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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.  

Domeniul economie  

Obiectiv general 

 

Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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 

1.Menţinerea investiţiilor 

actuale prin construirea 

parteneriatului cu mediul 

de afaceri; 

Clusterul – motor de dezvoltare 

pentru economia locală 

       

2.Promovarea bunurilor şi 

serviciilor locale; 

Creşterea vizibilităţii produselor 

şi serviciilor locale, precum şi a 

oportunităţilor pentru dezvoltarea 

de afaceri 

       

3.Atragerea de noi 

investiţii, îndeosebi din 

domeniul serviciilor şi 

Facilitarea accesului la utilităţi 

pentru agenţii economici 
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fondul unei dezvoltări 

durabile şi echilibrate a 

economiei pe 

ansamblu 

 

facilitarea accesului la 

utilităţi; 

4.Încurajarea 

antreprenoriatului autohton 

Incubator de afaceri        
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Domeniul „Mediu” 

Obiectiv general 

 

Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Promovarea şi 

aplicarea activă a 

măsurilor de protecţie 

a mediului 

1.Creşterea calităţii aerului; Generalizarea utilizării gazului 

metan, curentului electric şi a 

energiei solare pentru locuinţe 

       

Adoptarea de tehnologii 

nepoluante de către agenţii 

economici 

       

Iluminat public ecologic, cu 

panouri solare 

       

2.Reabilitarea solului 

degradat şi împiedicarea 

degradării acestuia; 

Reactualizarea studiilor 

pedologice şi agrochimice asupra 

solului 

       

Creşterea suprafeţelor acoperite 

cu arbori şi arbuşti 

       

Eliminarea practicilor ilegale de 

deversare pe sol a oricăror 

substanţe lichide poluante 

precum şi a depozitării 

necontrolate de deşeuri 

       

Protecţia şi reabilitarea falezelor        
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Generalizarea colectării selective 

a deşeurilor 

       

Protecţia plajelor        

Imbunatarirea mediului urban in 

Orasul Eforie 

       

Spatii verzi si zona de recreere 

in orasul Eforie 

       

3.Îmbunătăţirea sistemului de 

protecţie a apelor de 

suprafaţă şi subterane în 

vederea creşterii gradului de 

sănătate a populaţiei; 

Extindera sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare 

       

Desfiinţarea sistemelor 

individuale de colectare a apelor 

uzate – fose septice, puţuri 

absorbante – de către toţi 

deţinătorii de locuinţe/spaţii de 

producţie individuale sau 

colective 

       

Ecologizarea lacului Belona        

4.Limitarea poluării fonice.         

5. Protejarea biodiversitatii si 

a ariilor naturale protejate 

Măsuri de management adecvate 

ariei naturale „Plaja submersă 

Eforie Nord – Eforie Sud”  
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6. Cresterea eficientei 

energetice in cladirile 

rezidentiale, cladirile publice 

sissisteme de iluminat public 

Cresterea eficientei energetice a 

Casei de Cultura din orasul Eforie 

       

Cresterea eficientei energetice a 

Salii de Sport din  orasul Eforie 

       

Cresterea eficientei energetice a 

unor cladiri publice cu functiuni 

administrative din  orasul Eforie 

       

Cresterea eficientei energetice a 

Centrului Medical Eforie Nord 

       

Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor de invatamant scolar din 

orasul Eforie 

       

Cresterea eficientei energetice a 

Liceului Teoretic Carmen Sylva, 

Eforie Sud 

       

Cresterea eficientei energetice 

prin modernizarea si extinderea 

iluminatului public in Orasul 

Eforie 

       

Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor rezidentiale din Orasul 

Eforie 
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Domeniul „Dezvoltare socială” 

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Îmbunătăţirea nivelului 

de trai şi a stării de 

sănătate a populaţiei 

 

1.Facilitarea accesului la 

locuri de muncă; 

Bursa locurilor de muncă        

Baza de date a ocupaţiilor        

2.Îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire ale populaţiei; 

Construirea de locuinţe sociale        

Sporirea confortului termic prin 

anveloparea blocurilor 

       

3.Creşterea stării de sănătate 

a populaţiei; 

Sprijin pentru dotarea adecvată a 

unităţilor sanitare 

       

4.Sporirea nivelului de 

siguranţă în oraş; 

Dotări pentru serviciu voluntar 

pentru situaţii de urgenţă şi 

serviciul de salvamar 

       

5.Asigurarea unor prestaţii 

adecvate de asistenţă socială 

Centru pentru persoanele 

defavorizate si camin de batrani 

       

Asistența maternală – măsura 

activă de protecție a copilului 

       

6. Cresterea accesibilitatii 

serviciilor de sanatate, 

Centrul socio-medical Eforie          

Centrul social Eforie        
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comunitare si a gradului de 

acoperire cu servicii sociale 

Grup de actiune locala “Eforie”          

Insert Eforie        
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Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

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

Actualizare PUG şi regulament de 
urbanism detaliat 

       

2.Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport astfel încât să fie 
reduse influenţele negative 
asupra mediului şi confortului 
populaţiei; 

Realizarea de noi drumuri 
orăşeneşti 

       

Reabilitarea drumurilor 
orăşeneşti – proiecte integrate 

       

Sistem de monitorizare video a 
drumurilor orăşeneşti 

       

Transport local de călători 
propriu 

       

Parcare supraterană în Eforie Nord 
şi modernizarea parcărilor 
existente 

       

Imbunătăţirea drumului de acces 
în zona Belona – plaja dintre Eforie 
Nord-Eforie Sud 

       

Amenajarea, îmbunătăţirea 
scărilor de acces şi a promenadei 

       

3. Crearea design-ul 
sustenabil arhitectonic 

Sistem de indicatoare cu 
denumirile străzilor, de 
intrare/ieşire din localitate şi semne 
de circulaţie 

