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Conform prevederilor din Constituția României, consiliul județean este autoritatea administrației
publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării
serviciilor publice de interes județean.
Potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi
completările ulterioare, administrația publică constănțeană este organizată pe principiile
autonomiei, eligibilității, descentralizării serviciilor publice, consultării cetățenilor în probleme
majore de interes local.
În temeiul dispozițiilor actului normativ, mai sus indicat, consiliul județean a urmărit şi stabilit
măsuri coerente care să asigure buna sa funcționare, cu aplicarea unui management
organizatoric flexibil, adaptate conținutului competențelor administrației publice județene.
Consiliul județean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuții: atribuții privind
organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor şi
serviciilor publice de interes județean şi ale societăților comerciale şi regiilor autonome de
interes județean, atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, atribuții privind
gestionarea patrimoniului județului, atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine,
atribuții privind cooperarea interinstituțională şi alte atribuții prevăzute de lege.
Echipa de conducere, a cărei activitate este prezentată în acest raport anual şi-a împărțit atribuțiile,
astfel încât, coordonarea generală a revenit preşedintelui, vicepreşedinților fiindu-le delegată
coordonarea unor domenii de activitate şi compartimente funcționale din aparatul de specialitate.
Preşedintele Consiliului Județean Constanța este conducătorul administrației publice județene
şi răspunde de buna funcționare a instituției, precum şi a agenților economici, serviciilor publice
de specialitate şi instituțiilor subordonate, reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități
publice, cu persoane fizice şi juridice din țară şi străinătate, precum şi în justiție.
Trecând la atribuțiile proprii, prima, prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, din care
decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituției, punerea în aplicare a legilor, a
ordonanțelor şi hotărârilor Guvernului României, a hotărârilor Consiliului Județean Constanța şi
a altor acte normative. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la
adoptarea şi publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea
în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul
de specialitate, serviciile publice specializate şi instituțiile subordonate, obligațiilor care le revin
pentru ducerea la îndeplinire a acestora.
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Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituțiile subordonate, sub
coordonarea preşedintelui şi a vicepreşedinților, în funcție de domeniul de activitate, au redactat
proiectele de dispoziții şi hotărâri, în vederea emiterii sau adoptării acestora.
În desfăşurarea şedințelor consiliului județean s-au respectat procedurile prevăzute de legea
administrației publice locale şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Consiliului
Județean Constanța, fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimarea de opinii
şi argumente ori amendamente la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi
exercitarea votului în cunoştință de cauză.
Trebuie remarcată buna conlucrare dintre comisiile de specialitate şi compartimentele de
specialitate din cadrul consiliului județean, în pregătirea şi fundamentarea materialelor de
şedință şi totodată, cooperarea constantă a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri
pentru promovarea şi susținerea intereselor județului Constanța.
Astfel, de la instalarea în funcția de Preşedinte al Consiliului Județean Constanța, s-a avut în
vedere îmbunătățirea activității aparatului de specialitate, a serviciilor publice specializate, a
instituțiilor subordonate, a societăților comerciale şi a regiilor autonome de interes județean.
În acest sens s-au efectuat vizite de lucru la aceste entități, care au avut ca scop identificarea
problemelor cu care se confruntă și găsirea unor soluții viabile care să conducă la rezolvarea
totală sau parțială a acestora.
De asemenea, în urma analizării activității aparatului de specialitate a rezultat necesitatea
modificării organigramei, în scopul fluidizării activităților desfășurate în cadrul autorității. Astfel,
prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 53 din data de 31.03.2017 a fost aprobată
noua organigramă, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Constanța, care răspunde nevoilor actuale și viitoare.
Raportul de față îşi propune o analiză asupra realizării atribuțiilor Consiliului Județean
Constanța în perioada iulie 2016 - iunie 2017, pe care le vom contura în continuare pe domenii
de activitate.
I. ACTIVITATEA DECIZIONALĂ
În perioada 23.06.2016 - 31.12.2016, s-au desfăşurat:
7 şedințe ordinare și 1 şedință extraordinară, Consiliul
Județean Constanța, adoptând un număr de 193
hotărâri, toate fiind considerate legale, nefiind atacate
în contenciosul administrativ de către Instituția
Prefectului - Județul Constanța și/sau de alți factori
interesați. În exercitarea atribuțiilor sale, Preşedintele
Consiliului Județean Constanța a emis 660 dispoziții,
toate fiind considerate legale.
În perioada 01.01.2017 - 23.06.2017, s-au desfăşurat: 7 şedințe ordinare și 1 şedință
extraordinară, Consiliul Județean Constanța, adoptând un număr de 193 hotărâri, 1 hotărâre a
fost atacată în contenciosul administrativ, respectiv HCJ nr. 82/31.03.2017 de către Fundația
Județeană pentru Tineret Constanța. În exercitarea atribuțiilor sale, Preşedintele Consiliului
Județean Constanța a emis 731 dispoziții, toate fiind considerate legale.
Hotărârile adoptate de Consiliul Județean Constanța au intrat în vigoare la data publicării sau
comunicării, în funcție de caracterul lor normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepție,
aparatul de specialitate asigurând punerea în aplicare şi deci executarea sarcinilor ce au
emanat din acestea.
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II. PETIȚII
În conformitate cu prevederile articolului 51 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, “cetățenii au
dreptul să se adreseze autorităților publice prin pețitii formulate în numele semnatarilor“
iar “autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele şi în condițiile
stabilite potrivit legii”.
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30
ianuarie 2002, modificată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Pentru îndeplinirea acestor prevederi Consiliul Județean Constanța a aprobat prin Dispoziția
nr.696/11.11.2014 „Procedura de Sistem privind activitatea de soluționare a petițiilor”.
În baza prevederilor art.14 din OG 27/2002,”Semestrial autoritățile şi instituțiile publice vor
analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de
compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6”.
Astfel, în perioada ianuarie 22.06.2016 - 27.06.2017 au fost înregistrate un număr de 47 petiții,
din care s-au clasat 2 petiții, iar celelalte 45 au fost soluționate prin: Direcția Generală de
Administrație Publică şi Juridică, Direcția Generală de Administare Domeniu Public și PrivatAutoritatea Județeană de Transport, Direcția Cultură, Sport, Turism şi Sănătate, Direcția de
Urbanism şi Lucrări Publice, Patrimoniu, Direcția Generală de Proiecte.
Petițiile cu rezoluția Preşedintelui Consiliului Județean Constanța, s-au predat spre soluționare
structurilor de specialitate, fiind operate corespunzător în registrul electronic de intrare – ieșire.
Analizând conținutul acestor petiții, au fost identificate următoarele probleme:
-

Cereri pentru ajutoare băneşti;

-

Sprijin financiar în vederea efectuării de analize medicale/ intervenții chirurgicale;

-

Sprijin financiar în vederea procurării materialelor de construcții;

-

Eşalonarea sumei primite drept sprijin financiar;

-

Soluționarea unei probleme juridice;

-

Informații privind situația unor terenuri situate în județul Constanța;

-

Informații privind situația unor imobile situate în județul Constanța;

-

Retrocedarea unei suprafețe de teren situată în județul Constanța;

-

Sesizări privind activitatea altor instituții;

-

Sesizări privind situația în care se desfășoară activitatea UPU;

-

Transparența în activitatea serviciului bugetar;

-

Sprijin în vederea rezolvării situației transportului în comun;

-

Solicitarea de informații de interes public - 3 petiții;

-

Solicitarea de informații referitoare la solarii - 1 petiție;

-

Solicitarea unei audiențe - 1 petiție;

-

Rezolvarea problemelor legate de rețelele de utilități publice (apă, gaze naturale) - 5 petiții;

-

Rezolvarea problemelor legate de acordarea burselor CES - 1 petiție;

-

Investiții în infrastructură - 5 petiții;

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017 - pag.6 / 100

Din analizele efectuate se pot desprinde următoarele aspecte:
-

a existat o bună colaborare cu direcțiile, serviciile şi compartimentele aparținând aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Constanța, precum şi cu celelalte autorități ale
administrației publice județene în vederea soluționării petițiilor;

-

majoritatea petițiilor primite au avut un conținut care să corespundă ariei de activitate şi
competență a Consiliului Județean Constanța;

-

nu au fost cazuri de primire directă a petițiilor de la cetățeni, fără ca acestea să fie
înregistrate şi repartizate conform circuitului oficial al documentelor.

În perioada 22.06.2016-27.06.2017 activitatea de soluționare a petițiilor s-a desfăşurat cu
respectarea normelor legale, în ceea ce priveşte primirea, înregistarea şi urmărirea rezolvării
petițiilor, dar şi expedierea răspunsurilor către petiționari.
Putem centraliza activitatea de primire și rezolvare a petițiilor astfel:
Petiții

22.06.-31.12.2016

01.01.-27.06.2017

Total

Petiții înregistrate

27

20

47

Petiții clasate

1

1

2

Petiții rezolvate

26

19

45

III. SĂNĂTATE

1. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA
ANUL 2016:
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, pe anul
2016, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 42, pentru finanțarea unor cheltuieli de
administrare și funcționare a fost de 760.000 lei.
Astfel bugetul alocat a fost împărțit astfel:
-

bunuri și servicii: 683.500 lei

-

cheltuieli de capital: 76.500 lei
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BUNURI ȘI SERVICII - 683.500 LEI
-

Pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional a fost prevăzută suma de
40.116 lei, sumă care a fost utilizată pentru reparația unui videobronhoscop (reparație
realizată de către SC Techno Eletro Medical Company);

-

Pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare a fost alocată suma de 233.384
lei, fiind utilizată suma de 110.125 lei, astfel:

-

-

106.477 lei pentru lucrări de instalare rezervor apă menajeră și stingerea incendiilor,
(lucrări efectuate de firma SC Instal Service SRL) - lucrări în derulare;

-

3.648 lei pentru achiziționarea a 2 buc. pompa centrifugă multifuncțională orizontală și a
unui vas de expansiune hidrofor, necesare pentru instalarea rezervorului de apă;

Pentru bunuri de natura obiectelor de inventar a fost alocată suma de 410.000 lei din care s-a
utilizat suma de 152.062 lei pentru achiziționarea de paturi pentru spital, după cum urmează:
-

15 paturi adulți cu parte rabatabilă și bare laterale în valoare de 13.759 lei (firma
furnizoare SC NEOMED);

-

10 paturi spital pentru copii în valoare de 9.360 lei (firma furnizoare SC INNOVATE
INFORMATION TECHNOLOGY);

-

160 paturi adulți cu parte rabatabilă în valoare de 128.943 lei (firma furnizoare SC
NEOMED)

CHELTUIELI DE CAPITAL - 76.500 LEI
-

Pentru mașini, echipamente și mijloace de transport a fost alocată suma de 76.500 lei din
care s-au achiziționat:
-

Un grup de pompe pentru stingere incendiu în valoare de 21.577 lei (firma furnizoare
Black Sea Suppliers SRL);

-

O mașină profesională de spălat vase pentru blocul alimentar, în valoare de 5.820 lei
(firma furnizoare Horeca Profesional Projects SRL).

