 

suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și 

recreere a populaţiei urbane și reducerea nivelului de 

poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orasului Eforie. 

Modul de implementare a proiectului •realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare 

trotuare; 

•amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; 

modelarea terenului;  

•plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori) 

•crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate 

(ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă 

pentru copii, etc 

•Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul 

alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru 

intretinere/vestiare, scene 

•dotare mobilier urban 

•modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la 

terenul supus intervenției. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 5.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori suprafață spații verzi create (mp); 

-strazi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin 

proiect (mp și ml). 

 

Fisa 2.11 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Extindera sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare  

Cadrul general -În oraş există un sistem adecvat de alimentare 

cu apă şi canalizare ce trebuie extins în 

concordanţă cu expansiunea oraşului 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agentii economici 
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Obiective -Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de 

suprafaţă şi subterane în vederea creşterii 

gradului de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului -Expansiunea oraşului 

Modul de implementare a proiectului -Proiectare, execuţie, branşare la sistemul de 

canalizare şi alimentare cu apă 

Sursa de finanţare -Fonduri structurale, bugetul local, resurse ale 

populaţiei şi agenţilor economici, resurse 

guvernamentale  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, agenţii economici, populaţia 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – 90% din locuinte şi agenţi economici 

racordaţi la sistemul de alimentare cu apă şi 

canalizare 

 

Fisa 2.12 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Desfiinţarea sistemelor individuale de 

colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri 

absorbante – de către toţi deţinătorii de 

locuinţe/spaţii de producţie individuale sau 

colective 

Cadrul general -În condiţiile realizării canalizării, aceste fose 

trebuie desfiinţate deoarece poluează 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agenţii economici 

Obiective -Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de 

suprafaţă şi subterane în vederea creşterii 

gradului de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului -Crearea sistemului de canalizare nu mai justifică 

existenţa acestor fose, cu impact negativ asupra 
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solului şi pânzei freatice. 

Modul de implementare a proiectului -Desfiinţarea foselor septice 

Sursa de finanţare  -Resurse ale populaţiei şi agenţilor economici  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, agenţii economici, populaţia 

 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – 100% din fosele septice desfiinţate 

 

Fisa 2.13 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Iluminat public ecologic, cu panouri 

solare 

Cadrul general -În acest moment, există iluminat public cu lămpi 

cu energie electrică 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agenţii economici 

Obiective -Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului -Reducerea poluarii aerului prin iluminat public şi 

nevoia reducerii cheltuielilor bugetare 

Modul de implementare a proiectului -Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat public 

Sursa de finanţare  -Bugetul local, fonduri structurale  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -2020 – 50% din iluminatul public ecologic 

 

Fisa 2.14 

Domeniu 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Ecologizarea lacului Belona 

Cadrul general -În acest moment, lacul Belona nu este exploatat 
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la potenţialul său pentru activităţi recreative 

Grup ţintǎ -Populaţia, agenţii economici, turiştii 

Obiective -Protecţia resurselor de apă 

Modul de implementare a proiectului --Curaţarea şi pregătirea pentru activităţi nautice  

Sursa de finanţare  -Bugetul local, bugetul judeţului  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -2020 – lacul ecologizat, pregătit pentru activităţi 

nautice 

 

Fisa 2.15 

Domeniu 

Industria 

Biodiversitate 

Titlul: Măsuri de management adecvate ariei 

naturale „Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud” 

Cod ROSCI0197 

Cadru general 

Aria naturală „Plaja submersă Eforie Nord – Eforie 

Sud” reprezintă pentru zona de coastă a Mării Negre 

un punct important în cadrul acţiunilor de conservare a 

biodiversităţii marine. 

Grup țintă Comunitatea locala, turisti si vizitatori statiune 

Obiective 

Elaborarea şi implementarea planului de management 

pentru sit-ul Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud” 

Cod ROSCI0197 

Motivația proiectului 

Provocările climatice curente duc la necesitate protejării 

biodiversităţii prin elaborarea unor planuri de 

management multi anuale în conformitate cu directivele 

de mediu europene în vigoare, pentru perpetuarea 

speciilor din cadrul ariei naturale protejate. 

Modul de implementare a proiectului 

 

Acţiune de protejare a biodiversităţii şi a ariei naturale 

în cauză. 

  

Sursa de finanțare 
Programul Operational Infrastructură Mare 

Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie 
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şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de 

management adecvate şi refacerea ecosistemelor 

degradate” 

Instituția care răspunde de realziarea 

proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Custodele/ 

Administratorul ariei naturale protejate 

Teme de realizare 2020 

Indicatori 

 Seturi de măsuri/planuri de management/ 
planuri de acţiune elaborate 

 Măsuri active implementate pentru conservarea 
biodiversităţii 

 

Fisa 2.16 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1  

Titlul: Cresterea eficientei energetice a Casei de Cultura din 

orasul Eforie 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și 

de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și 

de asimilare a progresului tehnologic. 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – CASA de 

CULTURĂ Eforie, este necesară atât din prisma reducerii 

consumului de energie, cât și din cea aferentă reducerii emisiilor  

de gaze cu efect de seră si valorificarea potențialului de energie 

solara. 

Modul de implementare a 

proiectului 

Realizarea de lucrari de:  

-reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei din 

resurse regenerabile;  

- alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv 
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Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie  

Teme de realizare -2020  - 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent 

kg/an CO2) 

 

Fisa 2.17 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice a Salii de Sport din  

orasul Eforie  

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – SALA DE 

SPORT din Orasul Eforie, este necesară atât din prisma 

reducerii consumului de energie, cât și din cea aferentă 

reducerii emisiilor  de gaze cu efect de seră si valorificarea 

potențialului de energie solara. 

Modul de implementare a proiectului Realizarea de lucrari de:  

-reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei din 

resurse regenerabile;  

- alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

68 
 

necesare atingerii acestui obiectiv  

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.18 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice a unor cladiri publice cu 

functiuni administrative din  orasul Eforie  

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu funcțiuni 

administrative din Orasul Eforie, este necesară atât din prisma 

reducerii consumului de energie, cât și din cea aferentă 

reducerii emisiilor  de gaze cu efect de seră si valorificarea 

potențialului de energie solara. 

Modul de implementare a proiectului Prin proiect se vizeaza cresterea eficientei energetice a unor 

cladiri aflate in patrimoniul UAT Orasul Eforie in care isi 

desfasoara activitatea Primaria, precum si o serie de structuri 

aflate in subordinea Consiliului Local Al Orasului Eforie (Politia 

locala, Efopubliserv, etc). 
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- Realizarea de lucrari de reabilitare termica a 
anvelopei cladirilor  

- reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  
- instalarea unor sisteme alternative de producere a 

energiei din resurse regenerabile;  
alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.19 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice a Centrului Medical 

Eforie Nord  

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – CENTRUL 

MEDICAL Eforie, este necesară atât din prisma reducerii 

consumului de energie, cât și din cea aferentă reducerii 

emisiilor  de gaze cu efect de seră si valorificarea potențialului 

de energie solara. 
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Modul de implementare a proiectului Realizarea de lucrari de:  

-reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei din 

resurse regenerabile;  

- alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.20 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice a gradinitei cu orar scurt 

Eforie Sud 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – 

GRADINIȚEI cu program scurt din Eforie, este necesară atât 

din prisma reducerii consumului de energie, cât și din cea 

aferentă reducerii emisiilor  de gaze cu efect de seră si 
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valorificarea potențialului de energie solara. 

Modul de implementare a proiectului Realizarea de lucrari de:  

-reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei din 

resurse regenerabile;  

- alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.21 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant 

scolar din orasul Eforie 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu funcțiuni 

administrative din Orasul Eforie, este necesară atât din prisma 

reducerii consumului de energie, cât și din cea aferentă 
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reducerii emisiilor  de gaze cu efect de seră si valorificarea 

potențialului de energie solara. 

Modul de implementare a proiectului Prin proiect se vizeaza cresterea eficientei energetice a unor 

cladiri ce  

au ca functiune desfasurarea actului de invatamant obligatoriu 

din  

Orasul Eforie. 

-Realizarea de lucrari de reabilitare termica a anvelopei  

a cladirilor  

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei  

din resurse regenerabile;  

-alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.22 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

 Titlul: Cresterea eficientei energetice a Liceului Teoretic 

Carmen Sylva, Eforie Sud 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 
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Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care 

înregistrează consumuri energetice mari 

Motivația proiectului Investiții in domeniul sprijinirii activităților specifice pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu funcțiuni 

administrative din Orasul Eforie, este necesară atât din prisma 

reducerii consumului de energie, cât și din cea aferentă 

reducerii emisiilor  de gaze cu efect de seră si valorificarea 

potențialului de energie solara. 

Modul de implementare a proiectului Realizarea de lucrari de:  

-reabilitare termica a anvelopei cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producer a energiei din 

resurse regenerabile;  

- alte interventii destinate cresterii eficientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.23 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

Titlul: Cresterea eficientei energetice prin modernizarea si 

extinderea iluminatului public in Orasul Eforie 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 
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condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în iluminatul public din Orasul 

Eforie 

Motivația proiectului Sistemul actual de iluminat public din orasul Eforie este un 

mare consumator de resurse financiare, investitia in 

modernizarea acestuia si in valorificarea potentialului de 

energie solar a Orasului Eforie este necesara din prisma 

reducerii consumului de energie electrica. 

Modul de implementare a proiectului Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere 

a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, 

panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în 

scopul reducerii consumurilor energetice din surse 

convenţionale 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 

 

Fisa 2.24 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.1 

 Titlul: Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale 

din Orasul Eforie 

Cadru general Îmbunătăţirea 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 regiunilor, capabile să gestioneze în 

mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 
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îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari 

Motivația proiectului implementarea măsurilor de eficiență energetică are efecte 

pozitive asupra sănătății populației, prin îmbunătățirea calității 

aerului interior și exterior, creșterea confortului termic și 

acustic, precum și asupra aspectului estetic al clădirilor. 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea de lucrari de reabilitare termica a anvelopei 

cladirii; 

-reabilitarea termica a sistemului de incalzire;  

-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 

din resurse regenerabile;  

-alte interventii destinate cresterii efieicientei energetice si/sau 

necesare atingerii acestui obiectiv (inlocuirea 

lifturilor,montarea echipamentelor de masurare individuala a 

consumului de energie termica, rebransarea blocurilor de 

locuinte la sistemul termic centralizat) 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Consumul anual de energie primară (kwh/an) 

Consumul anual specific de energie pentru încălzire 

(kwh/m2/an) 

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 

(echivalent kg/an CO2) 
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3.3.Dezvoltare socială 

 

3.3.1.Prezentare generală 

 

Populaţia 

Populaţia oraşului este într-o uşoară creştere. Astfel, în ultimii 10 ani numărul de locuitori a crescut 

de la 9465, la 9.473. 

Tabelul Populaţia stabilă după etnie, categorii de localităţi, în judeţul CONSTANŢA şi în oraşul Eforie 

(Recensământ 2011 - COMISIA JUDEŢEANǍ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR, 

JUDEŢUL CONSTANŢA) 

JUDETUL 
MUNICIPII 
SI ORASE 
COMUNE 

POPULA
TIA 

STABILA  
 

TOTAL 

E T N  I A  

Romani  Maghiari Romi Germani Turci 
Rusi- 

Lipoveni 
Tatari 

PPoolloonneezzii  AArrmmeennii  MMaacceeddoonneenn

ii  
AAllttaa  

eettnniiee  
NNSS  

   ORAS 
EFORIE 9473 7637 17 308 

  
5 209 11 337 

88  55  1100  77  
 

991100  

 

 

 

Densitatea populaţiei în teritoriul administrativ al oraşului este 1027,4  loc/kmp. 

Predomină persoanele de sex feminin - 53%. 
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Barbati
47%Femei

53%

 

 

 Structura pe grupe de vârste evidenţiază o populaţie echilibrata: 57% populaţie cu vârsta cuprinsă 

între 18-60 ani; 6%, între 0-16 ani şi 26%, de 60 ani şi peste. 

Între 0 - 6 ani
6% Între 6 - 18 ani

12%

Între 18 - 60 ani
57%

Peste 60 ani
26%

 

 Evoluţia duratei medii de viaţă este influenţată de factori multipli, între care se regăsesc: 

- Modul de viaţă 

- Starea de sănătate 

- Alimentaţia 

- Nivelul educaţiei sanitare 

- Condiţiile economico-sociale 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (81,24%), cu o minoritate 

de musulmani (6,53%). Pentru 9,68% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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Fondul de locuinţe 

În 2011, fondul de locuinţe din oraş era de 2917, media fiind de 2,62 persoane/locuinţă. Locuinţele 

sunt atât individuale, unifamiliale, cât şi multifamiliale, în blocuri construite în anii 80, ca urmare a procesului 

de urbanizare. Există 184 de locuinţe construite din fonduri publice. 