       

Întărirea capacităţii de aplicare a 
legislaţiei în materie de construire 
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şi disciplină în construcţii 

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

Imbunatarirea mobilitatii in orasul 
Eforie 

       

Accesibilizarea zonei turistice 
Eforie-Techirghiol 

       

Imbunatarirea mobilitatii pe 
tronsonul situat intre statiunile 
Eforie Nord si Eforie Sud 

       

Imbunatarirea mobilitatii in zona 
Plajei Belona si a portului turistic 
in statiunea Eforie 

       

Park and ride Orasul Eforie        
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Domeniul „Administraţie publică locală”  

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creşterea capacităţii 
de planificare a 
administraţiei publice 
locale 
 

1.Îmbunătăţirea capacităţii 
administrative; 

Adaptarea structurii 
organizatorice 

       

Analiza nevoilor de formare 
profesională ale funcţionarilor 
publici şi participarea la diferite 
forme de pregătire 

       

Creşterea nivelului de pregătire 
prin schimb de experienţă şi 
vizite de studii 

       

Sedii administrative        

Îmbunătăţirea capacităţii 
administrative prin utilizarea de 
instrumente moderne de lucru 

       

Cresterea capacitatii 
administrative de a preveni si a 
reduce corupția 

       

2.Îmbunătăţirea relaţiei cu 
cetăţenii şi mediul de afaceri; 

Creşterea nivelului de consultare 
a cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din oraş 

       

Creşterea nivelului de participare 
la deciziile locale a cetăţenilor şi 
mediului de afaceri din oraş 

       

Cresterea nivelului de informare 
al cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din oraş 

       

3.Introducerea de noi 
instrumente şi tehnologii 

Primăria Eforie online        
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Domeniul „Educaţie şi formare” 

Obiectiv general 

 

Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Dezvoltarea şi 

adaptarea resurselor 

umane la condiţiile 

pieţei muncii prin 

îmbunătăţirea 

infrastructurii 

educaţionale şi 

asigurarea accesului la 

diferite forme de 

educaţie 

1. Menţinerea şi integrarea 

tinerilor în viaţa socială şi 

economică a comunităţii; 

Programe de consiliere şi 

orientare şcolară pentru 

combaterea fenomenului de 

abandon şcolar 

       

Programe „a doua şansă” 

pentru tinerii care au părăsit 

timpuriu şcoala 

       

Susţinerea prin burse sociale a 

tinerilor din familii sărace 

       

Centru de excelenţă pentru 

tineri cu rezultate deosebite 

       

2. Creşterea accesului şi 

participării la formarea 

continuă; 

Programe de consiliere şi 

orientare profesională pentru 

şomeri 

       

Creşterea nivelului de educaţie 

civică 
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Formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice şi resurselor 

umane din unităţile de învă-

ţământ 

       

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 

Învățământul preșcolar și ante-

preșcolar – prioritate pentru 

educația copilului 

       

Creșterea ocupării cetățenilor 

români aparținând minorităţii 

roma din orașul Eforie 

       

Cresterea gradului de ocupare 

a persoanelor inactive din 

orașul Eforie 

       

Imbunătățirea nivelului de 

competențe a cetățenilor 

români aparținând minorităţii 

roma din orașul Eforie 

       

4. Reabilitarea şi dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale 

Reabilitarea şi modernizarea 

unităţilor de învăţământ 

       

Program after-school şi 

grădiniţă cu program prelungit 
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Cabinete medicale în şcoli şi 

grădiniţe 

       

Constructie/reabilitare 

gradinita/ cresa Orasul Eforie 

       

Reabilitare, modernizare, 

echipare si extindere Grup 

Scolar “Carmen Sylva” 

       

Reabilitare, modernizare, 

echipare şi extindere Şcoala 

generală clasele I-VIII Eforie 

Nord 
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Domeniul „Cultură, sport şi agrement”  

Obiectiv general Obiective specifice Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii pentru 

cultură, sport şi 

agrement 

 

1.Punerea în valoare, 

dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea 

de evenimente culturale; 

Extinderea fondului de carte al 

bibliotecilor 

       

Biblioteca virtuală în şcoală        

Consolidare, amenajare lăcaşe 

de cult 

       

Complex balnear – reabilitare, 

extindere 

       

Casă de culturală        

2. Dezvoltarea infrastructurii 

pentru practicarea sportului şi 

organizarea de competiţii 

sportive; 

Sportul la orice vârstă        

Club sportiv si baza sportiva        

3.Valorificarea resurselor 

naturale ale oraşului pentru 

crearea infrastructurii de 

agrement 

Amenajare şi reamenajare 

parcuri şi locuri de joacă 

       

Reabilitarea spaţiilor verzi 

dintre blocuri 
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Sprijin pentru realizarea unui 

port de agrement 

       

Infrastructură de agrement pe 

lacul Belona 

       

4. Susținerea infrastructurii și 

serviciilor specifice sectorului 

pescăresc si imbunatatirea 

gradului de atractivitate a 

zonei 

Punct de debarcare și adăpost 

pescăresc în Eforie 

       

Promovarea pescuitului 

durabil la nivel național 

       

5.Consolidarea turismului 

intern prin sprijinirea 

promovării produselor 

specifice şi a activităţilor de 

marketing specifice 

Marketingul oraşului        

6. Creșterea numărului mediu 

de salariați si a vizitelor/an din 

staţiunile turistice  

Amenajarea obiectivului 

turistic natural de utilitate 

publica – Lacul Belona, orasul 

Eforie 

       

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement in orasul Eforie 
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Cresterea atractivitatii turistice 

a statiunilor Eforie Nord și 

Eforie Sud 

       

 

 