Din totalul sumei de 760.000 lei, alocată de către CJC prin hotărâre de consiliul județean s-a
cheltuit până la sfârșitul anului 2016 suma de 329.700 lei, diferența fiind restituită finanțatorului.
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ANUL 2017:
Prevederea bugetară alocată pe anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.
81, pentru finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, este de 1.330.000 lei.
Astfel bugetul alocat a fost împărțit astfel:
-

bunuri și servicii: 700.000 lei

-

cheltuieli de capital: 630.000 lei

BUNURI și SERVICII - 700.000 LEI
-

Pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare a fost alocată suma
100.000 lei, prevedere bugetară necesară pentru finalizarea lucrărilor de instalare a
rezervorului pentru apă menajeră și de stingere incendiu;

-

Pentru reparații curente s-a prevăzut suma de 600.000 lei necesară pentru;
- anveloparea pavilioanelor spitalului - 270.000 lei;
- reparații curente pentru gardul care împrejmuiește spitalul - 180.000 lei;
- reparații acoperiș și igienizare pavilion Pneumologie I adulți - 150.000 lei

CHELTUIELI DE CAPITAL - 630.000 LEI
-

-

Pentru mașini, echipamente și mijloace de transport a fost alocată suma de 125.000
lei din care:
-

24.000 lei pentru achiziționarea unui frigider mortuar cu două locuri necesar pentru
prezervare, păstrare și conservare cadavre în spital;

-

36.000 lei pentru achiziționarea unei mese pentru autopsii necesară pentru morgă;

-

65.000 lei pentru achiziționarea unei centrale detecție incendiu necesară în pavilionul
Pneumologie II adulți, pentru detectarea și semnalizarea avertizărilor de incendiu;

Pentru reparații capitale a fost prevăzută suma de 505.000 lei necesară pentru reparația
capitală a clădirii - morga - pentru încadrarea în prevederile legislative ce reglementează
normele de funcționare a spitalelor cu profil infecto-contagios, autorizare și omologare,
conform normativelor de suprafață utilă, circuite și dotare impuse.
2. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ “Sf. Apostol Andrei” CONSTANȚA

ANUL 2016
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța,
pe anul 2016, prin Hotărârile de Consiliu Județean Constanța nr. 46, nr.106 și nr. 318 pentru
finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare a fost de 5.122.009 lei, din care:
-

Pentru secțiunea funcționare: 1.200.000 lei

-

Pentru secțiunea dezvoltare: 3.922.009 lei

Suma de 1.200.000 lei acordată spitalului s-a utilizat pentru achitare utilități în valoare de
885.000 lei și 315.000 lei plăți către Cardioscan.
Suma de 3.922.009 lei s-a utilizat pentru:
1. reparații capitale la secția ginecologie
2. reparații capitale la secția pediatrie
3. plată echipamente medicale

2.278.410 lei
1.338.375 lei
305.224 lei către:
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- BRAUN MEDICAL
- RAFI INTERNAȚIONAL
- STORZ ENDOSKOPE

83.634 lei
141.600 lei
79.990 lei

ANUL 2017
Pentru anul 2017 sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli sunt de 6.100.000 lei, iar
la data prezentei nu s-a efectuat niciun virament.
Prevedere - total- 6.100.000 lei, din care:
-

Pentru secțiunea funcționare: 1.200.000 lei

-

Pentru secțiunea dezvoltare: 4.900.000 lei

DEMERSURI PENTRU NOUL CENTRU DE RADIOTERAPIE DIN CADRUL SPITALULUI
CLINIC DE URGENȚĂ “Sf. Apostol Andrei” CONSTANȚA
În aprilie 2016 laboratorul de Radioterapie și-a încetat activitatea. Autoritățile locale, prin Consiliul
Județean Constanța și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei”
Constanța au întreprins demersuri pentru a dota Laboratorul de radioterapie cu accelerator liniar
de particule și s-au căutat soluții de finanțare de la Ministerul Sănătății - Unitatea de Management
al Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar Faza a II-a - Ump Apl 2.
Spitalul este printre primii 5 beneficiari ai licitației de echipamente de radioterapie organizată de
către Ministerul Sănătății prin Banca Mondială. Licitația a început la sfârșitul lunii aprilie şi este
încă în derulare. Acestuia i-a fost repartizat un accelerator liniar de 6 MeV, care urmează să fie
amplasat în buncărul aflat în structura spitalului, după ce vechea sursă de cobalt va fi
dezafectată. Potrivit experților, buncărul nu necesită lucrări de reabilitare, ci doar de igienizare.
În același context, în cadrul spitalului, prin structurile de specialitate s-a demarat procedura de
achiziție a serviciului de expertizare tehnică a structurii, Documentația de avizare a Lucrărilor de
Intervenții - D.A.L.I., Documentația Tehnică de Autorizare a Lucrărilor - D.T.A.C. și Proiectul
Tehnic pentru reamenajarea secției de radioterapie. Termenul pentru finalizarea acestui obiectiv
este de aproximativ 1 an, după finalizarea licitației și utilare. Între timp, vor fi scoase la concurs
2 posturi de fizicieni medicali.
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NOUTĂȚI MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ “Sf. Apostol Andrei”
CONSTANȚA
-

OPERAȚII ÎN PREMIERĂ, LA SECȚIA DE ORTOPEDIE
Medicii secției Ortopedie -Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf.
Apostol Andrei” Constanța au efectuat în premieră, mai multe intervenții minim invazive cu
abord anterior pentru proteza de șold.
Abordul minim invaziv practicat în artroplastia totală de şold este o intervenție mai eficientă
față de abordul clasic, duce la recuperare rapidă și, implicit, o perioadă redusă de spitalizare.

-

TRATAMENT INOVATOR PENTRU BOALA PARKINSON
Constanța este unul dintre puținele centre din România unde a fost implementată una dintre
cele mai noi metode de tratament pentru boala Parkinson, în urma căreia simptomatologia se
ameliorează considerabil după primele 24 de ore de tratament. Noua procedură presupune
renunțarea la medicația orală și administrarea acesteia, sub formă de gel, printr-un tub (PEG),
direct în duoden. Montarea și supravegherea tubului permanent presupune existenta unei
echipe formate din medici neurologi și gastroenterologi. Procedura este minim invazivă, iar
perioada de spitalizare nu depășește o săptămână.

IV. SOCIAL

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța - (D.G.A.S.P.C.) - a fost
înființată prin Hotărârea nr.145/19.08.2004 aparținând Consiliului Județean Constanța, prin
comasarea Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Constanța şi
Direcția Județeană de Protecție Socială Constanța.
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului este instituție publică de interes
județean cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean şi realizează la nivel
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
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În vederea atingerii scopurilor pentru care a fost înființată, Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului îşi însuşeşte şi promovează prevederile tratatelor şi convențiilor
internaționale definitorii pentru domeniul propriu de activitate.
În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția generală îndeplineşte, în principal,
următoarele funcții:
a) de elaborare a strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acțiune
antisăracie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
b) de coordonare a activităților de asistență socială şi protecție a copilului la nivelul județului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au

responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență
socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru

implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluționarea urgențelor sociale individuale şi
colective la nivelul județului;
f)

de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenței sociale
şi protecției copilului.

-

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 237/29.09.2016, la
nivelul DGASPC Constanța a fost aprobat un număr de 1.821 de posturi, repartizate în
raport de prevederile standardelor privind serviciile sociale în cadrul serviciilor specializate și
în cadrul unităților de asistență socială, respectiv centre de zi de recuperare, centre de
plasament, centre de primire în regim de urgență, adăpost de zi și de noapte pentru copiii
străzii, centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire și asistență,
locuințe protejate.

La sfârșitul anului 2015 și pe parcursul anului 2016, au intervenit modificări legislative majore
atât în ceea ce privește stabilirea costurilor per beneficiar, respectiv per tip de serviciu, cât și în
ceea ce privește stabilirea normativului de personal prin raportare la numărul de
beneficiari.
Astfel, vechile acte normative care reglementau domeniul amintit au fost abrogate prin:
-

Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai
persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-

Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

-

Hotărârea de Guvern nr. 584/19.08.2016 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

În concordanță cu modificările legislative intervenite, respectiv prevederile Legii nr.197/2012
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr.118/2014 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, DGASPC Constanța este acreditată ca furnizor de servicii
sociale și are obligația licențierii serviciilor sociale aflate în subordine.
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Modificările propuse în structura serviciilor sociale, centre de plasament, complexe de servicii
comunitare, centre de zi de recuperare destinate protejării copiilor cu și fără dizabilități, precum
și adulților cu dizabilități sunt în acord cu prevederile legale în vigoare, respectiv denumirea
și codul serviciului social, raport angajat/beneficiar (1/1 pentru centre de îngrijire și
asistență, centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, locuințe protejate, centrul pilot de
servicii comunitare pentru persoane cu handicap și formare de personal, 1/2 pentru locuințele
moderat protejate), structura de personal, calificarea personalului, astfel încât serviciul
social să poată fi licențiat.
Raportat la precizările menționate, față de structura de personal aprobată pentru anul 2016,
în total de 1.452 de posturi, structura de personal propusă s-a mărit la un număr de 1.821
de posturi, respectiv cu un număr de 369 de posturi aprobate, reprezentând acoperirea
necesarului de personal în cadrul serviciilor sociale rezidențiale deficitare pe anumite
categorii de personal, și anume:
-

personal de specialitate, de îngrijire și asistență, auxiliar, respectiv: educatori, psihologi,
psihopedagogi, medici, kinetoterapeuți, logopezi, fizioterapeuți, ergoterapeuți, asistenți
medicali, infirmieri;

-

personal administrativ, gospodărire, respectiv: muncitori calificați bucătarie, lenjerie, muncitori
necalificați bucătărie, spălătorie.

A. FLUCTUAȚIA DE PERSONAL
Nr. personal
aprobat la
inceputul
anului 2016

Nr. personal
angajat la
inceputul
anului 2016

Nr. personal
angajat în
cursul anului
2016

Nr. personal
încetat în
cursul anului
2016

Nr. personal
aprobat cf.
HCJ237/
29.09.2016

Nr. personal
angajat la
sfârșitul
anului 2016

Nr. personal
aprobat cf.
HCJ48/
31.03.2017

Nr. personal
angajat la
luna aprilie
2017

1.452

1273

193

119

1.821

1.347

1.846

1.358

Pe parcursul anului 2016 și începutul anului 2017 au fost organizate 7 concursuri din
care:
-

6 concursuri de recrutare pentru funcțiile contractuale;

-

1 concurs recrutare pentru funcțiile publice;

B. CONCURSURI D.G.A.S.P.C. CONSTANȚA

05 - 08.01.2016

Posturi
scoase la
concurs
30

10 - 13.05.2016

76

164

57

Personal contractual

27 - 30.09.2016

41

111

28

Personal contractual

22 - 25.11.2016

64

137

47

Personal contractual

06 - 09.12.2016

27

33

6

Funcționari publici

13 - 16.12.2016

81

135

43

Personal contractual

26 - 28.04.2017

56

200

54

Personal contractual

816

247

Data concursului

TOTAL

Persoane
Înscrise

Persoane
admise

Observații

36

12

Personal contractual
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1. LUCRĂRI DE INVESTIȚII
Nr.
crt

Denumire obiectiv / proiect / categorie de
investiții aprobata

Credite
bugetare
aprobate
(lei)

1.

Demolare sediu DGASPC str.Lahovari / CAP.B
LUCRĂRI NOI - POZ. 2

132.000

2.

Execuție consolidare C.Maternal / CAP.B LUCRĂRI
NOI- POZ. 3

530.000

3.

4.

Execuție "Supraetajare parțială corp parter existent,
reconfigurare, amenajări interioare, reparații
capitale imobil P+1E - locuință unifamilială,
împrejmuire lot, str.Dorobanti nr.31, C-ta / CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 4
Execuție branșamente,căsuța nouă LP Topraisar /
CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 7

970.793

20.000

Nota comandă nr. D87315/20.10.2016

Instalație electrică generator fix Poarta Albă /
CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 8

105.000

6.

Instalație electrică generator fix LP Lazu /CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 9

55.000

7.

Instalație electrică generator fix Sf.Andrei / CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 10

86.000

8.

Instalație electrică generator fix Armonia / CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 11

85.000

9.

Instalație electrică generator fix Casa
Aurelia/CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 12

50.000

10.

Instalație electrică generator fix LP Negru
Vodă/CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 13

65.000

11.

Instalație electrică generator fix LP Topraisar /
CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 14

65.000

12.

Exec. Inst.inter. sesizare incendiu P. Albă / CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 15

80.000

13.