 

Tabel: Numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodăriilor  în judeţul CONSTANŢA şi în oraşul Eforie (Recensământ 

2011 - COMISIA JUDEŢEANǍ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR) 

 

Medii de rezidenţă 

Număr clădiri 

Numărul 

gospodăriilor 

populaţiei TOTAL 

din care: 

clădiri în care 

se află locuinţe6 

A 1 2 5 

Oraş Eforie 3151 2917 3289 

 

 

Forţa de muncă 

Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând 

modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă. Faţă de evoluţia 

demografică şi structura demografică, se remarcă faptul că indicele demografic se află pe o curbă 

ascendentă fapt care îmbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă. 

În ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţi, 

rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a ratei şomajului. 

Potrivit datelor existente în cadrul Primăriei Eforie, la nivelul oraşului, structura ocupaţională este 

următoarea: 

-Număr salariaţi în industrie -273 

-Număr salariaţi bugetari – 450 

-Număr salariaţi în agricultură – 52 

-Numărul persoanelor care lucrează în străinătate – 730 

                                                           
6 Exclusiv clădiri destinate spaţiului colectiv de locuit în care se aflau locuinţe convenţionale 
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-Persoane fără venituri - 1871 

 

Sănătatea 

 Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţie din oraşul Eforie se realizează 

prin reţeaua unităţilor sanitare publice, mixte şi particulare, alcătuită din 8 unităţi medico-sanitare (4 publice 

şi 4 private): 

 2 spitale ; 

 2 dispensare; 

 1 policilinică; 

 3 cabinete stomatologice; 

Există de asemenea numeroase cabinete medicale şi şase sanatorii. Teritoriul oraşului este deservit de 4 

ambulanţe. 

 

 

Foto: sanatoriu balnear 
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Siguranţa 

 În ceea ce priveşte siguranţa, există un post de poliţie la nivel local. Funcţionează un serviciu de 

poliţie locală şi constituit Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă.  

 Serviciul de poliţiei locală funcţionează cu 10 angajaţi, funcţionari publici, şi are în dotare două 

autoturisme. 

 

Servicii sociale 

 Ca efect al descentralizării unor componente la nivel local, activitatea de asistenţă socială s-a 

extins foarte mult. 

Activitatea de protecţie socială se desfăşoară conform prevederilor Legii 47/2006 privind sistemul 

naţional de asistenţă socială şi Legii 466/2006 privind statutul asistentului social. 

 Există în oraş 40 de beneficiari ai venitului minim garantat. 

 

 3.3.2. Analiza SWOT 

  

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Forţă de muncă importantă; 

- Autorităţi locale deschise; 

- Existenţa activităţii de asistenţă socială; 

- Existenţa unor investiţii în locuinţe, inclusiv 

din fonduri publice; 

- Reţea şi infrastructură de sănătate 

importante; 

- Fond de locuinţe ridicat; 

- Structură echilibrată a populaţiei; 

- Existenţa serviciului de poliţie locală; 

- Investiţii private în domeniul asistenţei 

medicale;  

 

 

- Forţa de muncă slab calificată; 

- Scăderea nivelului de pregătire al resurselor 

umane; 

- Migrarea populaţiei tinere către alte zone; 

- Participare civică redusă;  

- Locuinţe neizolate termic; 

- Număr mare de câini comunitari; 

- Lipsa locurilor de muncă cu statut 

permenent; 

- Starea bazei materiale din sistemul sanitar 

este precară;  

- Infrastructură sanitară deficitară sub 

aspectul echipamentelor medicale de 

investigaţie şi tratament;  



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

81 
 

- Baza materială care deserveşte sistemul de  

protecţie socială şi protecţie a copilului este  

insuficientă;  

- Servicii medicale şi de urgenţă precare în  

comparaţie cu standardele Uniunii 

Europene. 

Oportunități: Amenințări: 

- Creșterea rolului pe care oraşul îl are în 

dezvoltarea socială; 

- Dezvoltarea zonei metropolitane Constanţa; 

- Creşterea atractivităţii oraşului pentru turism 

balnear şi de familie; 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale ju-

deţului; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

vederea dezvoltării infrastructurii de asis-

tenţă socială;  

- Investiţii prívate în domeniul sanitar; 

- Interesul Consiliului Judeţean în dez-

voltarea unui sistem de protecţie socială; 

- crearea a noi locuri de muncă prin 

încurajarea investiţiilor private; 

- Exodul forţei de muncă; 

- Apariţia de probleme sociale generate de 

criza económică; 

- Resurse bugetare limitate pentru domeniul 

asistenţei sociale 

 

3.3.3 Obiective pentru domeniul „Dezvoltare socială” 

 

Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “ Îmbunătăţirea nivelului de 

trai şi a stării de sănătate a populaţiei” iar obiectivele specifice sunt: 

1.Facilitarea accesului la locuri de muncă; 

2.Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei; 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

82 
 

3.Creşterea stării de sănătate a populaţiei; 

4.Sporirea nivelului de siguranţă în oraş; 

5.Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială 

6. Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a gradului de acoperire cu servicii 

sociale 

 

3.3.4.Fişe de proiect domeniul „Dezvoltare socială” 

Fişa 3.1 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Bursa locurilor de muncă 

Cadrul general -Există o lipsă de comunicare între agenţii eco-

nomici locali şi populaţie în ceea ce priveşte 

locurile de muncă disponibile  

Grup ţintǎ -Populaţia şi agenţii economici 

Obiective -Facilitarea accesului la locuri de muncă 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a facilita accesul populaţiei oraşului la 

locurile de muncă din oraş 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea, o dată pe an, a unei burse a lo-

curilor de muncă din oraş 

Sursa de finanţare -Bugetul local, contribuţii ale agenţilor economici, 

PO Capital Uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local, agenţii economici  

Termen de realizare -2015 – prima bursă organizată 

Indicatori -2020 – 6 burse organizate;  

-Creşterea cu 10% a numărului de locuri de 

muncă din oraş ocupate de populaţia autohtonă. 

 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

83 
 

Fişa 3.2 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Baza de date a ocupaţiilor 

Cadrul general -Nu există la nivelul oraşului o evidenţă exactă cu 

nivelul de pregătire şi ocupaţiile populaţiei, ca 

punct de referinţă pentru formularea unor 

obiective strategice, îndeosebi în materie de 

reconversie profesională 

Grup ţintǎ -Populaţia  

Obiective -Facilitarea accesului la locuri de muncă 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu structura 

ocupaţională a populaţiei. 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea şi completarea bazei de date 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  -Bugetul local  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local   

Termen de realizare -2017 

Indicatori -Baza de date completă cu ocupaţiile populaţiei 

 

Fişa 3.3 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Construirea de locuinţe sociale 

Cadrul general -Există numeroase familii sărace, tinere care nu 

au suficiente resurse pentru a-şi construi o lo-

cuinţă; 

-Atragerea unor specilişti în educaţie, sănătate 

cărora  să li se poată oferi o locuinţă. 

Grup ţintǎ -Tineri, populaţia săracă, specialişti ce vor să se 

stabilească în oraş 
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Obiective -Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului -Fondul de locuinţe scăzut la nivelul oraşului 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea a 50 de locuinţe sociale 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local, bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 – 50 de locuinţe sociale realizate 

 

Fişa 3.4 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Centru pentru persoanele defavorizate 

Cadrul general -Există în oraş persoane defavorizate, fie datorită 

stării sociale, fie datorită unor probleme de 

sănătate. 

Grup ţintǎ -Populaţia defavorizată a oraşului 

Obiective -Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă 

socială 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi consiliere 

temporară pentru persoanele fără adăpost, femei 

abuzate, copii, persoane cu handicap 

Modul de implementare a proiectului -Înfiinţarea centrului pentru persoane defa-

vorizate, eventual în parteneriat cu un ONG 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  -Bugetul local, fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Centru cu 20 de locuri funcţional 
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Fişa 3.5 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sporirea confortului termic prin anveloparea 

blocurilor 

Cadrul general -Există pe teritoriul oraşului blocuri de locuit, 

neizolate din punct de vedere termic 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului ce locuieşte la bloc 

Obiective -Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte confortul de locuire prin 

anveloparea blocurilor 

Modul de implementare a proiectului -Anveloparea blocurilor 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  -Bugetul local, bugetul de stat, contribuţii ale 

proprietarilor 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2018 - toate blocurile anvelopate 

 

Fişa 3.6 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Dotări pentru serviciu voluntar pentru situaţii 

de urgenţă şi serviciul de salvamar 

Cadrul general -În acest moment, nu există dotările adecvate 

pentru aceste servicii 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective -Sporirea nivelului de siguranţă în oraş 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie în 

situaţii de urgenţă  
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Modul de implementare a proiectului -Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru  

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Serviciu voluntar dotat 

 

Fişa 3.7 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sprijin pentru dotarea adecvată a unităţilor 

sanitare  

Cadrul general -În acest moment, nu există dotările adecvate 

pentru unităţile sanitare 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective - Creşterea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte nivelul de dotare al unităţilor 

sanitare  

Modul de implementare a proiectului -Sprijin pentru achiziţionarea de echipamente în 

unităţile sanitare 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local, POR, donaţii, resurse private 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Unităţi sanitare, Consiliul local 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Echipamente noi achiziţionate 
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Fişa 3.8 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

Titlul: Asistența maternală – măsura activă de protecție a 

copilului 

Cadru general Integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca 

SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca 

resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor 

Grup țintă Asistenții maternali care beneficiază de sprijin  

Obiective  Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la 

nivelul comunității 

 dezvoltarea rețelei de asistenți sociali și a celei 

asistenți maternali la nivelul comunității 

 furnizarea de programe de formare şi de schimb de 

experienţă 

Motivația proiectului Dezvoltarea rețelei  de asistenți maternali la nivelul 

comunității este o măsură de asigurare a profesionalismului 

asistenților maternali și constituie o măsură activă de protecția 

copilului. 

Modul de implementare a proiectului  dezvoltarea rețelei de asistenți maternali la nivelul 

comunității,  

 furnizarea de programe de formare şi de schimb de 

experienţă;  

 sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de plasament 

familial 

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului Uman 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea 

sărăciei, 4.14 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Furnizori de servicii 

sociale în condițiile legii și/sau cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului si Furnizori de formare 

Teme de realizare 2020 

Indicatori  Numărul de asistenți maternali care au beneficiat de 

sprijin din Eforie si din localitațile limitrofe 

 Numarul de cursuri de formare/perfectionare derulate 

 

Fişa 3.9 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 8.1 

Titlul: Centrul socio-medical Eforie   

Cadru general Dezvoltarea infrastructurii de sănatate la nivel local are ca 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

88 
 

directii generale  reducerea inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovarea incluziunii sociale prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de colectivitățile locale. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective •creșterea nivelului de dotare de specialitate 

•sporirea accesului la servicii medicale si sociale 

•ameliorarea stării de sănătate a populatiei 

•sporirea incluziunii sociale a persoanelor 

Motivația proiectului Finanţarea intervenţiilor de infrastructură și dotare a CCI ce 

vor furniza atât servicii medicale cât şi sociale, este o soluție 

flexibilă de accesibilizare a asistenței socio-medicale primare, 

mai ales pentru acele categorii de persoane sărace si 

persoane cu acces deficitar la servicii de sănătate. 

Modul de implementare a proiectului •Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea 

centrelor comunitare integrate socio-medicale  

•Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea infrastructurii 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 8.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite  

Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale 

comunitare și ambulatorii) 

Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ 

dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) 

Beneficiari (copii) de infrastructură socială  de zi 

reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată 

Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare 

construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată 

Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială  

de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată 

Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-

instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ 

dotată 

Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială  de zi 
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reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată. 

 

Fişa 3.10 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 8.1 

Titlul: Centrul social 

Cadru general Dezvoltarea infrastructurii de sănatate la nivel local are ca 

directii generale  reducerea inegalităţile în ceea ce priveşte 

starea de sănătate şi promovarea incluziunii sociale prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de colectivitățile locale. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective •Creșterea nivelului de dotare de specialitate 

•sporirea accesului la servicii sociale 

•sporirea incluziunii sociale a persoanelor 

Motivația proiectului Finanţarea intervenţiilor de infrastructură și dotare a reţelei de 

ambulatorii şi de CCI ce vor furniza atât servicii medicale cât 

şi sociale, este o soluție flexibilă de accesibilizare a asistenței 

socio-medicale primare, mai ales pentru acele categorii de 

persoane sărace si persoane cu acces deficitar la servicii de 

sănătate. 