Exec. Inst.inter. sesizare incendiu C.Pilot/CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 16

80.000

14.

Exec. Inst.inter. sesizare incendiu Sf.Andrei/CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 17

80.000

15.

Exec. Inst.inter. sesizare incendiu CRRNP
Tech/CAP.B LUCRĂRI NOI- POZ. 18

80.000

16

Exec. Inst.inter. sesizare incendiu Ovidiu/CAP.B
LUCRĂRI NOI- POZ. 19

7.300

18

19

SF reabil/ modern/ dot C.maternal în vederea înființ
căsuță tip famil.pt copii/ Cap. C2 POZ.26 STUDII
PROIECTE,TAXE și AVIZE și ALTE CHELTUIELI
SF pt închid Năvodari în ved constr 6 loc protej /
centre zi adulți dizab /Cap. C2 POZ.30 STUDII
PROIECTE,TAXE și AVIZE și ALTE CHELTUIELI
Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
în vederea Reabilitării /eficientizării energetice
pentru 5 Centre de Plasament aflate în subordinea
DGASPC Constanța
Total general

Contract nr. D95239/ 15.11.2016 - termen de execuție
5 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor, respectiv 28.12.2016
Contract nr. D98911/ 25.11.2016 - termen de execuție
6 luni de la data primirii ordinului de începere a
lucrărilor, respectiv 20.12.2016
Contract nr. D78705/ 23.09.2016 - termen de execuție
maxim 9 luni calendaristice de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor nr.
D83062/07.10.2016, respectiv 17.10.2016

5.

17

Durata execuție

Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor - Lucrare finalizată
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor - Lucrare finalizată
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor - Lucrare finalizată
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor - Lucrare finalizată
Contract nr. D 96438/ 18.11.2016 - termen de execuție
30 zile calendaristice de la data primirii ordinului de
începere a lucrărilor - Lucrare finalizată
Proiectul a primit aviz ISU în a doua decadă a lunii
decembrie 2016, lucrarea fiind propusă în planul de
investiții pentru 2017
Proiectul a primit aviz ISU în a doua decadă a lunii
decembrie 2016, lucrarea fiind propusă în planul de
investiții pentru 2017
Proiectul a primit aviz ISU în a doua decadă a lunii
decembrie 2016, lucrarea fiind propusă în planul de
investiții pentru 2017
Proiectul a primit aviz ISU în a doua decadă a lunii
decembrie 2016, lucrarea fiind propusă în planul de
investiții pentru 2017
Proiectul a primit aviz ISU în a doua decadă a lunii
decembrie 2016, lucrarea fiind propusă în planul de
investiții pentru 2017

12.985

Studiu de fezabilitate

18.000

Studiu de fezabilitate

317.500

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții

2.839.578

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017 - pag.14 / 100

2. LUCRĂRI CURENTE
Nr.
lot

Obiectiv

Obiect contract

Valoare
contract
(lei cu TVA)

1.

Apartament
Orhideelor

înlocuirea tuturor ușilor și ferestrelor; înlocuirea gresiei și faianței
din bucătărie, baie, hol, balcon; parchetarea încăperilor; igienizarea
întregului apartament; repararea instalațiilor sanitare; repararea
instalațiilor electrice;

35.507

CP Traian

lucrări de igienizare în grupul alimentar (văruit, înlocuire plăci de
gresie și faianță și reparare plafon la intrarea în grupul alimentar;
lucrări de instalații termice în grupul alimentar, necesare în urma
schimbării instalației centrale cu instalație termică pe gaz natural;

18.380

CSC Cristina

înlocuirea ușilor și ferestrelor de la modulul 2; înlocuirea ușilor și
ferestrelor de la modulul 4; lucrări de zugrăveli și vopsitorii; lucrări
de schimbare a podelelor; lucrări de recompartimentare a holurilor
modulelor 1 și 3, și realizare a câte unui dormitor suplimentar la
aceleași module; lucrări exterioare de înlocuire a dalelor; lucrări de
reparare a trotuarelor și soclurilor; lucrări de nivelare și amenajare a
două locuri de joacă pentru copii; lucrări de reparații instalații
sanitare la modulele 2 și 4 și în grupul sanitar dintre modulele de la
parter;

268.891

înlocuire uși și ferestre; lucrări de placare cu gresie și faianță;
Locuințe Protejate
lucrări de igienizare; lucrări de hidroizolații; lucrări refacere trotuare;
Cumpăna
lucrări de dezafectare fosă septică; lucrări de instalații sanitare;

136.613

Centrul Pilot de
înlocuirea tâmplariei (uși) la corpurile A, B și C; înlocuire gresie și
Servicii
faianță în grupuri sanitare la corpurile A, B și C; lucrări de igienizare
Comunitare pentru
la corpurile A, B și C; refacerea parțială a hidroizolațiilor; refacerea
5.
Persoane cu
trotuarelor de gardă; refacerea gardului de la fațada centrului;
Handicap și
reparații instalații sanitare la corpurile A, B și C; reparații instalații
Formare Personal
termice la corpurile A, B și C;
Techirghiol

338.277

înlocuire gresie și faianță în grupuri sanitare și pe rampele de acces
la cele două căsuțe; lucrări de reparații interioare-exterioare,
igienizare, înlocuire jgheaburi; refacerea trotuarelor de gardă;
Locuințe Protejate reparații instalații sanitare pentru înlocuirea de obiecte sanitare,
Techirghiol
armături și mână curentă în grupurile sanitare din cele două căsuțe;
reparații instalații termice pentru înlocuirea tubulaturii, corpurilor de
încălzire, fitingurilor și efectuarea probelor de dilatare-contractare și
etanșeitate;

78.968

2.

3.

4.

6.

Centrul de Îngrijire
și Asistență
7.
Sfântul Andrei
Negru-Vodă

reparații acoperiș magazii; izolare termică magazii; lucrări de
înlocuire uși și ferestre; lucrări de înlocuire gresie și faianță; lucrări
de parchetare dormitoare; lucrări de zugrăveli interioare; lucrări de
zugrăveli exterioare; reparații instalații sanitare;

262.372

lucrări de reparații acoperiș; lucrări de zugrăvire inter. aripa dreaptă
Centrul de Îngrijire
parter și etaj. aripa stângă parter; lucrări de înlocuire uși și ferestre
și Asistență
8.
aripa stângă parter, aripa dreaptă etaj; lucrări de reparații sanitare
Armonia Negruaripa stângă, parter; lucrări de reparații instalații termice aripa
Vodă
stângă, parter;

754.233

9.

Locuințe Protejate
înlocuire tâmplărie PVC (ferestre) cu reparațiile corespunzatoare în
Casa Aurelia
jurul tocurilor;
Negru-Vodă
TOTAL

7.773
1.901.014
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3. DOTĂRI
Nr.
crt.

Utiaje

Buc.

Realizat

1.

boiler 500l, diam 750mm

3

11.700,00

2.

marmită gaz 100 I93x80x87

1

25.260,00

3.

cântar scaun

8

35.174,40

4.

dulap frig. 400 l

2

12.213,60

5.

mașină spălat rufe profesională 11 kg

2

38.524,80

6.

mașină spălat rufe profesională 18 kg

2

62.400,00

7.

mașină spălat rufe profesională 25 kg

2

87.026,40

8.

uscător rufe profesională 10 kg

2

25.968,00

9.

uscător rufe profesională 18 kg

2

27.352,80

10.

calandru tambur 83cm

1

8.000,00

11.

calandru 250*1400

1

18.147,88

12.

mașină spălat vase 120*70

1

10.320,00

13.

mașină curățat cartofi

4

27.751,65

14.

feliator pâine

5

26.983,40

15.

mobilier bucătărie

10

20.400,00

16.

mobilă camera de zi

1

3.300,00

17.

canapea colțar

6

15.600,00

18.

multifuncționale rețea 200.000 pg/in 55 pg/min

17

128.646,00

19.

PC

44

123.984,00

20.

imprimante

14

54.096,00

21.

licență ProBar (gestiune)

1

14.400,00

22.

UPS 5.000 VA

1

15.960,00

23.

UPS 5.000 VA

1

8.388,00

24.

Fire Wall dedica

1

8.220,00

25.

server

2

17.412,00

26.

Achiz. auto în derulare

4

50.000,00

27.

Leasing auto în derulare

1

12.187,34

28.

tractoraș seră

2

59.568,00

Total general

948.984,27
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STRATEGII, PROIECTE
La nivelul județului Constanța prin Hotărârea nr.277/25.10.2016 a fost aprobată Strategia
județeană în domeniul asistenței sociale şi protecției copilului pe perioada 2016 - 2020 în
concordanță cu:
-

Strategia națională în domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului 2014 şi a
Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul protecției
şi promovării drepturilor copilului 2014-2020, aprobată prin HG nr.1113/12.12.2014;

-

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020
și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 aprobată prin HG nr.655/2016;

-

Ghidul Condiții Generale pentru Programul Operațional Regional care prevede alocarea de
fonduri nerambursabile în cadrul Axei Prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale prin următoarele tipuri de activități în domeniul social:

-

-

construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea
integrată;

centrelor

comunitare

de

intervenție

-

reabilitarea/modernizarea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială;

-

construcția/reabilitarea de locuințe de tip familial, apartamente de tip familial, locuințe
protejate etc.

Proiectul "Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și
asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, cod SIPOCA 2, implementat de
către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Întocmirea Planului Operațional pentru implementarea Strategiei județene în domeniul asistenței
sociale şi protecției copilului la nivelul județului Constanța pe perioada 2016-2018, este
coroborată cu cea a Strategiei județene în domeniul asistenței sociale şi protecției copilului la
nivelul județului Constanța pe perioada 2016-2020. Obiectivele Planului Operațional, urmăresc
punerea în aplicare a celor mai prioritare dintre nevoile prevăzute în Strategia județeană în
domeniul asistenței sociale și protecției copilului.
Obiective generale în domeniul protecției copilului
1. Închiderea CSC Cristina
-

Construirea de Case de tip familial pentru copiii cu dizabilități;

-

Construirea de Centre de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități în comunitatea în
care vor fi identificate spații;

-

Înființarea unui Centru de Recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică;

2. Închiderea CSC Orizont
-

Extinderea actualului Centru de Zi pentru Copiii cu Autism și înființarea unui Centru
Multifuncțional pentru Copiii cu Tulburǎri sau Sindrom Autist, Sindrom Down sau alte
Dizabilitǎți Neuropsihice;

3. Închiderea CP Delfinul
-

Construirea de Case de tip familial;

-

Construirea de Centre de zi pentru copii;
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4. Închiderea CP Ovidiu
-

Înființarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentǎ;

-

Construirea de Case de tip familial;

5. Recompartimentare/Modernizare și dotări aferente Centrului de Primire a Copilului în
Regim de Urgență - Constanța;
6. Reabilitarea/modernizarea/dotarea Centrului Maternal Mangalia, în vederea înființării
unei Căsuțe de Tip Familial;
7. Dezvoltarea unui serviciu specializat de prevenire a delicvenței juvenile care să ducă
la limitarea fenomenului şi reintegrarea socio-profesională a minorilor care au
săvârşit fapte penale și nu răspund penal;
Misiunea generală a unui astfel de serviciu este de a sprijini evoluția minorilor/tinerilor care
au săvârşit fapte penale și nu răspund penal, de a preveni comportamentul deviant şi de a
încuraja reintegrarea socială și familială. Prin intermediul acestui serviciu urmǎrim definirea
şi explicarea conceptelor cheie, identificarea factorilor de risc în reintegrarea tinerilor
delincvenți şi identificarea unei modalităti de reintegrare a tinerilor delincvenți în comunitate,
identificarea şi prezentarea instituțiilor socio-fundamentale de protecție a drepturilor tinerilor
aflați în conflict cu legea.
8. Înființarea Compartimentui coordonare și îndrumare metodologică a SPAS-urilor;
9. Deschiderea unui Centru Multifuncțional pentru Copiii cu Tulburari sau Sindrom
Autist, Sindrom Down sau alte Dizabilități Neuropsihice - Constanța;
10. Realizarea, în colaborare cu autoritățile publice locale şi medicii de familie din
comunități, a unor campanii de informare cu privire la metodele contraceptive şi
importanța utilizării lor, în vederea reducerii numǎrului de sarcini nedorite;
Scopul campaniei este acela de a atrage atenția asupra importanței sănătății reproducerii şi
a planificării familiale şi de conştientizare a tinerelor şi tuturor femeilor de vârstă fertilă
asupra riscului unei sarcini nedorite.
11. Amenajarea, în cadrul centrelor, a unor spații de recreere și petrecere a timpului liber,
peisagistică și alei
Obiective generale în domeniul asistenței sociale
1. Supraetajare parțială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare,
reparații capitale imobil P+1E - locuință unifamilială, împrejmuire lot, str. Dorobanți nr.31,
Constanța (Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii);
2. Închiderea CRRN Năvodari
-

construirea a 6 Locuințe Protejate pentru persoane cu dizabilități;

-

construirea de Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comunitatea în care
vor fi identificate spații;

3. Reparații capitale și dotări la Centrul de Îngrijire și Asistență “ARMONIA” Negru Vodă
în vederea dezvoltării actualului Centru de Îngrijire și Asistență și a înființării unui Centru de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică;
4. Demolarea Corpurilor D și E din localitatea Techirgiol (fostul CRRN Techirgiol) și
construirea unui Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu
BFT pentru persoane cu dizabilități;
5. Amenajarea spațiului exterior de petrecere a timpului liber, peisagistică și alei la
Locuințe Protejate Topraisar;
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6. Amenajarea, în cadrul centrelor, a unor spații de recreere și petrecere a timpului liber;
7. Implicarea activă a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor cu dizabilități, prin
organizațiile care îi reprezintă, în dezvoltarea şi implementarea politicilor legislației şi
programelor privind asigurarea accesului la mediul fizic.
Obiective generale comune
1. Prevenirea instituționalizării şi susținerea dezinstituționalizării prin înființarea şi/sau
diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor specifice ale
persoanelor cu dizabilități;
2. Realizarea de campanii publice de conştientizare prin care se încurajează percepțiile
pozitive cu privire la persoanele cu dizabilități şi receptivitatea față de drepturile acestora
precum şi cu privire la contribuțiile valoroase pe care persoanele cu dizabilități le pot aduce
la bunăstarea generală;
3. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor negative şi
încurajarea participării depline a persoanelor cu dizabilități la viața în comunitate;
4. Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale de tip vechi, în
etape, concomitent cu dezvoltarea de servicii în comunitate;
5. Realizarea de campanii de sensibilizare a societății privind necesitatea prevenirii şi
combaterii discriminării pe criteriul dizabilității;
6. Formarea personalului cu privire la discriminarea pe criteriul dizabilității;
7. Realizarea de sesiuni de instruire şi alte tipuri de programe de informare pentru dezvoltarea
de competențe sociale şi civile ale personalului care interacționează sau este implicat în
asistența şi protecția persoanelor cu dizabilități, cu privire la drepturile şi libertățile
fundamentale ale omului pentru persoanele cu dizabilități;
8. Promovarea dreptului egal al tuturor persoanelor cu dizabilități la îmbunătățirea continuă a
condițiilor de viață, precum şi la un standard adecvat de viață;
9. Dezvoltarea dialogului şi parteneriatului între toți factorii implicați în procesul de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilități în vederea conştientizării şi sensibilizării pentru
combaterea stereotipurilor negative şi pentru susținerea creşterii calității vieții persoanelor cu
dizabilități;
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII D.G.A.S.P.C. CONSTANȚA PENTRU
PERIOADA URMĂTOARE
Propuneri din punct de vedere al asistenței sociale şi protecției copilului
-

Armonizarea Strategiei Județene în domeniul asistenței sociale şi protecției copilului
cu
Strategiile
naționale
privind
protecția
şi
promovarea
drepturilor
copiilor/persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilități în sensul desființării
serviciilor rezidențiale cu capacitate mare prin dezvoltarea serviciilor sociale integrate la
nivelul comunităților locale şi a serviciilor de tip familial (case de tip familial) cu capacitate
redusă 10-15 beneficiari, conform HG 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale
pentru protecția şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului
operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția şi promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, precum și conform H.G.nr.655/2016 pentru
aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu
dizabilități” 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea strategiei
menționate.
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-

Dezvoltarea unei rețele eficiente de comunicare, monitorizare și referire a cazurilor
între instituțiile care desfăşoară activități în domeniul asistenței sociale, în vederea
unei acțiuni de prevenire reală a încălcării drepturilor copilului și a fenomenului de
instituționalizare, în conformitate cu noile prevederi legislative:
-

Modificările aduse Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecția şi promovarea
drepturilor copilului;

-

Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a
modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate şi a
serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de
lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială şi protecția
copilului şi serviciile publice de asistență socială şi a modelului standard al documentelor
elaborate de către acestea;

-

Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de
activități remunerate în domeniile: cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelling;

-

Hotărârea Guvernului nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea
obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor şi profesioniştilor
implicați în prevenirea şi intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de
părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

-

Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale „O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020” și a Planului operațional
privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele
cu dizabilități 2016-2020”;

-

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;

-

Ordinul nr. 2126/2014 al MMFPSPV privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de
persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate,
serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

-

Ordinul Ministerului Muncii nr. 67/2015 - aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

-

HG nr. 867/2015 - aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale;

-

HG nr. 978/2015 - aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția
lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor;

-

Susținerea unei strategii comune de abordare a copilului aflat în dificultate/a
persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilități și de promovare a drepturilor
copilului şi a drepturilor persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilități în
comunitățile locale ale județului prin întruniri cu specialiști din cadrul SPAS-urilor;

-

Coordonarea metodologică şi oferirea de consultanță şi sprijin prin evaluarea reală şi
pertinentă a nevoilor comunității şi identificarea soluțiilor optime împreună cu membrii rețelei
de asistență socială comunitară de la nivelul fiecărei localități;

-

Instruirea permanentă a personalului
conformitate cu nevoile beneficiarilor;

angajat

şi

perfecționarea
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-

Organizarea unor întâlniri/derularea unor campanii periodice în parteneriat cu
autoritățile publice locale, O.N.G.-uri și alți actori sociali pentru părinții dependenți de
servicii sociale, în scopul dezvoltării abilităților de menținere a copiilor în familie şi asigurării
unui climat corespunzător pentru aceştia;

-

Organizarea de grupuri de suport/ derularea unor campanii periodice în parteneriat cu
autoritățile publice locale, O.N.G.-uri și alți actori sociali pentru părinții/aparținătorii legali
ai căror copii/tineri/persoane vârstnice/persoane cu dizabilități se află la risc de a fi
instituționalizați, în vederea identificării și aplicării soluțiilor necesare menținerii acestora în
familie;

-

Diminuarea numărului de copii şi adulți instituționalizați care se poate realiza prin:
-

derularea activităților de prevenție la nivelul tuturor autorităților publice locale, cu
implicarea tuturor actorilor sociali;

-

creşterea numărului de reintegrări în familia naturală şi, unde acest lucru nu este posibil,
evaluarea tuturor posibilităților de integrare/ reintegrare a copilului/ adultului în familia
lărgită/ familie substitutivă;

-

creşterea numărului de copii pentru care se stabileşte adopția internă;

-

eficientizarea activităților de informare, formare şi dezvoltare a deprinderilor de viață
independentă pentru tinerii/ adulții aflați în sistemul de protecție, în vederea creşterii
numărului de tineri/ adulți reintegrați socio-profesional;

-

Continuarea colaborării cu partenerii tradiționali, dar şi inițierea unor noi relații de
colaborare cu alte instituții implicate în acordarea de servicii sociale (ONG-uri, autorități
publice locale etc.);

-

Formularea şi transmiterea propunerilor D.G.A.S.P.C. Constanța privind modificarea
cadrului legislativ care reglementează activitatea de încadrare în grad de handicap la copii
către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție din cadrul
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

-

Sensibilizarea opiniei publice privind problematica copiilor cu dizabilități în scopul
facilitării intervențiilor şi accesului la servicii de recuperare (participarea la emisiuni televizate
sau transmise radio sau la orice alte întâlniri pe această temă);

-

Dezvoltarea de servicii rezidențiale de tip familial, de capacitate redusă 10-15 locuri,
pentru tinerii cu dizabilități severe care urmează să părăsească sistemul de protecție
a copilului, cu accesibilitate la servicii de recuperare şi terapii adecvate în comunitate,
potrivit dizabilităților fiecăruia, în conformitate cu Strategia națională de dezinstituționalizare.
2. UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ AGIGEA

Unitatea de Asistență Medico Socială Agigea - (U.A.M.S Agigea) - a fost înființată prin
Hotărârea nr.102/31.07.2003 aparținând Consiliului Județean Constanța.
Acestă unitate, prin specificul său, asigură asistență medicală şi socială unui număr de 90
bolnavi, după cum urmează:
-

61 bolnavi cu afecțiunea Schizofrenie;

-

29 de bolnavi cu Boala Alzheimer;

Îngrijirea acestora se asigură de către un număr de 35 de infirmieri, 5 asistenți medicali şi 4
medici de gardă.
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Având în vedere numărul mare de solicitări pentru instituționalizarea bolnavilor cu afecțiunea
Alzheimer, unitatea a fost nevoită să depăşească numărul de 61 de paturi aprobate de
Ministerul Sănătății.
Pentru faptul că bolnavii diagnosticați cu afecțiunea Alzheimer nu pot fi tratați şi îngrijiți
corespunzător în cadrul familiei, Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea cu sprijinul
Consiliului Județean Constanța, conştienți fiind de gravitatea afecțiunii, prin personalul medical
şi de îngrijire aferent, depun toate eforturile pentru asigurarea în cele mai bune condiții a
gestionării acestei grave afecțiuni.
În colaborare cu Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei”
Constanța şi cu sprijinul specialiştilor în domeniu, în cadrul acestei instituții se derulează un
program de terapie şi îngrijire la cele mai înalte standarde care presupune:
-

asistență medicală permanentă asigurată de medici de gardă şi asistente medicale;

-

îngrijire corespunzătoare asigurată de un număr suficient de personal auxiliar;

În anul 2016, până în luna iunie s-au realizat investiții în suma de 4.925,5 lei, iar începând cu
luna iulie 2016, au fost finalizate următoarele obiective de investiții:
-

nebulizator - valoare: 16.200,00 lei;

-

vitrină frigorifică - valoare: 2.500 lei;

-

electrocardiograf - valoare: 6.840,00 lei;

-

autoutilitară Dacia Dokker - valoare: 56.288,00 lei, din care 6.500 lei - voucher
Program Rabla;

-

PC-uri echipate complet, 2 buc. - valoare totală: 5.012,40 lei;

-

Servicii proiectare extindere pavilion administrativ inclusiv expertiza tehnica, verificare
proiect și obținere avize - valoare: 9.970,00 lei;

-

Studiu fezabilitate pentru branșament gaze naturale - valoare: 2.940 lei.

În cursul anului 2016 s-a demarat și procedura pentru realizarea proiectului tehnic lucrare
branșament gaze naturale, inclusiv verificare proiect, lucrare finalizată în anul 2017 în valoare
de 5.593 lei.
Pentru anul 2017 prevederile bugetare pentru investiții sunt în suma de 130.000 lei și constau în:
-

realizarea proiectului tehnic lucrare branșament gaze naturale inclusiv verificare proiect,
lucrare finalizata în valoare de 5.593 lei (demarată în 2016);

-

lucrare și antemăsuratori pentru centrală termică și instalație încălzire bucătarie în
valoare de 30.000 lei;

-

lucrări branșament gaze naturale în valoare de 94.407 lei.