Modul de implementare a proiectului Reabilitare/modernizare/extindere/ dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fara component rezidentiala (centre de zi, 

centre “respiro”, centre de consiliere psihosociala, centre de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, etc) 

Constructia/ reabilitarea/modernizarea de locuinte de tip 

familial, apartamente de tip familial, locuinte protejate, etc. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 8.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Beneficiari (copii) de infrastructură socială  de zi 

reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată 

Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare 

construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată 

Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială  

de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată 
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Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-

instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ 

dotată 

Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială  de zi 

reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată. 

 

Fişa 3.11 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 9.1 

Titlul: Grup de actiune locala “Eforie”   

Cadru general GAL va avea un rol foarte important cu responsabilități ce țin 

de consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta 

operațiuni, conceperea unei proceduri de selecție 

nediscriminatorii și transparente în ceea ce privește selectarea 

operațiunilor, monitorizarea implementării strategiei, 

gestionarea implementării operațiunilor de dezvoltare locală și 

animarea comunității. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Motivația proiectului În vederea soluționării problemelor identificate  sunt necesare 

investiții care să favorizeze crearea unui mediu adecvat pentru 

domeniile vizate. 

Modul de implementare a proiectului Constituirea unui grup de actiune locala reprezentativ pentru 

abordarea problematicii specific grupurilor vulnerabile si 

comunitatilor marginalizate din orasul Eforie si generarea in 

acest context a unui parteneriat concret si aplicat in domeniul 

integrarii acestor categorii social defavorizate. In acest cadru 

vor fi identificate, promovate si implementate urmatoarele 

tipuri de masuri: investitiile de infrastructura de locuire; 

construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale; 

investitii in infrastructura de sanatate, servicii sociale; 

reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate 

medico-sociala; investitii in infrastructura de educatie – 

construirea/ reabilitarea/modernizarea de unitati de 

invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare, scoli 

gimnaziale, etc); investitii in amenajari ale spatiului urban 

degradat al comunitatii defavorizate respectiv: 

constructia/reabilitarea/modernizarea cladirilor pentru a gazdui 

diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement, 

sport, etc.; crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice 
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urbane(strazi nemodernizate, inclusive 

reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si 

comerciale etc); construirea/dotarea cu echipamente a 

infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de insertie; 

Masuri in domeniu ocuparii (ex. Consiliere, orientare, formare 

profesionala, evaluarea competentelor dobandite in sistem 

non-formal si informal, subventionarea angajatorilor pentru 

angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, 

participarea la programe de ucenicie si stagii, sustinerea 

anteprenoriatului in cadrul comunitatii inclusive a ocuparii pe 

cont propriu, etc.) 

Masuri de sprijinire a dezvoltarii/ furnizarii de servicii (sociale/ 

socio-medicale/ medico-socio-educationale) 

Masuri de educatie (ex educatia timpurie de nivel 

anteprescolar si prescolar, invatamant primar si secundar 

inclusive a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii), 

locuire (inclusive reabilitarea locuintelor si/sau legalizarea 

asigurarii de utilitati), asistenta juridical pentru reglementarea 

actelor de identitate, de proprietate, de stare civila(acolo unde 

este cazul), de obtinere a drepturilor de asistenta sociala 

(beneficii de asistenta/servicii sociale). In situatia in care la 

nivelul comunitatii marginalizate exista populatie apartinand 

minoritatii rome; masuri in domeniul combaterii discriminarii 

sau a segragarii ( prin promovarea multiculturalismului, 

adresate, in egala masura, etnicilor romi, cat si non-romi; 

campanii de informare si constentizare/ actiuni specifice in 

domeniu, imclusic implicarea active/voluntariatul membrilor 

comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta 

comunitatea) pentru interventiile destinate comunitatilor 

marginalizate in care exista personae apartinand minoritatii 

rome 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 9.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat 

strategii integrate de dezvoltare locală  - nr. persoane; 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

92 
 

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m2; 

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în 

zonele urbane/m2 

 

Fişa 3.12 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

Titlul: INSERT EFORIE 

Cadru general O treime din populație este afectată de deprivare materială 

severă, respectiv, nu-şi poate permite să achiziționeze articole 

considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un 

trai decent. Multe persoane sunt în continuare inactive sau 

neangajate formal, cu şanse mici de a căpăta acces 

corespunzător la piața muncii. Există inegalități în ceea ce 

privește acoperirea cu servicii medicale de bază. 

Grup țintă Persoane din comunitățile marginalizate (non–roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: 

Obiective  Reducerea numărului de persoane din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială 

 Cresterea gradului de incluziune sociala a membrilor 

comunitatii marginalizate prin masuri integrate de 

ocupare, educatie si asistenta sociala 

 Creşterea accesului și participării la educaţia 

timpurie/învățământ primar și secundar 

 Participarea la programe de formare profesionala a 

persoanelor din cadrul comunităților marginalizate 

Motivația proiectului Evitarea neajunsurilor legate de o insuficientă adaptare la 

specificul local al nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială din comunitatea marginalizată.  

Furnizarea la nivelul comunității marginalizate vizate a unor 

servicii sociale/ medicale/ medico sociale etc., pentru care 

este asumată  sustenabilitatea activităților. 

Modul de implementare a proiectului   Colectarea datelor de referință - Realizarea analizei 

la nivelul zonei de intervenție  

 activități în domeniul educației  

 activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de 

muncă (consiliere, formare profesionala, programe de 

ucenicie, stagii, etc) 

 Activitati de Susținerea antreprenoriatului în cadrul 

comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu 
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 Activitati de furnizare de servicii sociale, inclusiv în 

cadrul centrelor comunitare integrate (medico-

sociale). 

 Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni 

specifice în domeniul combaterii discriminării,  

 Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 

comunității în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere 

pentru identificarea și consolidarea de parteneriate 

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului Uman 

Axa Prioritară 4 – Incluziunea sociala si combaterea 

sărăciei (4.2) 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu ONG-uri 

Teme de realizare 2020 

Indicatori  Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială din comunitățile marginalizate care 

beneficiază de servicii integrate 

 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază 

de sprijin 
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3.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport 

  

3.4.1.Prezentare generală 

În acest moment, utilizarea terenurilor este stabilită prin PUG, a cărui revizuire este necesară. 

Suprafaţa oraşului este de 857 ha, majoritatea în intravilan.  

Aşa cum am precizat,  arterele principale de circulaţie sunt: 

 DN 39 (E87) 

 DJ 383 Eforie Nord - Techirghiol 

În localitatea Eforie există o reţea stradală extinsă (72 km), cu multe drumuri locale, majoritatea 

acoperite cu asfalt sau piatră.  

Există instalaţiile necesare serviciilor feroviare, linia ferată Constanţa-Mangalia fiind extreme de 

solicitată pentru serviciile turistice. Există 12 km de cale ferată şi gări atât în Eforie Nord cât şi Eforie Sud. 

Traficul mediu este de 6 garnituri pe zi, din care 5 de călători şi unul de marfă. 

  

3.4.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Existența unor legături directe între oraş și 

UAT-urile învecinate; 

-  Acces la drumuri naţionale, judeţene,; 

- Acces la calea ferată; 

- Reţea importantă de de drumuri locale; 

- Bună armonie arhitecturală; 

- Suprafeţe importante de spaţii verzi;  

- Străzi amenajate adecvat. 

- PUG neactualizat momentan; 

- Aglomeraţie şi blocaje în trafic în timpul verii 

- Număr mic de locuri de parcare 

- Inexistenţa transportului în comun public. 

Oportunități: Amenințări: 

- Dezvoltarea zonei metropolitane Constanţa; 

- Creşterea atractivităţii oraşului pentru 

activităţi turistice; 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale; 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură;  

- Riscul necorelării dintre programele de 

dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de 

echipare a zonelor cu potenţial de 
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- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

vederea dezvoltării infrastructurii  

 

dezvoltare  

 

 

 

 3.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport 

Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructură de transport este repre-

zentat de “ Utilizarea optimă a teritoriului oraşului şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport” iar 

obiectivele specifice sunt: 

1.Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia; 

2.Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei; 

3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 

4. Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila 

 

3.4.4.Fişe de proiect  domeniul ”Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

  

Fişa 4.1 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Actualizare PUG şi regulament de urbanism 

detaliat 

Cadrul general -Este necesară o revedere a zonării funcţionale; 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului; 

Obiective -Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în 

acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia; 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a spori intravilanul localităţii, de a 

delimita clar zona industrială de zona de locuit şi 

de a creşte suprafaţa spaţiilor verzi  
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Modul de implementare a proiectului -Actualizarea PUG având în vedere: extinderea 

intravilanului localităţii zonificare funcţională 

adecvată 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2017 

Indicatori -PUG actualizat şi regulament de urbanism 

detaliat 

 

Fişa 4.2 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Realizarea de noi drumuri orăşeneşti 

Cadrul general -Expansiunea intravilanului trebuie însoţită de 

realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Este necesară crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea a 5 km de drumuri orăşeneşti noi 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local, bugetul de stat, fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2018 

Indicatori -5 km de drum  realizat 

  

Fişa 4.3 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 
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Reabilitarea drumurilor orăşeneşti 

Cadrul general -Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere 

permanentă 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Este necesară creşterea atractivităţii pentru 

turism prin crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului -Reabilitarea drumurilor orăşeneşti şi alei 

pietonale, trotuare, căi de acces etc. 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2020 

Indicatori  -4 drumuri orăşeneşti reabilitate 

  

Fişa 4.4 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus POR 2014-2020, 

Axa 3.2 

Titlul: Sistem de monitorizare video a drumu-

rilor orăşeneşti 

Cadrul general -Un sistem de monitorizare video poate conduce 

la utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la 

creşterea siguranţei de utilizare. 

Scopul esențial al promovării planurilor de 

mobilitate urbană durabilă și implicit al dezvoltării 

transportului public urban durabil și nemotorizat 

este acela de a îmbunătăți condițiile de mediu și 

calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 
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Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Este necesară asigurarea infrastructurii care să 

permită monitorizarea utilizării adecvate a 

drumurilor orăşeneşti 

Modul de implementare a proiectului -Instalare sistem video de supraveghere a 

drumurilor orăşeneşti 

Extinderea/realizarea unui sistem de monitorizare  

video de  tip CCTV 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 

3.2 – fonduri europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie  

Termen de realizare -2019 

Indicatori  -30 de km de drumuri orăşeneşti monitorizate 

video 

- sistem de monitorizare  video de  tip CCTV 

achizitionat 

 

Fişa 4.5 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Transport local de călători propriu 

Cadrul general -Există o diatanţă mare între extremităţile 

oraşului, astfel încât este necesară o linie de 

transport în comun doar în interiorul oraşului 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 
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Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nu există transport local propriu 

Modul de implementare a proiectului -Crearea şi concesionarea unei linii de transport 

local în interiorul oraşului 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

-Investiţii private 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare -2020 

Indicatori  – Linie de transport local proprie 

 

Fişa 4.6 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sistem de indicatoare cu denumirile străzilor, 

de intrare/ieşire din localitate şi semne de 

circulaţie 

Cadrul general -Design-ul local şi orientarea pe teritoriul oraşului 

se pot îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de 

indicatoare adecvat 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului, agenţi economici, turişti  

Obiective -Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 

Motivaţia proiectului -Sistem de indicatore cu numele străzilor, 

marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate şi 

semnele de circulaţie trebuie îmbunătăţite 

continuu 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea şi montarea de: plăcuţe cu denumirile 

străzilor şi indicatoare de orientare; Plachete de 

marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate;  
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-Semne de circulaţie adecvate 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare 2020 

Indicatori -Toate străzile marcate; 

-Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate; 

-Toate intersecţiile semnalizate adecvat 

 

Fişa 4.7 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Întărirea capacităţii de aplicare a legislaţiei în 

materie de construire şi disciplină în cons-

trucţii 

Cadrul general -Este necesară menţinerea şi construirea unei linii 

arhitectonice unitare pe teritoriul oraşului 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului, agenţi economici  

Obiective -Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 

Motivaţia proiectului -Armonia arhitecturală sustenabilă trebuie să fie 

menţinută 

Modul de implementare a proiectului -Verificarea modului de respectare a legislaţiei în 

materie de construire şi disciplină în construcţii; -

Verificarea respectării normelor din PUG, PUZ şi 

PUD 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare 2019 

Indicatori  -Toate construcţiile verificate din punct de vedere 
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al autorizării; 

-Toate construcţiile noi respectă linia 

arhitectonică a oraşului 

 

Fişa 4.8 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Parcare supraterană în Eforie Nord şi 

modernizarea parcărilor existente 

Cadrul general -Este necesară extinderea numărului locurilor de 

parcare pentru a face faţă cerinţelor şi 

modernizarea celor existente 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului, turişti  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -În timpul verii, spaţiile de parcare sunt 

insuficiente 

Modul de implementare a proiectului -Construirea unei parcări supraterane cu cel puţin 