La momentul actual, lucrarea de branșament gaze naturale în valoare de 94.407 lei este în
desfășurare urmând a fi finalizată la începutul lunii iulie 2017.
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V. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Prin sumele repartizate anual prin Legea bugetului de stat, instituțiile de învățământ special,
respectiv Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța, Centrul Școlar Educație
Incluzivă Delfinul Constanța, Centrul Școlar Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța și
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, au ca destinație plata
drepturilor salariale și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile. Astfel, în vederea desfășurării
activității de specialitate, aceste centre solicită anual sprijin din partea Consiliului Județean
Constanța.
ANUL 2016
Sumele repartizate prin Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 pentru
instituțiile de învățământ special din județul Constanța au fost de 16.294.000 lei. Suplimentar,
de la Bugetul Local al Județului Constanța pentru Centrele Școlare, respectiv Albatros,
Delfinul și Maria Montessori, cât și pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională din Constanța a fost alocată suma de 5.848.774 lei, suma totală alocată în anul
2016 fiind de 22.142.774 lei detaliată astfel:
-

prin HCJ nr. 9/04.02.2016; HCJ nr. 89/25.04.2016; HCJ nr. 215/17.08.2016; HCJ nr.
252/29.09.2016; HCJ nr. 340/20.12.2016, s-au alocat Centrului Albatros următoarele
sume:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 3.708.373 lei - din care 609.894 lei de la
bugetul local al CJC;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 700.000 lei - din care 414.000 lei de
la bugetul local al CJC;
3. Pentru plata despăgubirilor civile câștigate în instanță de foștii angajați ai acestor instituții
suma de 166.699 lei - integral de la bugetul local al CJC;
4. Pentru investiții - dotare sala de sport/cabinet gastronomic - suma de 100.000 lei integral de la bugetul local al CJC;
5. Pentru plata drepturilor copiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, pentru perioada septembrie 2015 – decembrie 2016 suma de 504.162 lei integral de la bugetul local al CJC;

Centrului Școlar pentru Educatie Incluzivă Delfinul-Constanța, prin HCJ nr.11/04.02.2016;
HCJ nr. 91/25.04.2016; HCJ nr. 247/29.09.2016; HCJ nr. 342/20.12.2016, i s-au alocat în
anul 2016 următoarele sume:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 4.194.257 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 264.700 lei;
3. Pentru plata despăgubirilor civile câștigate în instanță de foștii angajați ai acestor instituții
suma de 260.000 lei - integral de la bugetul local al CJC;
4. Pentru investiții - instalație gaze - suma de 730.000 lei - integral de la bugetul local al
CJC;
5. Pentru plata drepturilor copiiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, pentru perioada septembrie 2015 - decembrie 2016 suma de 935.284 leiintegral de la bugetul local al CJC;
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Centrului Școlar pentru Educatie Incluzivă Maria Montessori, prin HCJ nr.10/04.02.2017;
HCJ nr. 90/25.04.2017; HCJ nr. 251/29.09.2016; HCJ nr. 283/25.10.2016; HCJ nr.
341/20.12.2016, i s-au alocat în anul 2016 următoarele sume:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 2.596.316 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 471.300 lei - din care 250.000 de la
bugetul local al CJC pentru reparație fațadă școală;
3. Pentru plata despăgubirilor civile câștigate în instanță de foștii angajați ai acestor instituții
suma de 135.172 lei - integral de la bugetul local al CJC;
4. Pentru investiții - reparație acoperiș școală - suma de 440.000 lei - integral de la bugetul
local al CJC;
5. Pentru plata drepturilor copiiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, pentru perioada septembrie 2015 - decembrie 2016 suma de 595.764 lei integral de la bugetul local al CJC;
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, prin HCJ
nr.12/04.02.2016; HCJ nr. 216/17.08.2016; HCJ nr. 248/29.09.2016; HCJ nr. 343/20.12.2016,
i s-au alocat în anul 2016 sume, după cum urmează:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 5.276.948 lei - din care 324.419 lei de la
bugetul local al CJC;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 356.000 lei;
3. Pentru plata despăgubirilor civile câștigate în instanță de foștii angajați ai acestor instituții
suma de 333.380 lei - integral de la bugetul local al CJC;
4. Pentru investiții program informatic suma de 50.000 lei, integral de la bugetul local al CJC.
Sumele au fost alocate pe tot parcursul anului 2016 în funcție de solicitările instituțiilor de
învățământ menționate anterior.
ANUL 2017
Prin Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 sumele repartizate pentru instituțiile
de învățământ special din județul Constanța au fost de 18.135.000 lei.
Ca și în anul 2016, suplimentar de la Bugetul Local al Județului Constanța pentru Centrele
Școlare pentru Educație Incluzivă, respectiv Albatros, Delfinul și Maria Montessori și pentru
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, la momentul iunie
2017, a fost alocată suma de 1.197.410 lei, suma totală alocată în anul 2017 fiind de
19.332.410 lei, detaliată astfel:
Centrului Școlar pentru Educatie Incluzivă Albatros - Constanța, prin HCJ nr.
74/31.03.2017, suma alocată în anul 2017 a fost de 3.768.515 lei, astfel:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 3.293.515 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 300.000 lei;
3. Pentru plata drepturilor copiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, suma de 175.000 lei - integral de la bugetul local al CJC;
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Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul-Constanța, prin HCJ nr.73/31.03.2017
suma alocată în anul 2017 a fost de 5.528.895 lei, astfel:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 4.546.485 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 285.000 lei;
3. Pentru investiții - instalație gaze - suma de 350.000 lei - integral de la bugetul local al
CJC;
4. Pentru plata drepturilor copiiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, suma de 347.410 lei - integral de la bugetul local al CJC.
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori, prin HCJ nr.72/31.03.2017
suma alocată în anul 2017 a fost de 3.405.000 lei, astfel:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 2.815.000 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 365.000 lei - din care 100.000 de la
bugetul local al CJC pentru reparație școală;
3. Pentru plata drepturilor copiilor cu nevoi educaționale speciale integrați în învățământul
special, suma de 225.000 - integral de la bugetul local al CJC
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, prin HCJ
nr.75/31.03.2017, suma alocată în anul 2017 a fost de 6.630.000 lei, astfel:
1. Pentru plata drepturilor salariale suma de 6.230.000 lei;
2. Pentru bunuri și servicii, reparații curente suma de 400.000 lei.
VI. CULTURĂ
Consiliul Județean Constanța, în calitatea sa de autoritate a administrației publice locale are în
subordine şapte instituții publice de cultură: Teatrul de Stat Constanța, Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Căluțul de mare” Constanța, Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța,
Muzeul de Artă Constanța, Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța, Biblioteca
Județeană „I.N.Roman” Constanța, Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța.
Activitatea şi investițiile aprobate de către autoritatea județeană pentru cele şapte instituții de
cultură, în perioada iunie 2016 - mai 2017 a fost următoarea:
1. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
În perioada iunie 2016 - mai 2017, Teatrul de Stat Constanța (TSC) a avut o bogată activitate
artistică, evaluată pozitiv de publicul constănțean, mărindu-și semnificativ şi vizibil frecvența
participării la evenimente teatrale și în media locală și națională, astfel:
IUNIE 2016
Principalul eveniment organizat de TSC, în perioada 20 - 26 iunie 2016, este prima ediție a
Festivalului Internațional de Teatru „Miturile cetății”, o continuare a Serilor de Teatru Antic
ce au avut loc în anii ’70, în județul Constanța. Considerăm acest festival o realizare foarte
importantă întrucât este şi o reluare a tradiției, dar şi exploatarea unui potențial cultural unic al
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acestei regiuni. De altfel, datorită acestui proiect, avem singurul festival de teatru antic din
România.
În sala teatrului şi în spațiul amenajat special în
Piața Ovidiu au fost prezentate un număr de 13
spectacole ale teatrelor din România şi din
străinătate: Trupa Homocordus din Franța,
Teatrul Anton Pann, Râmnicu Vâlcea,Teatrul
Regina Maria, Oradea, Compania La Naive
Production, Franța, Teatrul Tony Bulandra,
Târgovişte, Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu,
Teatrul Național I.L.Caragiale, Bucureşti,
Universitatea Ovidius, Facultatea de arte.
Teatrul gazdă, TSC, a prezentat patru
spectacole.
Un moment important în festival l-a constituit Colocviul „Mit antic, mit în vremuri…”, moderator
Doru Mareş. La colocviu au participat importanți critici, teoreticieni de teatru, directori de
festivaluri. Din partea organizatorilor au participat la colocviu dna. Dana Dumitrescu, director
general al TSC, şi dna. Anaid Tavitian, consultant artistic TSC.
AUGUST 2016
-

-

-

Festivalul Național de Teatru pentru Copii şi Tineret Cărăbuş, Brăila, ediția a II-a, august 2016.
La acest festival, teatrul a prezentat spectacolul Razna prin poveşti, după Ion Creangă, regia
Nicolae Poghirc, scenografia Sanda Mitache;
Partener al Festivalului Verii Carusel Cooltural, organizat la Mamaia de Asociația Culturală
Mişcarea teatrală pentru educația tineretului - au fost prezentate trei spectacole: Să ne
răzbunăm, iubito!, Scaiul şi Gâlcevile din Chioggia;
Spectacolul Gaşca Zurli Show - Partener Teatrul de Comedie Stan şi Bran.

SEPTEMBRIE 2016
-

-

Participare la Festivalul de Teatru Tragos, ediția a XIV-a, Tulcea, septembrie 2016. Spectacolul
jucat în festival a fost Uciderea lui Gonzago de Nedialko Iordanov, regia Ion Sapdaru, decorul
Mihai Pastramagiu, costumele Alina Dincă Puşcaşu. Teatrul de Stat Constanța a fost partener şi
gazdă pentru Festivalul Internațional de Teatru Independent Blue Theatre, ediția I,
septembrie 2016, Constanța. Partener: Asociația Culturală pentru Mişcarea Teatrală pentru
Educația Tineretului. Dana Dumitrescu, director general al Teatrului de Stat Constanța a fost
membru în juriu. Dna. Anaid Tavitian, consultant artistic, a participat la unul dintre colocviile
Festivalului.
Festivalul Internațional al dansului, portului şi cântecului popular turco-tătar. Partener Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România;
Ziua chitarelor - Partener Centrul pentru Resurse Civice Constanța;
Spectacolul Razna prin poveşti, prezentat în cadrul evenimentului Ziua Recoltei - Partener
Centrul Cultural Județean Teodor Burada.

OCTOMBRIE 2016
-

Premiera Ursul de A.P.Cehov - regia Felix Alexa, scenografia Carmencita Brojboiu;
Premiera Dionysos după Bacantele de Euripide - regia Daniele Salvo, costumele Michele
Ciaccofera, decorul Marco Podda, muzica Paride Donatelli;
Participare la Festivalul Internațional FEST(in) pe Bulevard, al Teatrului Nottara, ediția a IV-a,
Bucureşti, octombrie 2016. Spectacolul care a reprezentat teatrul constănțean a fost Uciderea lui
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Gonzago de Nedialko Iordanov;
-

Spectacolul-recital De la om la om, susținut de actorii Marius Bodochi şi Anca Sigartău;

-

Spectacolul Omul care mânca lumea - Partener Agenția TAB;
La sediul teatrului a fost prezentat spectacolul Foamea noastră cea de toate zilele de Peca
Ştefan - partener Asociația Culturală Replica;

-

Festivalul național de teatru pentru tineri SEATHRE FEST, partener Asociația cultural-artistică
Teen Talent.