200 de locuri, modernizarea parcărilor existente 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul judeţului, bugetul local, parteneriat 

public-privat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare 2019 

Indicatori  -2019 – parcare supraterană construită; 

-2019 – parcări existente modernizate 
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Fişa 4.9 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Imbunătăţirea drumului de acces în zona 

Belona – plaja dintre Eforie Nord-Eforie Sud 

Cadrul general -Zona menţionată este una cu un potenţial 

deosebit pentru creşterea activităţilor turistice 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului, turişti  

Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Accesul facil în zona menţionată, suport pentru 

activităţile de turism 

Modul de implementare a proiectului -Amenajarea, îmbunătăţirea căilor de acces 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul judeţului, bugetul local, parteneriat 

public-privat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare 2020 

Indicatori  -2020 – căi de acces amenajate, îmbunătăţite 

 

Fişa 4.10 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Amenajarea, îmbunătăţirea scărilor de acces şi 

a promenadei 

Cadrul general Scările de acces şi promenada prezintă un mare 

risc de degradare ce afectează activităţile turistice 

din zonă. 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului, turişti  
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Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului --Activităţile turistice trebuie susţinute printr-o 

infrastructură adecvată 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea lucrărilor de amenajare, îmbunătăţire 

scări de acces şi promenadă 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul judeţului, bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare 2018 

Indicatori  -2018 – lucrări executate 

 

Fişa 4.11 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.2 

Titlul: Imbunatarirea mobilitatii in orasul Eforie 

Cadru general Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă și implicit al dezvoltării transportului public urban 

durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți condițiile de 

mediu și calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale 

extinderea/ crearea facilitatilor pietonale (trotuare si culoare 

de traversare) 

Crearea de statii de biciclisti si integrarea acestora intr-o retea 

functionala 

Construirea/reabilitarea/ reamenajarea statiilor care 

deservesc serviciile de transport in comun 

Motivația proiectului Operatiunile vor viza crearea unui transport public mai eficient 

și mai rapid, cu un consum de energie scăzut, construcția 

infrastructurii dedicate rețelelor de transport public și 

introducerea de vehicule prietenoase mediului în transportul 

public. Combinarea acestor tipuri de măsuri cu cele dedicate 

traficului nemotorizat (pietonal și ciclist) și cu proiectele ce 

vizează reîmpădurirea urbană cu arbori selectați va asigura 
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împărțirea echilibrată între modurile de transport (cu o 

reducere a transportului auto individual) și va reduce impactul 

asupra mediului. 

Modul de implementare a proiectului Realizarea de lucrari de reabilitare/ extindere/ crearea 

facilitatilor pietonale (trotuare si culoare de traversare), 

inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati si integrarea acestora 

intr-o retea functionala.  

Crearea de statii de biciclisti si integrarea acestora intr-o retea 

functionala.  

Lucrari de Reabilitare a cailor rutiere de rulare, in principal 

care deservesc transportului in comun.  

Lucrari de Construirea/reabilitarea/ reamenajarea statiilor care 

deservesc serviciile de transport in comun. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Emisii GES provenite din transportul rutie 

rnumar de Pasageri transportati in transportul public urban 

km de cai rutiere rehabilitate 

nr de retele functionale de transport 

 

Fişa 4.12 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.2 

Titlul: Accesibilizarea zonei turistice Eforie-Techirghiol 

Cadru general Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă și implicit al dezvoltării transportului public urban 

durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți condițiile de 

mediu și calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță 

secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei 

pietonale, căi de acces 

Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Motivația proiectului Rezolvarea problemelor infrastructurale si implicit a celor 

sociale și economice concentrate în anumite zone din 
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interiorul orașelor, defavorizate și marginalizate, în scopul de 

a promova incluziunea socială a populației marginalizate. 

Măsurile vor fi promovate printr-o abordare integrată, 

promovând investiții în asigurarea condițiilor de bază 

infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații 

publice etc.), dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare, 

precum și, atunci când este cazul, combaterea segregării și 

consolidarea coeziunii sociale a populației afectat. 

Modul de implementare a proiectului Crearea/reabilitarea/extinderea caii rutiere de rulare.  

Crearea facilitatilor pietonale (trotuare si culoare de 

traversare), inclusive pentru persoanele cu dizabilitati. 

Crearea de piste pentru biciclisti si integrarea acestora intr-o 

retea functionala. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu UAT Orasul Techirghiol 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -metrii patrati de spatiu reabilitat/zone 

-Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea 

fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din 

orase 

 

Fişa 4.13 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 3.2 

 Titlul: Imbunatarirea mobilitatii pe tronsonul situat intre 

statiunile Eforie Nord si Eforie Sud 

Cadru general Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă și implicit al dezvoltării transportului public urban 

durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți condițiile de 

mediu și calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță 

secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei 

pietonale, căi de acces 

Motivația proiectului Rezolvarea problemelor infrastructurale si implicit a celor 
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sociale și economice concentrate în anumite zone din 

interiorul orașelor, defavorizate și marginalizate, în scopul de 

a promova incluziunea socială a populației marginalizate. 

Măsurile vor fi promovate printr-o abordare integrată, 

promovând investiții în asigurarea condițiilor de bază 

infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații 

publice etc.), dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare, 

precum și, atunci când este cazul, combaterea segregării și 

consolidarea coeziunii sociale a populației afectat. 

Modul de implementare a proiectului Crearea/reabilitarea/extinderea caii rutiere de rulare. Crearea/ 

reabilitarea/extinderea facilitatilor pietonale, inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilitati. Crearea de piste pentru biciclisti si 

integrarea acestora intr-o retea functionala. Reorganizarea 

facilitatilor de stocare a autovehiculelor. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -Operatiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO 

2/ operatiuni  

-metrii patrati de spatiu reabilitat/zone 

-Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea 

fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din 

orase 

 

Fişa 4.14 

Domeniu  

Industria 

Programul I proiectul propus POR 2014-2020, Axa 3.2 

Titlul: Imbunatarirea mobilitatii in zona Plajei Belona si a 

portului turistic in statiunea Eforie 

Cadru general Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă și implicit al dezvoltării transportului public urban 

durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți condițiile de 

mediu și calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Motivația proiectului Rezolvarea problemelor infrastructurale si implicit a celor 
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sociale și economice concentrate în anumite zone din 

interiorul orașelor, defavorizate și marginalizate, în scopul de 

a promovare. Măsurile vor fi promovate printr-o abordare 

integrată, promovând investiții în asigurarea condițiilor de 

bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, 

spații publice etc.). 

Modul de implementare a proiectului Realizarea unei cai de rulare auto, trotuare si artere de 

descarcare. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Operatiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO 2/ 

operatiuni  

Pasageri transportati in transportul public urban 

Operatiuni implementate destinate transportului public si 

nemonitorizat/operatiuni 

 

Fişa 4.15 

Domeniu  

Industria 

Programul I proiectul propus POR 2014-2020, Axa 3.2 

Titlul: Park and ride Orasul Eforie 

Cadru general Scopul esențial al promovării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă și implicit al dezvoltării transportului public urban 

durabil și nemotorizat este acela de a îmbunătăți condițiile de 

mediu și calitatea vieții în zonele urbane ale țării. 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale. 

Motivația proiectului Rezolvarea problemelor infrastructurale si implicit a celor 

sociale și economice concentrate în anumite zone din 

interiorul orașelor, defavorizate și marginalizate, în scopul de 

a promovare. Măsurile vor fi promovate printr-o abordare 

integrată, promovând investiții în asigurarea condițiilor de 

bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, 

spații publice etc.). 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea facilitatilor de sticare autovehicule si integrarea 

functionala a acestora cu reteaua pietonala existent in 
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statiunea Eforie  Nord. Aceste proiect urmareste imbunatatirea 

mobilitatii si reducerea poluarii (prin scaderea emisiilor de 

CO2) in statiunea Eforie Nord prin impunerea de masuri 

restrictive privind traficul auto, respective prin crearea 

posibilitatiii parcarii autovehiculelor personale ale vizitatorilor 

si continuarea deplasarii prin utilizarea facilitatilor pietonale. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 3.2 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Operatiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO 2/ 

operatiuni  

Pasageri transportati in transportul public urban 

Operatiuni implementate destinate transportului public si 

nemonitorizat/operatiuni 
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3.5.Administraţia publică locală 

  

3.5.1.Prezentare generală 

Aparatul de specialitate al primarului oraşului Eforie este organizat şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Eforie privind aprobarea organigramei, a numărului de 

posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o 

structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Oraşului Eforie care aduce la îndeplinire 

hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Primarul este şeful administraţiei publice locale a oraşului Eforie şi al aparatului propriu de 

specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat situaţia este următoarea: 

Număr total personal angajat, din care (exclusiv demnitarii 

publici, inclusiv secretarul oraşului): 

107 

Funcţionari publici de execuţie 60 

Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul 

oraşului) 

8 

Personal contractual 39 

Personal contractual în funcţii de conducere - 

Femei 63 

Bărbaţi 44 

Absolvenţi de studii postuniversitare de 

specializare/cursuri de perfecţionare postuniversitare 

 

19 

Absolvenţi studii universitare de licenţă 34 
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Absolvenţi studii postliceale - 

Absolvenţi studii liceale 48 

Absolvenţi studii gimnaziale 5 

Peste 50 de ani 35 

Între 30 şi 50 de ani 63 

Sub 30 de ani 9 

 

 

 

 

Foto: sediul Primăriei Eforie 
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3.5.2.Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Autorităţi locale deschise;  

- Existenţa unui site şi a panourilor de 

informare; 

- Imagine bună şi încredere în primar; 

- Dotare adecvată a instituţiei 

- Accesare de fonduri structurale 

- Resurse financiare importante în bugetul 

local 

- Spaţiu util redus pentru sediile 

administrative; 

- Imposibilitatea transmiterii de solicitări, 

cereri on-line; 

- Număr mic de angajaţi în administraţie în 

raport cu nevoile oraşului 

- Cunoaştere neadecvate a statisticii oraşului 

- Preocuparea multor angajaţi pentru alte 

activităţi decât sarcinile de serviciu 

- Inexistenţa unei culturi a informării şi 

documentării pentru un număr important de 

angajaţi 

- Nivel de cunoştinţe neadecvat muncii din 

administraţie pentru o parte importantă a 

angajaţilor 

Oportunități: Amenințări: 

- Creșterea gradului de descentralizare şi 

autonomie locală; 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

vederea dezvoltării instituţionale; 

- Elaborarea strategiei de resurse umane 

care să cuprindă şi aspectele de planificare, 

recrutare, selecţie, motivare, cariera în 

general; 

- Crearea unui sistem electronic de mana-

gement al documentelor pentru o mai bună 

- Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 

grad redus de participare civică; 

- Blocarea accesului la funcţtiile publice 

vacante; 

- Migrarea personalului calificat către alte 

institutii publice 
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organizare şi comunicare internă, precedat 

de pregătirea în domeniul utilizării noilor 

tehnologii; 

- Înfrăţirea cu o localitate (recomandat – ţările 

nordice) şi utilizarea schimburilor de 

experienţă; 

- Existenţa unor instituţii similare cu exemple 

de bune practici; 

- Crearea unei culturi a informării şi par-

ticiparea la evenimentele din domeniul de 

activitate – conferinţe, seminarii; 

- Existenţa de organizaţii profesionale ale 

funcţionarilor publici, spaţii utile de 

informare, – asociaţia contabililor, infor-

maticienilor, oraşelor etc.  

 

  

 

3.5.3.Obiective pentru domeniul „Administraţie publică” 

 

Obiectivul general în materie îl reprezintă “ Creşterea capacităţii de planificare a administraţiei publice 

locale” iar obiectivele specifice sunt: 

1.Îmbunătăţirea capacităţii administrative; 

2.Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri; 

3.Introducerea de noi instrumente şi tehnologii 
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3.5.4.Fişe de proiect domeniul „Administraţie publică” 

 

Fişa 5.1 

Domeniu 

Administratie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Adaptarea structurii organizatorice 

Cadrul general -Organigrama, ROF-ul, fişele de post sunt 

instrumente manageriale ce sprijină atingerea 

obiectivelor propuse 

Grup ţintǎ -Autoritatea locală 

Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a crea o structură organizatorică 

flexibilă 

Modul de implementare a proiectului -Adaptarea anuală a organigramei, regulamen-

tului de organizare şi funcţionare şi fişelor de post 

la nevoile instituţiei şi schimbările legislative; 

-realizarea altor regulamente specifice  

-Aplicarea prevederilor HG 215/2012 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Primarul  

Termen de realizare -Luna martie a fiecărui an 

Indicatori  -organigrama, ROF, fişe de post actualizate 

anual 

 

Fişa 5.2 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Analiza nevoilor de formare 

profesională ale funcţionarilor publici şi 

participarea la diferite forme de pregătire 

Cadrul general -Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia să-şi 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

114 
 

îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici 

Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profe-

sională 

Modul de implementare a proiectului -Realizarea analizei nevoilor de formare 

profesională; 

-Participarea la cursuri de formare profesională 

generale şi specifice 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -Anual – analiza nevoilor de formare profesională 

şi participarea la forme de pregătire 

Indicatori  -Rapoarte individuale şi raport general privind 

analiza nevoilor de formare profesională; 

-30 de angajaţi/an participă la diverse forme de 

pregătire profesională 

 

Fişa 5.3 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul:  Creşterea nivelului de pregătire prin 

schimb de experienţă şi vizite de studii 

Cadrul general -Administraţia locală a oraşului Eforie trebuie să 

intre în circuitul naţional şi internaţional 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali 

Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesi-

onală prin vizite de studiu şi schimb de experienţă 

Modul de implementare a proiectului -Înfrăţirea cu o localitate similară; 

-Vizite de studii anual la institutii similare din ţară, 
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cu exemple de bune practici;  

-Participarea la cel puţin 5 evenimente pe an din 

domeniul de activitate – conferinţe, seminarii; 

-Aderarea la organizaţii profesionale ale funcţi-

onarilor publici, spaţii utile de informare; 

-Asociaţia contabililor, informaticienilor etc; 

-Realizarea de abonamente la 2 publicaţii de 

specialitate 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2018- abonamente la publicaţii de specialitate; 

-2019 - înfăţirea cu altă localitate, vizite de studiu, 

aderarea la organizaţii profesionale 

Indicatori -Un parteneriat cu o localitate similară din 

străinătate 

-2 abonamente la publicaţii de specialitate 

-4 asociaţii profesionale la care s-a aderat 

 

Fişa 5.4 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

prin utilizarea de instrumente moderne de 

lucru 

Cadrul general -Utilizarea unor instrumente precum CAF sau 

manual de proceduri crează premisele unei 

activităţi performante 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali 

Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a utiliza instrumente specifice mana-

gementului public modern în activitatea curentă 
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Modul de implementare a proiectului -Formalizarea unui circuit al documentelor; 

-Realizarea procedurilor de lucru; 

-Elaborarea CAF 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Primarul oraşului  

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Circuit al documentelor formalizat; 

-50 de proceduri de lucru realizate; 

-CAF funcţional 

 

Fişa 5.5 

Domeniu 

Industria 

Administratie publică locală 

Titlul: Cresterea capacitatii administrative de a preveni si 

a reduce corupția 

Cadrul general Contextual actual impune prevenirea și reducerea 

fenomenului de corupție la nivelul administrației publice, 

precum și conștientizarea populației privind adoptarea unei 

conduite corecte în societate, pentru dezvoltarea unui 

sistem de administrație corect. 

Grup țintă Personalul din Primăria Eforie și Locuitori ai oraşului 

Obiective  - Creșterea gradului de conștientizare publică privind 
fenomenul de corupție  

- Realizarea de campanii de educație anticorupție în 
rândul cetățenilor 

Motivația proiectului Necesitatea unui personal calificat în domeniul prevenirii 

coruptiei si promovarea continua a politicii publice de 

consolidare a integritatii institutionale. 

Modul de implementare a proiectului - Elaborarea si diseminarea de pliante, afise, etc. privind 
definirea faptelor de coruptie a modalitatilor de 
sesizare 

- Crearea unui birou in cadrul Primariei pentru sesizarea 
și semnalarea faptelor de coruptie 

- Programe de formare a personalului de conducere in 
domeniul prevenirii si combaterii coruptiei 

- Organizarea periodica de dezbateri publice pe tematici 
de coruptie 

Sursa de finanțare PO CA, AP.2.2 

Instituția care răspunde de realizarea Consiliul local și locuitorii orașului Eforie 
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proiectului 

Termen de realizare 2020 

Indicatori  - Personal din cadrul Primariei care a fost certificate in 
domeniul prevenirii coruptiei 

- Sondaje privind percepția cu privire la coruptie în 
rândul cetățenilor și al personalului din cadrul primariei  

- Campanii de conștientizare a publicului cu privire la 
corupție 

 

Fişa 5.6 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Cresterea nivelului de informare al cetă-

ţenilor şi mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general -Prin informare, cetăţenii pot deveni parteneri ai 

autorităţilor locale 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali;  

-Populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la modul 

de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările 

autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului -Site funcţional şi actualizat permanent; 

-Organizarea unei zile a “Porţilor deschise” la 

primărie, pentru elevi 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local;  

-Fonduri structurale; 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Site actualizat săptămânal; 

-50 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor deschise” 
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Fişa 5.7 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Creşterea nivelului de consultare a 

cetăţenilor şi mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general -Prin consultare, cetatăţenii pot deveni parteneri 

ai autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru 

problemele locale 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la modul 

de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările 

autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel 

puţin una pe an în fiecare cartier; 

-Organizarea de întâlniri cel puţin odată pe an cu 

tinerii; 

-Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de 

consultare a populaţiei cu privire la problemele 

majore din oraş; 

-Înfiinţarea Consiliului local al elevilor; 

-Înfiinţarea “Sfatului bătrânilor” ca grup 

consultativ; 

-Organizarea cel puţin o dată pe an a unor 

sesiuni de brainstorming pe probleme de 

actualitate din oraş 

Sursa de finanţare/posibile 

surse de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde  

De realizarea proiectului 

-Consiliul local Eforie,  

Termen de realizare -2018 
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Indicatori -4 adunări publice pe an; 

-2 întâlniri pe an cu tinerii;  

-1 sondaj de consultare  la doi ani;  

-Înfiinţarea Consiliului local al elevilor; 

-Înfiinţarea “Sfatului bătrânilor” ca grup con-

sultativ; 

-O sesiune de brainstorming pe an 

 

Fişa 5.8 

Domeniu 

Administratie publica 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Creşterea nivelului de participare la 

deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de 

afaceri din oraş 

Cadrul general -Este un principiu democratic acela al participării 

cetăţenilor la procesul decizional local, în acest fel 

asigurându-se eficienţa deciziilor 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali; 

-Populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului -Participarea cetăţenilor la adoptarea deciziilor 

majore din comunitate asigură susţinerea aces-

tora 

Modul de implementare a proiectului -Invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la fiecare sedinţă 

a consiliului local; 

Identificarea a 2 consilieri comunitari din fiecare 

cartier, ca parteneri ai administraţiei locale 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie 

Termen de realizare -2018 
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Indicatori -Participarea a 5 cetăţeni la fiecare şedinţă a 

consiliului local, ca invitaţi; 

-Câte 2 consilieri comunitari activi din fiecare 

cartier 

 

Fişa 5.9 

Domeniu 

Administratie publica 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Primăria Eforie online  

Cadrul general -Dezvoltarea şi implementarea unui sistem 

informatic integrat pentru promovarea interacţiunii 

dintre primăria Eforie şi cetăţeni prin valorificarea 

potenţialului TIC 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali; 

-Populaţia 

Obiective -Introducerea de noi instrumente şi tehnologii 

Motivaţia proiectului -Nevoia organizării, eficientizării şi monitorizării 

continue a activităţii primăriei, asigurarea 

transparenţei, fluidizării comunicării între 

autoritate şi cetăţeni. 

Modul de implementare a proiectului -Achiziţie echipamente şi soft care să permită: 

1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii de a completa 

on-line cererile către primărie; 

2. eficientizarea fluxurilor de documente în cadrul 

primăriei Eforie şi reducerea birocraţiei; 

3. crearea unei baze de date a documentelor din 

cadrul primăriei, cu facilităţi de căutare şi 

generare de rapoarte; 

4. asigurarea unui mediu eficient de comunicare 

între primăria Eforie şi cetăţenii oraşului Eforie 

prin crearea unui portal web de informare a 

cetăţenilor cu privire la evenimentele locale şi 
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activităţile primăriei; 

5. instruirea utilizatorilor pentru a fi capabili să 

utilizeze noile tehnologii ale informaţiei şi comu-

nicaţiei, prin extinderea şcolii ca mediu deschis 

de instruire pentru cetăţenii oraşului  

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local;  

-Fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local Eforie,  

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Sistem informatic funcţional 
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3.6.Educaţie şi formare 

  

3.6.1.Prezentare generală 

 Situaţia sistemului educaţional şi de formare profesională coroborată cu direcţiile strategice de 

dezvoltare în domeniul învăţământului pe plan european determină o abordare dintr-o nouă perspectivă a 

reformei învăţământului care vizează reforma sistemică, continuă şi asumată. 

Pe teritoriul oraşului funcţionează un liceu, o şcolă şi e grădiniţe. 

Liceul, construit încă din 1920, deţine următoarele dotări: 

-3 cabinete de informatică 

-cabinet de astronomie  

-statie meteo automată  

-cabinet de geografie, cabinet de cultură şi civilizaţie 

-laboratoare de fizică, chimie şi biologie 

-bibliotecă  

-centru de resurse audio, video şi software educaţional 

-cabinet de consiliere şi orientare pentru elevi, profesori şi parinţi 

-sală de sport, teren de sport 

 În ceea ce priveşte preocupare pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, au fost organizate forme de 

pregătire pentru şomeri mai ales prin proiecte POSDRU. 

 

 3.6.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Autorităţi locale deschise, interesate de 

procesul educativ; 

- Infrastructură şcolară adecvată; 

- Populaţie şcolară importantă; 

- Liceu şi şcolă dotate şi foarte active 

- Forţă de muncă slab calificată; 

- Scăderea nivelului de pregătire al resurselor 

umane; 

- Dotări limitate care să sprijine performanţa 

şcolară; 

- Inexistenţa unor programe educative pentru 

populaţie; 

- Grădiniţe cu program prelungit şi programe 

“after school” insuficiente; 
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- Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru 

copii cu rezultate bune; 

- Baza materială poate fi îmbunătăţită 

Oportunități: Amenințări: 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale pentru educaţie; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

vederea dezvoltării infrastructurii de 

educaţie 

 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructura de educaţie; 

- Exodul forţei de muncă; 

- Apariţia de probleme sociale generate de 

criza económică; 

- Scăderea gradului general de pregătire 

pentru populaţia tânără; 

- Riscul de abandon şcolar 

 

  

 3.6.3.Obiective pentru domeniul „Educaţie şi formare” 

Obiectivul general pentru domeniul educaţie şi formare este “dezvoltarea resurselor umane prin 

îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie” iar 

obiectivele specifice sunt: 

1. Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii; 

2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă; 

3. Creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea 

ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de 

servicii sociale și de sănătate 

4. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
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3.6.4.Fişe de proiect domeniul „Educaţie şi formare” 

 

Fişa 6.1 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Programe de consiliere şi orientare şco-

lară pentru combaterea fenomenului de aban-

don şcolar 

Cadrul general -Abandonul şcolar este un fenomen frecvent 

astăzi, îndeosebi datorită condiţiilor sociale şi 

mediului familial 

Grup ţintǎ -Tinerii din oraş 

Obiective -Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului - Există forme limitate de prevenire a aban-

donului şcolar 

Modul de implementare a proiectului -Instituţionalizarea unei forme permanente de 

consiliere pentru tineri 

Sursa de finanţare/posibile  

surse de finanţare 

-POS Capital Uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţămant; 

-Inspectoratul Şcolar; 

-Familii; 

-ONG-uri 

Termen de realizare -2019  forma de consiliere funcţională 

Indicatori -Scăderea ratei de abandon şcolar cu 80% până 

în 2020 
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Fişa 6.2 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Programe „a doua şansă” pentru tinerii 

care au părăsit timpuriu şcoala 

Cadrul general -Este nevoie de crearea cadrului prin care cei ce 

au abandonat timpuriu şcoala să îşi completeze 

studiile 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului fără studii 

Obiective -Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului -Existenţa unor persoane care au abandonat 

timpuriu şcoala 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea nevoii de dezvoltare a unor 

astfel de programe; 

- Identificarea programelor aplicabile; 

- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor 

Sursa de finanţare/posibile  

surse de finanţare 

-Programe guvernamentale; 

-Programe naţionale; 

-POS Capital Uman 

Instituţia care răspunde  

De realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ; 

-Inspectoratul Şcolar; 

-Familii; 