NOIEMBRIE 2016
-

Premiera Cea mai frumoasă soție de Eugene Labiche (premieră pe țară) - regia şi scenografia
Mc Ranin;
Sărbătorirea Zilei Dobrogei prin reprezentația spectacolului Să ne răzbunăm, iubito!, în
parteneriat cu Asociația Lions Balkanica;
Sărbătorirea, în săptămâna 23-27 noiembrie 2016, a 65 de ani de la înființarea teatrului
constănțean.
Timp de o săptămână, au fost prezentate zilnic spectacole din repertoriul teatrului - Cea mai
frumoasă soție, Titanic vals, Ursul - două reprezentații, la cererea publicului, Şobolanul rege - la
care intrarea spectatorilor a fost gratuită. Un număr foarte mare de constănțeni au venit să
sărbătorească teatrul constănțean, chiar dacă au fost nevoiți să stea la cozi pentru a le fi
înmânate tichetele gratuite, fapt evidențiat, prin articole şi fotografii, de publicațiile locale.
Spectacolele au fost vizionate şi de critici invitați de la publicații de specialitate din presa centrală
şi de la televiziunea națională publică.
Au fost şi invitați de peste hotare regizori, directori de teatre şi festivaluri din Grecia, Suedia,
Franța, cu care teatrul va realiza proiecte importante în viitorul apropiat. Oaspeții la Gala festivă
din 27 noiembrie au fost întâmpinați pe treptele teatrului în acordurile Fanfarei „Muzica apelor” a
S.C. RAJA S.A.
În foaier a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului lui Demostene Tranulis, ctitorul edificiului
în care îşi desfăşoară activitatea astăzi Teatrul de Stat Constanța. A urmat vernisajul unei
expoziții de pictură, realizată pentru acest eveniment de membrii Filialei Constanța a Uniunii
Artiştilor Plastici, în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța. Seara de gală a stat sub semnul
emoției şi al bucuriei. Au răspuns invitației teatrului actori, regizori, scenografi, muzicieni,
coregrafi care au fost şi sunt angajați ai teatrului constănțean, dar şi membri ai personalului
tehnico-administrativ. Spectacolul de gală a cuprins momente in memoriam, proiecții de film cu
imagini din spectacolele teatrului şi momente artistice susținute de Corneliu Stroe & Blue Jazz
Band, Constanța Brass Band şi de actorii Pavel Bârsan (care a debutat pe scena constănțeană)
şi Mădălin Mandin. Tuturor participanților la eveniment le-au fost oferite diplome şi trofee.
Cu această ocazie a fost editat un album aniversar al teatrului, care cuprinde detalii şi fotografii
din spectacolele jucate pe scena constănțeană.

-

Cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, fațada Teatrului de Stat Constanța a fost iluminată în
albastru - Partener Asociația Lions Balkanica;
Eveniment caritabil Împarte pentru altă parte - Partener Filiala Crucea Roşie Constanța;
Expoziție de artă plastică a unui număr de 17 artişti expozanți, în parteneriat cu Filiala Constanța
a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

DECEMBRIE 2016
-

Festivalul Național de Dans pentru Copii şi Tineret Lui’s Star în parteneriat cu Lui’s Arts;
Reprezentație a spectacolului Cea mai frumoasă soție de E. Labiche - partener Lions Club
Constanța;
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-

Partener al evenimentului Turkish & Romanian Understanding;

-

Spectacol jubiliar în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Bogdan şi Laura Bogorodea;

-

Spectacolul Vis de Crăciun în parteneriat cu Lui’s Arts;
Spectacolul A Christmas Wish. Partener Asociația Națională Cultural Artistică Total Dance
Center;
Spectacolul de teatru independent Un altfel de Crăciun;
Spectacolul Balet de iarnă, în parteneriat cu Şcoala de balet Sanda Iliescu, 19 dec.2016;
Spectacolul Fulg de nea, în parteneriat cu Dance Line Studio, 20 dec. 2016.

-

IANUARIE 2017
-

Premieră spectacol Bătrâna și hoțul de V. Savin;
Aniversarea a 65 de ani de activitate ai actriței Ileana Ploscaru;

-

Acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța actriței Ileana Ploscaru;

MARTIE 2017
-

-

Premieră a spectacolului Jurnal de România. Constanța, spectacol invitat la Viena și Berlin la
propunerea Institutului Cultural Român;
Spectacol eveniment cu piesa Bucuria de a fi îndurerat la Tomis de Viorel Savin. Acest
spectacol-lectura a fost dedicat Anului Ovidius și va fi prezentat și în cadrul Festivalului
Internațional de Teatru Miturile Cetății;
Lansare de carte: Cinesunta. Fata cu trecutul amputat, în prezența autorului;
Spectacolul Gâlcevile din Chioggia, prezentat în orașul Ovidiu cu ocazia Zilei Mondiale a
Teatrului.
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APRILIE 2017
-

-

-

Premiera pe țară cu piesa ”De Paști” de August Strindberg, proiect realizat la nivel diplomatic și
dedicat aniversării a 100 de ani de relații diplomatice România-Danemarca. Spectacolul a fost
prezentat la București la invitația Ambasadei Suediei în România, cu prilejul aniversării Zilei Suediei;
Festivalul ”Bucuriile copilăriei” în parteneriat cu Școala Petre Ispirescu și ISJ Constanța;
Spectacol de teatru-dans Maria Tănase, prezentat în cadrul sărbătoririi a 40 de ani de înfrățire
între municipiul Constanța și orașul Yokohama, eveniment realizat în parteneriat cu Primăria
Municipiului Constanța;
Spectacolul ”Ursul” prezentat în cadrul Festivalului Bacău Fest Monodrame;
Participare cu spectacolul ”Uciderea lui Gonzago” la Săptămâna Internațională a Teatrului Dobrich 2017;

MAI 2017
-

-

Spectacolul-lectură ”Bucuria de a fi îndurerat la Tomis” de Viorel Savin, în cadrul Simpozionului
științific internațional Evocări ovidiene în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța;
Spectacolul ”Desculț în parc” în comuna Cumpăna, cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei;
Spectacolul ”Desculț în parc” în cadrul programului național ”Școala altfel”;
Spectacolul ”Gâlcevile din Chioggia”, spectacol dedicat Zilei orașului Constanța;
Spectacolul ”Prostia omenească” și ”Soacra cu trei nurori” în orașul Murfatlar, în cadrul
programului național ”Școala altfel”.

INVESTIȚII 2016/2017
În anul 2016 din subvenția în valoare totală de 170.600 lei acordată secțiunii investiții, Teatrul de
Stat Constanța a achiziționat conform listei de investiții aprobată, următoarele:
-

Mașina rindeluire și degroșare - 13.000 lei
Mașină combinată (circular+freză) - 13.500 lei
Mașină șlefuit - 3.000 lei
Instalație comunicare intercomm scenă - 31.500 lei

-

Multifuncțional - 5.000 lei

-

Centrală telefonică - 4.500 lei
Dimmer 12 canale - 12.000 lei
Proiector lentilă fresnel - 40.500 lei
Proiector lentilă plan convex - 40.500 lei
Videoproiector - 7.100 lei

2. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET ”CĂLUȚUL DE MARE” CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
În perioada iunie 2016 - mai 2017, instituția de teatru a avut următoarele premiere:
-

„Crăiasa Zăpezii” - 18.09.2016;
„Dragostea celor trei portocale” - 14.10.2016;
„Povestea de Crăciun” - 18.12.2016;
„Peter Pan” - 26.02.2017;
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-

„Rățuşca cea urâtă” - 14.05.2017.

Tot în acest interval, teatrul pentru copii a avut o medie de 5-6 spectacole pe săptămână (în
zilele de duminică jucându-se câte 2 spectacole).
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluțul de mare” Constanța a participat la festivaluri de profil din
țară: Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „ARLECHINO 66 - CARAVANA POVEŞTILOR”
2016 de la Braşov, la care participă şi în acest an în perioada 29 mai - 4 iunie 2017; Festivalul
Internațional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „PUCK” 2016, de la Cluj Napoca 17 - 21 octombrie
2016; Festivalul Internațional de Teatru de Animație 15 mai - 20 mai 2017 de la Arad; Festivalul
„Gulliver” 2017 de la Galați.
În anul 2016, în cadrul Festivalului Internațional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „PUCK” de
la Cluj Napoca, teatrul a obținut următoarele premii:
-

Premiul pentru scenografie, doamna Tărăşescu-Jianu Eugenia;

-

Premiul pentru muzică, domnul Berehoi Alexandru;

-

Premiul pentru interpretare individuală, personajul Mica sirenă, doamnei Manolache Daniela.

Instituția susține spectacole dedicate Zilei de 1 Iunie ce se desfăşoară la Cernavodă şi
Techirghiol.
INVESTIȚII 2016/2017
Sunt reprezentate de un videoproiector în valoare de 43.320 lei, urmând ca în perioada
următoare să se mai realizeze şi alte investiții în softuri, lumini scenă şi maşină surfilat în
valoare de 36.000 lei.
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3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
Acțiuni organizate în semestrul II/2016: Comori culturale ale Extremului Orient: Festivalul Aki
Matsuri (Festival de cultură, muzică și artă japoneză) - MINAC (16 octombrie), 14 noiembrie Ziua Dobrogei, 1 Decembrie - Ziua Națională a României.
Ciclul de conferințe hispano-române Ovidius, precursor al autorilor europeni exilați, organizate
de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”
Constanța, Asociația ASESTERMUR, Murcia, Spania și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
”Gavrilă Simion” Tulcea în perioada 10-13 mai 2017 s-au înscris în activitățile proiectului
BIMILLENARIA OVIDIANA. În cadrul aceluiași proiect, s-au desfășurat alte evenimente
culturale dedicate marelui poet: Bucuria de a fi îndurerat la Tomis de Viorel SAVIN, în regia lui
Liviu MANOLACHE - moment artistic prezentat de TEATRUL DE STAT CONSTANȚA la sediul
muzeului și Decatlón de Afrodita de Cristián MÍNGUEZ, traducere în limba română - Luminița
PIGÜI NEAGOE.
Dintre activitățile dedicate celor mai importante evenimente ale istorie naționale: Mica Unire 24
ianuarie 1859, Ziua Independenței, Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Ziua Europei
Unite - 9 mai.
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Proiecte internaționale
MINAC a participat la numeroase programe şi proiecte naționale şi internaționale. Instituția
evidențiază câteva proiecte în care MINAC este parte (unele continuă şi în anul 2017) şi
enumeră pe cele cu finanțare UE. MINAC, în calitate de beneficiar, a continuat activitățile din
cadrul proiectului Cetatea Capidava - istorie şi continuitate a poporului român pe meleaguri
dobrogene, aplicant Consiliul Județean Constanța. Tot în semestrul II/2016, MINAC a început
implementarea proiectului transfrontalier BG-RO/ARCHIVE - Ancient Roman cultural heritage
interactive visualization environment for the cross-border area between Bulgaria and Romania
(2016-2017) - finanțare 34.886 lei.
Dintre proiectele eligibile ce vor fi derulate în 2017 instituția amintește: La umbra istoriei proiect transfrontalier BG-RO, pentru reabilitarea ansamblului arhitectural Vasile Cotovu din
Hârșova, Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes - proiect în cadrul programului
Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage inițiat de European Commission - Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).
Proiecte naționale
Proiectele naționale au fost finanțate de Ministerul Cercetării - ARHEOMAP: Tehnici noi de
cartare şi investigare non-invazivă a siturilor arheologice din Dobrogea centrală (Studiu de caz:
Bazinul râului Casimcea), de Ministerul Culturii AFCN - Istoria pe un clişeu: restaurarea,
conservarea şi revitalizarea patrimoniului fotografic dobrogean de la începutul sec. al XX-lea şi
Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea, de Orange - ARHEOTACT şi de
Asociația Terra Semper Fidelis – Tomis Reborn - Muzeu Arheologic Virtual.
Conferințe naționale și internaționale
În semestrul II/2016, cea mai importantă manifestare științifică organizată de MINAC a fost
Sesiunea Internațională Pontica, Ediția XLIX, desfășurată în perioada 6-8 octombrie cu peste
130 de participanți din România, Australia, Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Italia, Republica
Moldova - costuri 40.000 lei.
În cadrul proiectului Bimillenaria Ovidiana a fost organizat Simpozionul Științific Internațional
„Evocări ovidiene: poezie-mitologie-realitate istorică” în perioada 10-13 mai 2017.
Publicații
Valorificarea cercetărilor arheologice s-a realizat prin publicarea volumelor Pontica 48 - 49/2015
- 2016 - 300 exemplare (18.122 lei) și Supplementum III - Heracleea Pontica (sub tipar). De
asemenea, rapoartele de cercetare arheologică sistematică au fost date spre publicare în
volumul Cronica Cercetărilor 2016 (sub tipar).
În cadrul proiectului AFCN Istoria pe un clișeu: restaurarea, conservarea și revitalizarea
patrimoniului fotografic dobrogean de la începutul secolului al XX-lea, a fost editat albumul
Istoria pe un clișeu. Dobrogea interbelică în colecția fotografului V. Nicolau Editura City Walk,
Constanța, 2016 - 300 exemplare (20.100 lei).
În seria Supplementum Pontica IV a fost editat volumul Petar Balabanov, Yvon Garlan et
Alexandru Avram, Les timbres amphoriques grecs d’Héraclée Pontique et quelques autres
centres de production, Pontica 48-49 (2015-2016), lansat pe data de 10 mai 2017.
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INVESTIȚII 2016/2017
Achiziții:
-

proiect ARCHIVE - 78.000 lei (laptop-uri: 4 buc; cameră digitală: 1 buc; scanner portabil: 2
buc; scanner Cannon: 1 buc; videoproiector: 2 buc; ecran proiecție: 2 buc; tableta: 1 buc)