-ONG-uri 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Integrarea a 80% din grupul ţintă în programe de 

completare a studiilor 
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Fişa 6.3 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Susţinerea prin burse sociale a tinerilor 

din familii sărace 

Cadrul general -Sunt tineri cu potenţial ce nu pot fi susţinuţi de 

familie 

Grup ţintǎ -Tineri din familii sărace 

Obiective -Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului -Existenţa unor tineri cu performanţe şcolare ce 

nu pot fi susţinuţi de familie 

Modul de implementare a proiectului - Stabilirea unor criterii pentru identificarea 

tinerilor care vor fi susţinuţi 

- Întâlniri de informare cu elevii, părinţii şi 

profesorii 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Programe guvernamentale; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

-Consiliul Local; Instituţia de învăţămant; 

-Inspectoratul Şcolar; Familii; ONG-uri 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Instituirea sistemului de burse 

 

Fişa 6.4 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Centru de excelenţă pentru tineri cu 

rezultate deosebite 

Cadrul general -Sunt tineri cu rezultate deosebite al căror efort 

trebuie susţinut 

Grup ţintǎ -Tineri cu rezultate deosebite 

Obiective -Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 
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Motivaţia proiectului -Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite 

Modul de implementare a proiectului -Analiza posibilităţilor de susţinere a acestora; 

- Demersuri pentru acceptarea şi infiinţarea unui 

astfel de centru 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Programe guvernamentale; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ; 

-Inspectoratul Şcolar; 

-Familii; 

-ONG-uri 

Termen de realizare 2020 

Indicatori -Centru de excelenţă funcţional în 2020 

 

Fişa 6.5 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Programe de consiliere şi orientare 

profesională pentru şomeri 

Cadrul general -Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie 

profesională 

Grup ţintǎ -Şomeri 

Obiective -Creşterea accesului şi participării la formarea 

continuă 

Motivaţia proiectului -Nevoia de recalificare şi reconversie pro-

fesională 

Modul de implementare a proiectului -Identificarea nevoii de instruire; 

-Identificarea programelor care pot fi accesate; 

-Organizarea de programe 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Bugetul judeţului; 

-POS Capital Uman; 
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-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-AJOFM; 

-ONG-uri; 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Scăderea numărului de şomeri ca urmare a 

reconversiei 

 

Fişa 6.6 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Creşterea nivelului de educaţie civică 

Cadrul general -În oraş, participarea civică şi nivelul de instruire 

sunt reduse 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiective -Creşterea accesului şi participării la formarea 

continuă 

Motivaţia proiectului -Creşterea nivelului de educaţie şi participare 

civică prin instruire 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea anuală a unei sesiuni de formare 

având ca temă sistemul de autorităţi publice, 

instituţiile UE, forme de participare civică 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ; 

-ONG-uri 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Organizarea unei sesiuni de formare pe an cu 

minim 15 participanţi 
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Fişa 6.7 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didac-

tice şi resurselor umane din unităţile de învăţământ 

Cadrul general -Formarea continuă a cadrelor didactice asigură 

premisele unei educaţii performante 

Grup ţintǎ -Cadrele didactice din oraş 

Obiective -Creşterea accesului şi participării la formarea continuă 

Motivaţia proiectului -Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea nevoilor de formare; 

- Identificarea programelor aplicabile; 

- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Bugetul judeţului; 

-Bugetul de stat; 

-POS Capital Uman 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţii de învăţământ; 

-Inspectoratul Şcolar 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -25% din cadrele didactice urmează anual o formă de 

pregătire 

 

Fişa 6.8 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

Titlul: Învățământul preșcolar și ante-preșcolar – 

prioritate pentru educația copilului 

Cadru general Integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane 

în ansamblul programelor și politicilor publice ale 

României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea 

capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare 
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sustenabilă în viitor 

Grup țintă o Ante-preșcolari/ preșcolari 

o Părinți/ tutori 

Obiective  Creșterea participării la învățământul ante-

preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor 

cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent 

pe copiii aparținând minorității Roma  

 Dezvoltarea unor programe de educație 

parentală 

Motivația proiectului Existența unui număr ridicat de copii, în special cei de 

etnie Roma care nu beneficiază de sistemul de 

învățământ sau copii din familii cu risc de părăsire 

timpurie a școlii. 

Modul de implementare a proiectului  Sprijinirea si stimularea participării la 

învăţământul ante-preșcolar și preșcolar măsuri 

de acompaniere și de asigurare de sprijin 

financiar NB 

  furnizarea de servicii de informare și consiliere 

a părinţilor, programe de educație parentală,  

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului 

Uman 

Axa Prioritară 6. Educație și competențe (6.2) 

Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Instituțiile de 

învățământ Furnizori de formare profesională și 

consiliere, Ong-uri, Instituții de cult și Organizații 

religioase 

Teme de realizare 2020 

Indicatori  Persoane  (copii), din care Roma (..) care 

beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație  

 servicii de informare și consiliere a părinţilor,  
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 programe de educație parentală 

 parinți/tutori participanți 

 

Fişa 6.9 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

Titlul: Creșterea ocupării cetățenilor români 

aparținând minorităţii roma din orașul Eforie 

Cadru general Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea 

accesului la un sistem de educație și formare 

profesională de calitate, stimularea ocupării, cu 

precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii 

sociale și de sănătate. 

Grup țintă cetățenii români aparținând minorităţii roma 

Obiective  Creșterea numărului de aparținând minorităţii 

roma 

 Creșterea numărului de angajatori care 

crează locuri de muncă 

Motivația proiectului Reducerea disparităților pe criterii etnice, acordarea 

unor șanse egale la angajare și persoanelor de etnie 

roma. 

Modul de implementare a proiectului  Sprijinirea persoanelor  de etnie roma in 

găsirea unui loc de munca 

 Stimularea angajatorilor (de exemplu prin 

acordarea de stimulente financiare) pentru a 

crea noi locuri de muncă 

 Servicii de consiliere profesionala 

 Campanii de infomare 

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului 

Uman Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru 

toți (3.2) 
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Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Ong-uri, 

IMM-uri/Angajatori 

Teme de realizare 2020 

Indicatori  Persoane care, la încetarea calității de 

participant, au un loc de muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o activitate independentă, 

din care: roma 

 

Fişa 6.10 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

 

Titlul: Cresterea gradului de ocupare a 

persoanelor inactive din orașul Eforie 

Cadru general Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea 

accesului la un sistem de educație și formare 

profesională de calitate, stimularea ocupării, cu 

precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii 

sociale și de sănătate. 

Grup țintă  Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe 

şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 

(55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, 

persoanele cu nivel redus de educație 

 Cetățeni români aparținând minorităţii roma 

Obiective  Creșterea gradului de ocupare in randul 

persoanelor inactive din orașul Eforie 

 Cresterea numarului de programe de 

calificare, formare derulate pentru persoanele 

inactive din orasul Eforie 

Motivația proiectului Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, 

cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii 
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vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, 

persoanelor cu nivel redus de educație 

Modul de implementare a proiectului  Participarea la programe de formare 

profesională personalizate 

 Evaluare și certificare pentru recunoaşterea 

competenţelor dobândite în context informal 

şi non-formal, ca modalitate de creștere a 

șanselor de ocupare 

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului 

Uman 

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 

(3.5) 

Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Ong-uri, 

Furnizori de formare, Furnizori de servicii de ocupare/ 

evaluare şi certificare a competenţelor 

Teme de realizare 2020 

Indicatori  Persoane care,  la încetarea calității de 

participant dobândesc o calificare 

 

Fişa 6.11 

Domeniu  

Industria 

Dezvoltarea Capitalului Uman 

Titlul: Imbunătățirea nivelului de competențe a 

cetățenilor români aparținând minorităţii roma din 

orașul Eforie 

Cadru general Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea 

accesului la un sistem de educație și formare 

profesională de calitate, stimularea ocupării, cu 

precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii 

sociale și de sănătate. 

Grup țintă cetățenii români aparținând minorităţii roma 
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Obiective  Creșterea numărului de certificari de 

competențe obtinute de persoane aparținând 

minorităţii roma 

 Creșterea numărului de angajatori care 

crează locuri de muncă 

Motivația proiectului Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin 

evaluarea și certificarea competențelor dobândite în 

sistem non-formal și informal al cetățenilor români 

aparținând minorităţii roma 

Reducerea disparităților pe criterii etnice, acordarea 

unor șanse egale la angajare și persoanelor de etnie 

roma. 

Modul de implementare a proiectului  Evaluare și certificare pentru recunoaşterea 

competenţelor dobândite în context informal 

şi non-formal, ca modalitate de creștere a 

șanselor de ocupare 

 Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare 

pe piața muncii etc. 

 Servicii de consiliere profesionala 

 Campanii de infomare 

Sursa de finanțare Programul Operational Dezvoltarea Capitalului 

Uman 

Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 

(3.5) 

Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriat cu Ong-uri, 

IMM-uri/Angajatori, Furnizori de formare, Furnizori de 

servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a 

competenţelor 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Persoane care,  la încetarea calității de participant 

dobândesc o calificare, din care: roma 



Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Eforie, jud. Constanţa 
 

135 
 

 

Fişa 6.12 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de 

învăţământ 

Cadrul general -Unităţile de învăţământ sunt într-o stare medie şi 

necesită îmbunătăţiri şi modernizari continue (extinderi, 

racordări la utilităţi, amenajări grupuri sanitare etc.) 

Grup ţintǎ -Unităţile de învăţământ 

Obiective -Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a moderniza unităţile de învăţământ 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea anuală a stării unităţilor de învăţământ; 

- Includerea în planul anual de achiziţii; 

- Realizarea modernizărilor identificate 

Sursa de finanţare/posibile 

surse de finanţare 

-Bugetul local; 

-Bugetul judeţului; 

-Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde  

De realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare -5 septembrie, în fiecare an 

Indicatori -modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ 

 

Fişa 6.13 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe 

Cadrul general -Este necesară supravegherea din punct de vedere 

medical a tinerilor 

Grup ţintǎ -Elevii şi preşcolarii din oraş 

Obiective -Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Asigurarea unei stări de sănătate adecvate pentru tineri 
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Modul de implementare a proiectului -Infiinţarea a 2 cabinete medicale în unităţile de 

învăţământ 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Bugetul judeţului; 

-Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -2 cabinete medicale funcţionale 

 

Fişa 6.14 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Program after-school şi grădiniţă cu program 

prelungit 

Cadrul general -Nu există suficiente forme de asigurare a pregătirii 

elevilor după orele de şcoală şi de supraveghere a 

copiilor de gradiniţă până la venirea părinţilor de la locul 

de muncă 

Grup ţintǎ -Copii şi tinerii din oraş 

Obiective -Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi după orele 

de şcoală, în condiţiile în care părinţii sunt la locul de 

muncă; 

-Nevoia de  a asigura supravegherea copiilor de gră-

diniţă. 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea de programe after school pentru minimum 

20 de elevi; 

-Grădiniţă cu program prelungit pentru 30 de copii, 

în sistem parteneriat 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Contribuţii private, POR 
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Instituţia care răspunde  

De realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 

-Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -20 de elevi cuprinşi în programe after school; 

-30 de copii înscrişi la gradiniţa cu program prelungit 

 

Fişa 6.15 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 10.1 

Titlul: Constructie/reabilitare gradinita/ cresa Orasul Eforie 

Cadru general Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții se realizeaza si prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

Grup țintă Prescolarii inscrisi in sistemul de invatamant 

Obiective -Creșterea calității infrastructurii educaționale  

-Reabilitarea si modernizarea Scolii Generale 

-Cresterea nivelului de dotare si echipare 

Motivația proiectului În vederea soluționării problemelor identificate în domeniul 

educației sunt necesare investiții care să favorizeze crearea 

unui mediu adecvat pentru condiții de studiu. 

Investițiile promovate sunt cu atât mai importante cu cât se 

identifică necesitatea continuării reformelor începute în 

domeniul educației. Se impun investiții în construirea și 

modernizarea infrastructurii școlare în special în zonele care 

înregistrează creștere demografică, rate de înscriere mici, 

care nu dispun de facilități adecvate pentru îngrijire și educație 

a copiilor, în special a celor care provin din zone rurale 

defavorizate și alți elevi dezavantajați, îndeosebi de etnie 

romă și elevi cu nevoi educaționale special. 

Modul de implementare a proiectului Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si 

echiparea/dotarea corespunzatoare a infrastructurii 
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educationale prescolare 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 10.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie in parteneriar cu alte UAT, sau Consilul 

Judetean 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -Capacitatea infrastructurii de educație prescolare care 

beneficiază de sprijin 

-Numar de prescolari beneficiari 

-Suprafata reabilitata/modernizata 

 

Fişa 6.16 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020 

Titlul: Reabilitare, modernizare, echipare si extindere Grup 

Scolar “Carmen Sylva” Eforie Sud 

Cadru general Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții se realizeaza si prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

Grup țintă Elevii inscrisi in sistemul de invatamant 

Obiective -Consolidarea învăţământului prin creşterea duratei de 

pregătire 

profesională şi accentuarea ponderii pregătirii practice, 

-Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru 

piața forței de muncă 

-Reabilitarea si modernizarea Grupului Scolar Carmen Sylva 

-Cresterea nivelului de dotare si echipare in cadrul Grupului 

Scolar Carmen Sylva 

Motivația proiectului În vederea soluționării problemelor identificate în domeniul 
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educației sunt necesare investiții care să favorizeze crearea 

unui mediu adecvat pentru condiții de studiu. 

Investițiile promovate sunt cu atât mai importante cu cât se 

identifică necesitatea continuării reformelor începute în 

domeniul educației. Se impun investiții în construirea și 

modernizarea infrastructurii școlare în special în zonele care 

înregistrează creștere demografică, rate de înscriere mici, 

care nu dispun de facilități adecvate pentru îngrijire și educație 

a copiilor, în special a celor care provin din zone rurale 

defavorizate și alți elevi dezavantajați, îndeosebi de etnie 

romă și elevi cu nevoi educaționale special. 

Modul de implementare a proiectului Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si 

echiparea/dotarea corespunzatoare a infrastructurii 

educationale 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, fonduri europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -Suprafata mp reabilitata/extinsa/modernizata 

-Numar de unitati de invatamant modernizate/rehabilitate 

-Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de 

sprijin -  învăţământ profesional şi tehnic 

-Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de 

sprijin -  învățare pe tot parcursul vieții 

-Numar de elevi beneficiari 
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Fişa 6.17 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020 

Titlul: Reabilitare, modernizare, echipare si extindere Scoala 

Generala clasele I-VIII, Eforie Nord   

Cadru general Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții se realizeaza si prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare. 

Grup țintă Elevii inscrisi in sistemul de invatamant 

Obiective -Creșterea calității infrastructurii educaționale  

-Reabilitarea si modernizarea Scolii Generale 

-Cresterea nivelului de dotare si echipare 

Motivația proiectului În vederea soluționării problemelor identificate în domeniul 

educației sunt necesare investiții care să favorizeze crearea unui 

mediu adecvat pentru condiții de studiu. 

Investițiile promovate sunt cu atât mai importante cu cât se 

identifică necesitatea continuării reformelor începute în domeniul 

educației. Se impun investiții în construirea și modernizarea 

infrastructurii școlare în special în zonele care înregistrează 

creștere demografică, rate de înscriere mici, care nu dispun de 

facilități adecvate pentru îngrijire și educație a copiilor, în special 

a celor care provin din zone rurale defavorizate și alți elevi 

dezavantajați, îndeosebi de etnie romă și elevi cu nevoi 

educaționale special. 

Modul de implementare a proiectului Lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si 

echiparea/dotarea corespunzatoare a infrastructurii educationale 

primare si gimnaziale 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 10.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 
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Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori •Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin 

– şcolar 

•Suprafata mp reabilitata/extinsa/modernizata 

•Numar de elevi beneficiari 
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3.7.Cultură, sport şi agrement 

 

3.7.1.Prezentare generală 

După cum s-a specificat, în oraşul Eforie există două biblioteci, două teatre şi peste zece 

monumente publice.  

Colaborarea cu unităţile de învăţământ existente pe teritoriul oraşului s-a concretizat prin susţinerea 

demersului educativ şi stimularea prin mijloace nonformale atât a personalului didactic, cât şi a elevilor. 

Personalul acestor unităţi  a  iniţiat  activităţi  de  colaborare  cu  reprezentanţi ai locuitorilor ce formează 

această comunitate mixtă în vederea îmbunătăţirii relaţiilor interetnice şi a eliminării măsurilor 

discriminatorii.  

 

 

În oraşul Eforie există în prezent 2 baze spotive şi un cămin cultural.   

Parcurile şi zonele de agrement sunt bine reprezentate pe teritoriul oraşului însă există intenţia de a 

le extinde. 
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                   3.7.2.Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale oraşului Eforie: Puncte slabe: 

- Autorităţi locale deschise activităţilor 

culturale, sportive şi de agrement; 

- Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

- Existenţa unor monumente istorice; 

- Implicare activă a bisericii în viaţa 

comunităţii; 

- Existenţa bazelor sportive şi a căminului 

cultural; 

- Activitate culturală intensă mai ales în 

timpul verii; 

- Implicarea şcolilor în activităţi culturale şi 

- Dotări limitate pentru sport şi agrement în 

raport cu specificul turistic al localităţii; 

- Utilizare limitată a bibliotecii; 

- Competiţii sportive în număr redus; 
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sportive. 

Oportunităţi: Amenințări: 

- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale pentru activităţi 

culturale, sportive şi de agrement; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în ve-

derea dezvoltării de activităţi culturale şi 

sportive; 

- Perspectiva dezvoltării centrelor şi cluburilor 

sportive 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură culturală şi 

sportivă; 

- Lipsa de implicare a comunităţii pentru 

crearea unei vieţi culturale şi sportive a 

oraşului 

             

3.7.3.Obiective pentru domeniul „Cultură, sport şi agrement” 

Obiectivul general în materie îl reprezintă “ Îmbunătăţirea infrastructurii pentru cultură, sport şi 

agrement” iar obiectivele specifice sunt: 

1.Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale; 

2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive; 

3.Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement 

4. Susținerea infrastructurii și serviciilor specifice sectorului pescăresc si imbunatatirea gradului de 

atractivitate a zonei 

5.Consolidarea turismului intern prin spriji¬nirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de 

marketing specifice 

6. Creșterea numărului mediu de salariați si a vizitelor/an din staţiunile turistice  
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3.7.4.Fişe de proiect domeniul „Cultură, sport şi agrement” 

             

Fişa 7.1 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Extinderea fondului de carte al bibliotecilor  

Cadrul general -Biblioteca are un fond de carte limitat şi 

neactualizat 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului/turiştii 

Obiectiv -Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a dezvolta fondul de carte al 

bibliotecilor  

Modul de implementare a proiectului -Organizarea anuală a unui eveniment adresat 

locuitorilor oraşului şi nu numai -“donează o carte 

pentru bibliotecă” 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local 

-Şcoala 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Creşterea fondului de carte cu 100 de 

exemplare/ an 

 

Fişa 7.2 

Domeniu 

Cultura, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Biblioteca virtuală în şcoală 

Cadrul general -Adaptarea bibliotecii la evoluţia tehnologică 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului/elevii 
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Obiectiv -Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a extinde resursele bibliotecii în 

concordanţă cu noile tehnologii 

Modul de implementare a proiectului -Achiziţia de echipamente pentru bibliotecă 

-Dezvoltarea de resurse virtuale şi accesul la 

baze de date  cu fond de carte din ţară şi străi-

nătate 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local; 

-Biblioteca 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Biblioteca virtuală funcţională 

 

Fişa 7.3 

Domeniu 

Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Consolidare, amenajare lăcaşe de cult 

Cadrul general -Lăcaşele de cult din oraş sunt monumente 

istorice şi trebuie protejate 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiectiv -Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a consolida şi amenaja lăcaşele de 

cult 

Modul de implementare a proiectului -Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-POR; 

-Sponsorizări 
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Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul Local; 

-Biserica 

Termen de realizare -2019 

Indicatori - 2 lăcaşe de cult consolidate şi amenajate 

 

Fişa 7.4 

Domeniu 

Cultura, sport si agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sportul la orice vârstă 

Cadrul general -Organizarea unor competiţii sportive, în diferite 

domenii, pe categorii de vârstă 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului/ turişti 

Obiectiv -Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea 

sportului şi organizarea de competiţii sportive 

Motivaţia proiectului -Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate 

categoriile de vârstă 

Modul de implementare a proiectului -Organizarea de două ori pe an de competiţii 

sportive, pe categorii de vârstă 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

-Consiliul Local 

 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -2 competiţii sportive pe an organizate cu minim 

100 de participanţi  

 

Fişa 7.5 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Amenajare şi reamenajare parcuri şi 

locuri de joacă 

Cadrul general Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă poate fi 
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extinsă 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale ale oraşului 

pentru crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa 

parcurilor şi a locurilor de joacă 

Modul de implementare a proiectului -Amenajarea unui nou parc; 

-Reamanajarea parcurilor existente; 

-Reamenajarea locurilor de joacă 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 

- POR 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Un parc reamenajat; 

-Un parc nou creat; 

-Locuri de joacă reamenajate  

 

Fişa 7.6 

Domeniu 

Cultura, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri 

Cadrul general -Spaţiile verzi dintre blocuri pot fi transformate în 

mini-parcuri, astfel încât să se asigure premizele 

utilizării adecvate a terenurilor din jurul blocurilor 

(raport optim între spaţiu verde, alei pietonale şi 

locuri de parcare) 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale ale oraşului 

pentru crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a amenaja şi extinde suprafeţe verzi 

amenajate şi realizarea unui echilibru în utilizarea 
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terenurilor din jurul blocurilor 

Modul de implementare a proiectului -Amenajarea spaţiilor verzi, a aleilor pietonale şi a 

locurilor de parcare din jurul blocurilor 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Toate spaţiile verzi din jurul blocurilor amenajate; 

-Aleile pietonale din jurul blocurilor reabilitate; 

- Locuri de parcare create 

 

Fişa 7.7 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Infrastructură de agrement pe lacul 

Belona 

Cadrul general Este necesară dezvoltarea infrastructurii de 

agrement pentru creşterea atractivităţii turistice a 

oraşului 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului/ turişti 

Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale pentru crearea 

infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Lacul Belona reprezintă o resursă importantă 

pentru sporturi nautice 

Modul de implementare a proiectului -Demararea procesului de amenajare a 

infrastructurii de agrement 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Buget local 

-POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 
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Termen de realizare -2020 

Indicatori -Cel puţin infrastructura pentru sporturi nautice 

realizată 

 

Fişa 7.8 

Domeniu 

Industria 

Infrastructura de pescuit 

Titlul: Punct de debarcare și adăpost pescăresc în Eforie 

Cadrul general Promovarea pescuitului durabil depinde într-o mare măsură 

și de infrastructura specifică activității de pescuit, care pe 

teritoriul orașului Eforie, este inexistentă.   

Grup țintă Pescarii din orașul Eforie 

Obiective  Susținerea infrastructurii și serviciilor specifice sectorului 

pescăresc și imbunătățirea siguranței pescarilor. 

Motivația proiectului Infrastructura specific sectorului pescăresc din orașul Eforie 

este slab dezvoltată 

Modul de implementare a proiectului - Construirea unui punct de debarcare și adăpost pentru 

îmbunătățirea siguranței pescarilor  

Sursa de finanțare PO PAM 2014-2020, M I.23 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Eforie 

Termen de realizare 2020 

Indicatori  - Adapost pescăresc construit 

- Punct de debarcare construit 

- Numărul pescarilor care beneficiază de investiție 

- Volumul total al producției debarcate 

 

Fişa 7.9 

Domeniu 

Industria 

Cultura, sport și agrement 

Titlul: Promovarea pescuitului durabil la nivel național    
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Cadrul general Sprijinirea valorificării resurselor pescărești locale și 

îmbunătățirea gradului de atractivitate a orașului Eforie, 

reprezintă 2 premise pentru îmbunătățirea calității vieții 

pentru generațiile actuale și viitoare.  

Grup țintă Locuitorii orașului Eforie 

Obiective  - Promovarea pescuitului ca resursa turistică a orațului 

Eforie, la nivel national 

- Informarea comunității și a turiștilor cu privire la 

specificul activității de pescuit în zona Eforie 

Motivația proiectului Păstrarea și asigurarea continuității și durabilității 

specificului pescăresc cu care se identifică orașul Eforie și 

îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonei. 

Modul de implementare a proiectului - Realizarea de campanii de informare la nivel national 

- Organizarea de targuri și festivaluri 

Sursa de finanțare PO PAM 2014-2020 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Eforie 

Termen de realizare 2020 

Indicatori  - Campanii de promovare 

- Materiale și mijloace de promovare  

 

Fişa 7.10 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Marketingul oraşului 

Cadrul general -Promovarea potenţialului localităţii şi crearea 

infrastructurii în scopul creşterii atractivităţii ca 

destinaţie turistică. 

Grup ţintǎ -Oraşul  

Obiectiv -Consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
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promovării produselor specifice şi a activităţilor de 

marketing specifice. 

Motivaţia proiectului -Ca parte a activităţilor de construcţie a imaginii, 

este necesar să existe o serie de iniţiative care 

să influenţeze publicul larg. 