-

proiect ARHEOTACT - 17.000 lei (imprimantă braille: 1 buc; soft imprimantă braille: 1 buc;
covor tactil: 120 ml)

-

proiect ARHEOMAP - 10.000 lei (detectoare metal: 2 buc)

Investiții:
-

instalații antiefracție şi antiincendiu - 43.000 lei;

-

softuri - 27.000 lei.

Reparații: acoperiș și grup sanitar Adamclisi - 477.000 lei;
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 2016/2017
Denumire

2016

2017

1.630.000

1.023.100

477.000

22.760

42.884

-

211.740

214.760

2.361.624

1.260.620

Venituri bilete

395.000

23.836

Replici după piese

150.000

6.444

Contracte cercetare preventivă

250.000

281.212

65.000

-

9.000

-

111.332

111.332

Proiect ARCHIVE

34.886

-

Proiect ARHEOMAP

43.000

45.000

-

38.027

1.058.218

505.851

Investiții : instalații antiefracție şi antiincendiu

43.000

-

Softuri (programe informatice)

27.000

-

477.000

47.000

Subvenție salarii
Subvenție Reparații Adamclisi
Subvenție Investiții
Subvenție Paza și RADET
TOTAL SUBVENȚIE

Proiecte Ministerul Culturii șantiere sistematice
Proiect AFCN
Proiect Orange ARHEOTACT

Proiect Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes
TOTAL VENITURI

Reparații : acoperiș și grup sanitar Adamclisi
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4. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
În perioada iunie 2016 - mai 2017 instituția muzeală a desfăşurat următoarele activități:
IUNIE - DECEMBRIE 2016
-

Expoziție de grafică “Muzeul din depozit” - iulie;

-

Expoziție de pictură Tudor Mirescu - iulie;

-

Expoziție litografie Henri Matisse - iulie-septembrie;

-

Expoziție de grafică Theodor Pallady - iulie-septembrie;

-

Expoziție pictură Ioan Budici - august;

-

Expoziția “Mineral expo 2016” - august;

-

Expoziție pictură Gabriel Costinescu - septembrie;

-

Expoziție pictură Sever Iustian, Gavrilă Mocenco - octombrie;

-

Expoziție de pictură, obiecte, grafică a profesorilor de la Universitatea Națională de Arte
Bucureşti - octombrie-noiembrie;

-

Expoziție de pictură, obiecte, grafică Mara Patriche - octombrie-noiembrie;

-

Expoziția de pictură şi sculptură a arhitecților constănțeni - noiembrie-decembrie;

-

Expoziție de fotografie - noiembrie;

-

Salonul de iarnă al artiştilor constănțeni - decembrie.

IANUARIE - MAI 2017
-

Expoziția Imago mundi - Zuzu Caratănase;

-

Expoziție grafică Mircia Dumitrescu;

-

Expoziție Horea Cucerzan;

-

Lansare de carte electronică - Radu Cornescu;

-

Expoziție de desen - Eugen Drăgutescu;

-

Expoziția de acuarelă Ion Bârlădeanu.

Achiziții efectuate în anul 2016
În anul 2016 au fost efectuate conform listei de investiții aprobate prin buget, din capitolul
bugetar cheltuieli de capital, următoarele investiții:
-

Reparații capitale la Muzeul de Sculptură Ion Jalea în valoare de 500.000 lei;

-

Achiziții de opere de artă (tablouri) în valoare de 200.000 lei;
Total achiziții din investiții în valoare de 700.000 lei.
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Reparațiile capitale la Muzeul de Sculptură ”Ion Jalea”, care este secție exterioară a Muzeului
de Artă Constanța, au constat în: lucrări de arhitectură, zugrăvire interior şi exterior, înlocuit
ferestre, înlocuit şi reparat pazia, reparații la subsol, înlocuit instalația electrică, sanitară,
termică.
Pentru îmbogățirea patrimoniului s-au efectuat achiziții importante de lucrări de artă (tablouri).
Piesele achiziționate care au completat valoroasa colecție a Muzeului de Artă Constanța, sunt:
-

CAMIL RESSU (1880 Galați - 1962 Bucureşti) „Portret”;

-

Peisaj Balcic DUMITRU GHEAȚĂ, ulei pe pânză;

-

DUMITRU MĂȚĂOANU (1888 Câmpulung Muscel - 1929 Bucureşti) „Profil de femeie”, relief
marmură;

-

MAGDALENA RĂDULESCU (1902 Râmnicu Vâlcea - 1983 Nisa) „Autoportret”;

-

FRANCISC SIRATO (1877 Craiova - 1953 Bucureşti) „Mere”, pastel;

-

GHEORGHE NECHITA (1899 Florești Basarabia-București) Peisaj Mangalia;

-

EMILIAN LAZARESCU (1878 București-1934), „Interior” ulei pe pânză;
Aceste achiziții au fost în valoare totală de 200.000 lei.

Alte achiziții importante realizate în anul 2016 din capitolul bugetar Bunuri şi servicii
sunt:
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Vitrine pentru expunerea lucrărilor de artă, mobilier pentru recepția de la Muzeul Ion Jalea,
socluri şi stative pentru expunere statui, scaune pentru spațiul în care se organizează
evenimente culturale, rame tip pentru lucrările de grafică, rame pentru expunerea a două
basoreliefuri, semnate de Gh. Anghel şi P. Mățăoanu printr-un sistem original de prindere a
noilor achiziții de lucrări de artă, achiziția unei stații de amplificare şi a unei imprimante, storuri
de interior pentru ferestrele Muzeului Ion Jalea, etichete pentru lucrările de sculptură etc., cu o
valoare totală de 128.000 lei.
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Publicații şi materiale documentare
-

Tipărirea unui album de sculputură Ion Jalea;
Realizarea unui catalog de artă cu lucrările expuse în Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă din Topalu;
Editarea unui album de artă “Viața tăcută a naturii. Flori, fructe, delicatese şi obiecte în pictura
românească 1846-1916;
Editarea unor albume de artă precum: Tonitza, Grigorescu, Grupul celor 4, Luchian.
Toate aceste publicații au fost tipărite la un cost de 70.000 lei.

Reparații curente
Aceste reparații s-au efectuat la sediul Muzeului de Artă, Secția de Artă Plastică, şi au constat
în: reparații la depozitul de patrimoniu, reparații şi modernizare grup sanitar, lucrări de instalare
și reparații la sistemul de ventilare la galeria Museion, instalare şi înlocuire senzori electrici, în
valoare totală de 102.000 lei.
S-au efectuat cheltuieli cu utilitățile, întreținerea şi funcționarea clădirilor (energie electrică, apă,
salubritate, încălzire, telefon, pază) în valoare de 465.000 lei.
Achiziții importante realizate în anul 2017 din capitolul bugetar “Bunuri şi servicii”:
Având în vedere faptul că: Muzeul Ion Jalea a fost închis timp de 10 ani din lipsa fondurilor
(această clădire nu a fost întreținută şi încălzită corespunzător), precum şi a evoluției în timp a
grinzilor de rezistență, s-au constatat vicii ascunse la planşeul peste subsolul clădirii unde
funcționează secția de sculptură Ion Jalea.
Astfel, s-au realizat următoarele lucrări:
-

-

tencuiala intradosului plăcii de peste subsolul clădirii, a avut zone mari în care au fost constatate
degradări ale stratului de acoperire cu beton a armăturii, iar grinzile au devenit foarte vizibile.
Aceste lucrări s-au efectuat în luna martie 2017 şi au avut o valoare de 27.700 lei.
înlocuirea glafurilor şi a plintei existente care au un aspect inestetic fiind din lemn şi
respectiv mozaic, vechi de peste 50 ani. Acestea nu mai pot fi curățate sau şlefuite, motiv
pentru care s-a procedat la înlocuirea cu plăci din marmură, ținând cont că în interiorul
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-

clădirii există lucrări din marmură, iar această înlocuire ar aduce un aspect plăcut şi demn de
un spațiu expozițional. Aceste lucrări s-au efectuat în luna martie 2017 şi au avut o valoare
de 24.541 lei.
înlocuirea uşilor existente de la grupurile sanitare, precum şi înlocuirea uşilor de la magazia
de obiecte de inventar, cu altele din PVC, s-a realizat în lunile martie-aprilie 2017 şi au avut
o valoare de 22.700 lei.

De asemenea, s-au efectuat servicii de mentenanță la sistemele de detecție, semnalizare şi
avertizare antiincendiu la cele 3 clădiri pe care muzeul le are în administrare, în valoare de
3.500 lei.
S-au efectuat cheltuieli cu utilitățile, întreținerea şi funcționarea clădirilor (energie electrică, apă,
salubritate, încălzire, telefon, pază) până în prezent, în valoare de 173.000 lei.
Publicații şi materiale documentare
-

Realizarea unui catalog de artă în cadrul proiectului Bimilenar Publius Ovidius Naso. Drumul
exilului în valoare de 35.000 lei.