Modul de implementare a proiectului -Crearea unei imagini atractive a produsului -

Eforie pe piaţa internă  

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul local;  

-POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul Local 

 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Identificarea celor mai eficiente  mijloace de 

marketare a produselor turistice specifice zonei; 

-Elaborarea strategiei de marketing 

 

Fişa 7.11 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Club sportiv  

Cadrul general -Înfiinţarea unui nou club sportiv, spaţiu pentru 

sportul de performanţă  

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiectiv -Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea 

sportului şi organizarea de compeţitii sportive 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a crea un spaţiu pentru sport de 

performanţă 

Modul de implementare a proiectului -Înfiinţarea clubului sportiv cu minim două secţii, 

altele decât fotbal 

Sursa de finanţare/posibile surse  -Bugetul local; 
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de finanţare -Sponsorizări 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

-Consiliul Local 

 

Termen de realizare -2019 

Indicatori -Club sportiv cu două secţii înfiinţat  

 

Fişa 7.12 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Sprijin pentru realizarea unui port de 

agrement 

Cadrul general -Un port de agrement ar creşte atractivitatea 

turistică a oraşului. 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului, turiştii 

Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale pentru crearea 

infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Inexistenţa spaţiilor de agrement suficiente şi 

dorinţa de a valorifica patrimoniul natural şi 

construit 

Modul de implementare a proiectului -Construirea in Eforie Sud, cu sprijinul Consiliului 

judetean, a unui port de agrement 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

-Bugetul de stat, Bugetul judeţului, Bugetul local 

-POR 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

Consiliul local 

Consiliul judeţean 

Termen de realizare -2018 

Indicatori -Port de agrement funcţional  
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Fişa 7.13 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Casă de culturală 

Cadrul general -Este necesară o nouă casă de cultură, pe 

măsura intensităţii activităţilor din oraş  

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiectiv -Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului -Casa de cultură actuală este neadecvată în 

raport cu dinamica localităţii 

Modul de implementare a proiectului -Demararea procesului de construire a unei noi 

case de cultură 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare -Buget local 

-POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

-Consiliul local 

 

Termen de realizare -2020 

Indicatori -Spaţiu identificat; 

-Proiect realizat; 

-Surse de finanţare identificate; 

-Casă de cultură construită 

 

Fişa 7.14 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 7.1 

Titlul: Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate 

publica – Lacul Belona, orasul Eforie 

Cadru general Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei 
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strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă 

reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și 

sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și 

culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective - Creșterea numărului mediu de salariați si a vizitelor/an din 

staţiunile turistice 

-Amenajarea obiectivului turistic natural  de utilitate publică- 

LACUL BELONA precum şi crearea/ modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publică 

-creșterea  favorabila a ocupării forței de muncă  

-realizarea Activităților  de marketing și promovare turistică a 

obiectivului LACUL BELONA 

Motivația proiectului Lacul Belona este un obiectiv turistic natural de utilitate 

publică, care se afla într-o stare de degradare necesitând 

lucrări de intervenții în ceea ce privește curățarea, 

ecologizarea și decolmatarea acestuia. Prin proiectul de 

investitie propus acest obiectiv turistic va fi pus in valoare, va 

determina o crestere a numarului de vizitatori/turisti in 

statiune si implicit va contribui la dezvoltarea economica a 

statiunii Eforie Nord. 

Modul de implementare a 

proiectului 

-amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică 

precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 

utilitate publică 

-Interventii in lucrari de amenajarea malurilor,  

-realizarea de debarcader,  

-asigurarea accesului,  

-ecologizarea si protectia mediului 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 7.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 
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Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în 

stațiuni turistice 

-creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la 

obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care 

beneficiaza de sprijin, 

-Numărul mediu de salariați (număr salariaţi) în stațiunile 

turistice. 

-Lungimea infrastructurii rutiere (şi a utilităţilor din corpului 

drumului, km, mp), 

-lungime pistă de biciclete construite (km, mp) 

 

Fişa 7.15 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 7.1 

Titlul: Dezvoltarea infrastructurii de agrement in orasul 

Eforie 

Cadru general Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 

teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective - Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiune  ca 

urmare a dezvoltarii infrastructurii de agrement din statiunile 

Eforie Nord si Eforie Sud 

-Promovarea la nivel naţional a produselor turistice specifice 

destinaţiei turistice Eforie SUD în scopul creşterii numărul 
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turiştilor  

-Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru 

valorificarea atracțiilor turistice 

Motivația proiectului Dezvoltarea turismului din zona Eforie prin promovarea 

produselor turistice specifice reprezintă o prioritate pentru 

Oraşul Eforie în contextul creşterii atractivităţii şi a notorietăţii 

Staţiunilor Eforie Sud. 

Modul de implementare a proiectului Proiectul vizeaza reabilitarea si modernizarea Teatrelor de 

Vara din Eforie Nord si Eforie Sud precum si creerea de noi 

facilitati de agrement in zonele adiacente teatrelor de vara.  

Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilitatilor aferente. 

Dezvoltarea de infrastructure publice la scara mica pentru 

valorificarea atractiilor turistice. 

Activitati de marketing si promovare turistica. 

Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 7.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori -Suprafață (mp) spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în 

stațiuni turistice, 

-Creșterea numărului preconizat de vizite (număr vizite/an) la 

obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care 

beneficiaza de sprijin 
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Fişa 7.16 

Domeniu  

Industria 

POR 2014-2020, Axa 7.1 

Titlul: Cresterea atractivitatii turistice a statiunilor Eforie 

Nord si Eforie Sud 

Cadru general Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 

teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 

regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice (Investiţii în infrastructura de turism) 

Grup țintă Locuitori ai oraşului, turisti 

Obiective -Creșterea  favorabila a ocupării forței de muncă  

-Promovarea la nivel naţional a produselor turistice specifice 

destinaţiei turistice Eforie NORD și SUD în scopul creşterii 

numărul turiştilor  Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară 

mică pentru valorificarea atracțiilor turistice 

Motivația proiectului Dezvoltarea turismului din zona Eforie prin promovarea 

produselor turistice specifice reprezintă o prioritate pentru 

Oraşul Eforie în contextul creşterii atractivităţii şi a notorietăţii 

Staţiunilor Eforie NORD si SUD. 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructira 

rutiera, retele de captare si transport, parcuri balneare, 

modernizare si creare baze de tratament) 

Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilitatilor aferente. 

Amenajarea obiectivelor turistice natural de utilitate publica 

precum si crearea crearea/modernizarea infrastructurilor 

conexe de utilitate publica. 

Dezvoltarea de infrastructure publice la scara mica pentru 

valorofocarea atractiilor turistice. 

Activitati de marketing si promovare turistica 
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Sursa de finanțare Program Operational Regional 2014-2020, Axa 7.1 – fonduri 

europene 

Bugetul de Stat 

Bugetul Local 

Instituția care răspunde de 

realizarea proiectului 

Primaria Orasului Eforie 

Teme de realizare 2020 

Indicatori Numarul mediu de salariati in statiunile turistice/ nr.salariati 

Suprafata spatii deschise/cladiri create/ reabilitate in statiuni 

turistice/m2 

Cresterea numarului preconizat de vizite la obiective si la 

atractiile care beneficiaza de sprijin/ nr vizite/ an 
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Capitolul 4 

Metodologia de aplicare a strategiei de dezvoltare a oraşului Eforie  

 

Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi instrumente concrete de 

implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza parteneriatul şi resursele 

necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei. 

 

Coordonare  

Coordonarea implementării strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi asigurată de Consiliul 

Local şi Primarul oraşului Eforie. Structura care va asigura coordonarea strategiei va fi de sine stătătoare, o 

structură nouă, creată special cu acest scop, care să cuprindă funcţionari publici cu specializări tehnice, 

financiar şi juridic, a căror viziune şi experienţă să permită acoperirea tuturor aspectelor integrate şi extinse 

pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale şi pe termen lung. Structura va fi 

condusă de către primar sau administrator public. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant. 

 

Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală - propuneri:  

- Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei;  

- Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv a gestionării financiare 

corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate de consiliul local sau de primar în varii 

parteneriate;  

- Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de progres, impact şi 

rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;  

- Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementari a strategiei;  

- Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii;  

- Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după graficul de raportare 

agreat;  

- Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi promovare a strategiei  
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Punerea în aplicare  

Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care implică şi 

afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor intra- şi inter-sectoariale ale 

strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor de 

dezvoltare ale strategiei.  

1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi proiectelor propuse de 

strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte acţiuni sau prin parteneriate 

strategice, resursele financiare necesare şi surse posibile pentru asigurarea lor, legislaţia care guvernează 

proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementării acţiunii.  

2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de planificare, 

indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând priorităţile identificate prin exerciţiile 

de consultare a comunităţii.  

3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a diverselor grupuri de 

interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind expresia răspunderii asumate de acele entităţi 

sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia directă şi planificată la transpunerea strategiei. Pentru 

a asigura succesul strategiei, aceasta trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul 

Local şi primar, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze 

propriile planuri de viitor. 

4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul local şi Primar, precum şi de 

către Parteneriatul local.  

5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către comunitatea locală şi alte 

entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra strategiei, va informa şi educa 

populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi 

susţinerea strategiei. 

  

Monitorizare şi evaluare  

Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop asigurarea eficienţei şi 

calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare a strategiei şi a componentelor sale, respectiv 

realizarea obiectivelor propuse.  

În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră, modificări ale 

elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din partea participanţilor la strategie 

sau proiect etc., activitatea de monitorizare va genera acţiuni de ajustare – restructurare – alocări 
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suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente şi raţionale soluţii de remediere şi readucere a 

strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure realizarea impactului 

aşteptat.  

 

Evaluarea rezultatelor şi impactului  

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura strategia şi proiectele componente şi-au 

atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficienţă, 

calitate şi cantitate.  

Evaluarea se realizează la trei momente cheie:  

a.Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi corectitudinea 

presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunităţii proiectului/acţiunii;  

b.Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând 

cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare; 

c.Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după anumite perioade, 

pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Această evaluare poate servi ca 

justificare pentru noi priecte care să consolideze sau să corecteze rezultele realizate. 

 

Revizuire  

Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul eforturilor de 

implementare şi a se lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsură ce comunitatea evoluează. 

Se vor opera ajustările, rafinările şi actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie convinşi de modul în 

care comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de mediu.  

Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de schimbări 

rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima revizuire se recomandă la finele perioadei de “termen 

scurt” – 2014. Revizuirea va cuprinde toate etapele de elaborare.  

Exercitiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:  

- Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei până la momentul revizuirii;  

- Evoluţia bugetului local;  

- Legislaţie nouă cu efecte directe asupra oraşului;  

- Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe asupra oraşului.  
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  Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de implementare, 

care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie continuate sau atacate în următorul ciclu de 12 

luni şi efectele acestora asupra exerciţiului bugetar. 

 

Parteneriat 

 Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui parteneriat larg la nivel 

local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de interese şi iniţiative vizate de strategie prin 

obiectivele, direcţiile şi acţiunile de dezvoltare.  

 Principiul parteneriatului presupune, pe lângă implicarea directă a comunităţii, prin cunoştinţe, 

experienţă, proiecte proprii şi participarea la consultările publice pe care autoritatea publică locală le va 

organiza atât în contextul implementării strategiei, cât şi în cel al aplicării legislaţiei privind transparenţa 

decizională în adminstraţie şi impactul proiectelor asupra mediului.  

 În ceea ce priveşte implementarea strategiei printr-un parteneriat colaborativ şi eficient, este 

necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii în proiectele relevante şi stimularea 

contribuţiilor cetăţenilor, grupurilor şi organizaţiilor la atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare locală. 

Amploarea, caracteristicile şi multidisciplinaritatea acţiunilor şi proiectelor concrete de implementare sunt 

cele care dictează componenta parteneriatului:  

1.Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;  

2.Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;  

3.Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare; 

4.Operatorii de utilităţi; 

5.Reprezentanţii băncilor şi investitorilor  

6.Asociaţii patronale, sindicate 

7.Reprezentanţii cetăţenilor 

8.Organizaţii civice din diverse domenii  

9.Mass-media locală/judeţeană  

10. Reprezentanţii cultelor 

Autorităţile locale vor încuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea de şanse.  

Datorită slabei reprezentări la nivel local a unor organizaţii sau instituţii cu specializări relevante şi de 

mare importanţă pentru implementarea cu succes a strategiei, se recomandă invitarea unor agenţii 

guvernamentale sau neguvernamentale în parteneriatul local, fie pe baze permanente, fie ocazional, la 
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dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, a Camerei de 

Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a altora.  

Această structură numeroasă va fi încurajată să preia strategia ca pe un ghid propriu de dezvoltare, 

iar autorităţile locale vor face eforturile necesare pentru coagularea într-o entitate care să participe pro-activ 

la implementare.  

Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea ei pe site-

ul primăriei. Într-o primă etapă, exemplare ale strategiei vor fi disponibile la sediul primăriei. 

 

 

 

 