Cheltuieli de capital
Din suma bugetată pe anul 2017 s-a solicitat o valoare de 17.000 lei, necesară pentru achiziția
unei lucrări de artă, autor: Paul Miracovici „Masa țăranului”, scoasă la licitație pe internet de
către Galeriile Artmark. Lucrarea a intrat în patrimoniul muzeului, iar urmare negocierii s-a
achitat suma de 9.900 lei.
5. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
În perioada iunie 2016 - mai 2017, instituția muzeală a susținut numeroase activități de
cercertare ştiințifică, expoziții tematice, activități cultural-educative, lucrări ştiințifice şi participări
la conferințe.
În luna iulie a anului 2016, Consiliul Județean Constanța a finalizat implementarea
proiectului european „Creşterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Ştiințe ale
Naturii Constanța”, ce a implicat modernizarea clădirii prin acoperirea acesteia, extinderea
numărului de locuri în sală de la 300 la 1.350, realizare sală de expoziție, grupuri sanitare,
laboratoare, camere/săli cu destinație pentru personalul ce deserveşte secția.
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INVESTIȚII 2016/2017
Urmarea modernizării clădirii Delfinariului, se poate observa o creştere a veniturilor în anul
2016, astfel:
Luna
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

Anul 2015
încasări (lei)
vizitatori
122,953
16.070
331.310
19.003
1.089.635
27.469
1.473.569
37.805
219,599
11.158
32,356
4.296
44210
5.768
27,263
3.559
TOTAL
125,128

Anul 2016
încasări (lei)
106581
237.822
769.200
2.282.970
337610
59970
49538
22443

vizitatori
12.862
20.245
37.067
84.578
20.368
6.396
5.809
2.517
189,842

Conform datelor înregistrate, se constată faptul că în luna august a anului 2015 s-au
înregistrat 37.805 vizitatori, iar în luna august a anului 2016 s-au înregistrat 84.578 vizitatori.
În anul 2016, Consiliul Județean Constanța a aprobat alocarea unei subvenții în sumă de
4.500.000 lei, ce a acoperit necesarul instituției pe toate categoriile de cheltuieli (cheltuieli de
personal, cheltuieli de materiale, cheltuieli de capital-investiții).
Execuția bugetară a Complexului Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța pentru anul 2016, în
concordanță cu Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Constanța
reflectă secțiunile de venituri şi cheltuieli, astfel:
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-

Bugetul de Venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii):
Venituri totale, din care:
- venituri proprii

5.926.493 lei

- subvenții

982.108 lei

- program din FEDR (proiect european transfrontalier cofinanțat CJC)
Total venituri realizate
-

Anul 2016

1.730.240 lei
8.638.841 lei

Bugetul de cheltuieli include: Cheltuieli de personal: contracte de muncă/contracte încheiate
în baza legilor speciale (prevederi 1.974.000 lei); cheltuieli de capital ce implică cheltuieli
pentru reparații capitale, lucrări noi, modernizării ş.a – prevederi 2.526.000 lei.

În perioada iunie-decembrie 2016, Consiliul Județean Constanța a sprijinit implementarea
obiectivelor de investiții, astfel:
1. Instalații sanitare pentru folosirea apei din puțurile proprii – investiția a fost necesară în
vederea optimizării sistemului existent de alimentare cu apă din puțurile proprii, în vederea
captării apei provenite din sol. Astfel, s-a realizat un bazin cu rolul de a stoca apă din puțuri,
aceasta urmând a fi pompată la consumatori prin implementarea unor noi trasee de conducte
ce vor alimenta cu apă speciile aflate în patrimoniu, precum şi folosirea acestei ape la sistemul
de irigații existent. Acest demers a generat o economie semnificativă la consumul de apă
potabilă, în suma de 100.000 lei (subvenție).
2. Reparație capitală şi reabilitare clădire-voliere păsări exotice - investiția a fost necesară în
vederea optimizării condițiilor de habitat şi expunere a exemplarelor de păsări exotice şi de
decor aflate în patrimoniul CMSN. Reabilitarea clădirii, ce prezenta un grad avansat de
deterioare (construcție realizată în anul 1981) şi nu a beneficiat în decursul timpului de renovări
capitale. În cadrul acestei investiții, s-a realizat o extindere a clădirii existente, înălțare şi
realizarea unui acoperiş ce asigură o ventilație naturală. Adăposturile nou create asigură prin
volumul lor un spațiu de cazare şi expunere ce respectă normativele în domeniu - în sumă de
200.000 lei (subvenție).
3. Acoperire (tendă) bazine exterioare foci (D4) şi pinguini (D5) - investiția a fost necesară în
vederea pregătirii bazinelor exterioare D4 şi D5 pentru a se crea un climat ce asigură condiții
favorabile pentru animale. Acoperirea bazinelor asigură totodată şi menținerea calității apei şi
crează un grad de confort vizitatorilor, în principal în sezonul estival - în sumă de 100.000 lei
(subvenție).
4. Modernizare sistem instalație termică Acvariu - investiția a fost necesară în vederea
modernizării şi reabilitării instalației termice prin realizarea de noi circuite de conducte termice şi
înlocuirea caloriferelor existente, în vederea optimizării suprafeței radiante de energie termică în
clădirea Acvariu - în suma de 60.000 lei (surse proprii).
5. Amenajare sector patrimoniu viu Microrezervație -„Baby zoo” - investiția a fost necesară în
vederea realizării unui sector destinat copiilor preşcolari şi şcolari în care se vor expune
exemplare din patrimoniul viu, structurate astfel încât să prezinte interes educativ. S-a amenajat
în cadrul secției Microrezervației un pavilion acoperit cu destinația de ateliere de lucru pentru
copii, cu boxe şi țarcuri pentru animalele domestice de talie mică- 110.000 lei (surse proprii).
6. Reparație capitală „locuri de joacă” (bld.Mamaia, nr.255) - investiția a fost necesară în
vederea realizării reparațiilor capitale ale celor 4 locații din cadrul instituției cu destinația de locuri
de joacă pentru copii - 150.000 lei (surse proprii).
7. Reparație capitală sala şi bazin D2 - investiția a fost necesară în vederea reabilitării şi
reamenajării destinației de folosință a bazinului D2. S-a realizat o reabilitare capitală a sălii de
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reprezentații, s-au modernizat gradenele pentru publicul vizitator, zona de dresaj animale,
precum şi reparații şi vopsitorii asupra bazinului D2 cu o capacitate de 530 m3 - în sumă de
150.000 lei (subvenție).
8. Reparație capitală spațiu expozițional Planetariu - investiția a fost necesară în vederea
asigurării unui spațiu expozițional modern pentru secția Planetariu (sala acces şi spațiu
expozițional). Aceasta a cuprins execuția de lucrări specifice (placări ceramice, zugrăveli
specifice, creare grup sanitar cu destinație internă şi renovare grupuri sanitar cu destinație
public vizitator) în acord cu tematica obiectivului, reprezentând secția Planetariu a CMSNConstanța - în suma de 160.000 lei (surse proprii).
9. Reparații instalații (conducte aspirație şi refulare) - inel bazin D2 - investiția a fost necesară
în vederea reabilitării şi modernizării sistemului de conducte ce constituie inel bazin D2 - în
sumă de 55.000 lei (subvenție).
10. Reabilitare “Moară Jurilovca”- investiția a fost necesară în vederea executării de lucrări de
restaurare şi reparații asupra construcției cu regim special ce reprezintă obiectivul de patrimoniu
„Moară Jurilovca” (datată din sec. XIX). Clădirea a beneficiat de lucrări de reparații şi reabilitări
specifice - în suma de 100.000 lei (subvenție).
11. Lucrări de izolare acustică (fonoabsorbantă) sala Delfinariu - D1- investiția a fost necesară
în vederea realizării unei acustici cu propagarea optimă a sunetului în sala delfinariului cu bazin
D1 (1200 mc). În urma reabilitării, prin proiectul Consiliului Județean Constanța, sala are o
capacitate de 1350 locuri. În cadrul acestei investiții, s-a optat pentru o soluție tehnică ce implică
şi un afişaj permanent (prin colarea panourilor fonoabsorbante) cu informație educativă - în
sumă de 100.000 lei (surse proprii).
12. Lucrări drenare sol pentru amplasamente animale Microrezervație - investiția a fost
necesară în vederea asigurării de condiții optime de habitat pentru exemplarele din patrimoniul
viu al secției Microrezervației. Investiția are utilitate atât sub aspect funcțional, prin prevenirea
acumulărilor de apă meteorică, cât şi prin amenajarea zonelor de expunere cu elemente
naturale - în sumă de 150.377 lei (surse proprii).
13. Reabilitare parc dendrologic - sistematizare teren - investiția a fost necesară în vederea
pregătirii terenului parcului dendrologic, dar şi a suprafețelor cu destinație spațiu verde prin
lucrări de amenajare şi sistematizare - în sumă de 270.000 lei (surse proprii);
14. Reabilitare căi de acces şi tranzit (zone betonate) Pavilion echitație - Microrezervație investiția a fost necesară în vederea reabilitării căilor de acces şi tranzit din perimetrul secției
Microrezervație şi al Pavilionului de echitație prin realizarea de reparații capitale ale zonelor
existente, precum şi amenajarea de zone noi - în sumă de 370.000 lei (surse proprii).
15. Proiectare obiectiv de investiție reprezentând „Amenajare peisagistică a zonei de Nord şi
Vest (locația Bd.Mamaia)” - investiția a fost necesară în vederea pregătirii pentru faza de
execuție a obiectivului de investiție ce are că scop îmbunătățirea ofertei cultural-educative a
instituției muzeale de importanță județeană, prin amenajarea suprafeței de teren (7250 mp),
localizată pe latura Nordică a Microrezervației. Se vor realiza trasee de alei, un foişor din lemn,
un loc de joacă pentru copii, iluminatul cu lămpi solare, voliere de dimensiuni reduse pentru
păsări sau mamifere mici, iar pe întreaga suprafață urmează a se planta materialul dendrologic
(specii de foioase şi răşinoase) pentru a se crea un microclimat specific parcului – în sumă de
290.000 lei (subvenție).
16. Proiectare obiectiv de investiție reprezentând „Sediu administrativ” - investiția a fost
necesară în vederea pregătirii pentru faza de execuție a obiectivului ce are ca scop realizarea
unei construcții parter, cu fundații continue de beton, structură uşoară din lemn, specifică
construcțiilor existente. Suprafața alocată va fi de cca. 250 mp, iar soluția tehnică implică
realizarea de birouri pentru personal, sală şedințe, instalații sanitare, electrice şi termice - în
sumă de 496.000 lei (surse proprii).
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17. Proiectare obiectiv de investiție reprezentând „Amenajare bazin exterior mamifere marine
(D6) - adiacent D2” - investiția a fost necesară în vederea pregătirii pentru faza de execuție a
obiectivului de investiție ce are că scop realizarea unui bazin exterior adiacent clădirii bazin D2,
cu destinația cazarea şi expunerea mamiferelor marine (pinipende/foci/lei de mare) în sezonul
estival. Realizarea obiectivului de investiție implică o amenajare unitară a zonei de expunere cu
zona de acces şi cu realizarea unor elemente de butaforie specifice, în completarea fațadei - în
sumă de 350.000 lei (surse proprii).

Pentru anul 2017 Consiliul Județean Constanța a sprijinit şi aprobat implementarea
obiectivelor de investiții, astfel:
1. Execuția lucrării pentru realizarea obiectivului reprezentând Amenajare peisagistică a
zonei de Nord şi Vest (locația Bv. Mamaia) - investiția este necesară în vederea îmbunătățirii
ofertei cultural-educative a instituției muzeale de importanță județeană prin amenajarea
suprafeței de teren (7250 mp) localizată pe latura Vestică a Microrezervației, în zona adiacentă
lacului Tăbăcărie. Se vor realiza trasee de alei, un foişor din lemn, un loc de joacă pentru copii,
iluminatul cu lămpi solare, voliere de dimensiuni reduse pentru păsări sau mamifere mici, iar pe
întreaga suprafață urmează a se planta materialul dendrologic (specii de foioase şi răşinoase)
pentru a se crea un microclimat specific parcului - în sumă de 279.800 lei (subvenție).
2. Execuția lucrării pentru realizarea obiectivului reprezentând Sediu administrativ investiția este necesară în vederea realizării unei construcții parter, cu fundații continue de
beton, structură uşoară din lemn, specifică construcțiilor existente. Suprafața alocată va fi de
cca. 250 mp, iar soluția tehnică implică realizarea de birouri pentru personal, sală şedințe,
instalații sanitare, electrice şi termice - în sumă de 486.200 lei (surse proprii).
3. Execuția lucrării pentru realizarea obiectivului reprezentând Amenajare bazin exterior
mamifere marine (D6) - adiacent D2 - investiția este necesară în vederea realizării unui bazin
exterior adiacent clădirii bazin D2, ce are ca destinație cazarea şi expunerea mamiferelor
marine (pinipende/foci/lei de mare) în sezonul estival. Realizarea obiectivului de investiție
implică o amenajare unitară a zonei de expunere cu zonă de acces şi cu realizarea unor
elemente de butaforie specifice, în completarea fațadei - în sumă de 335.000 lei (surse proprii).
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4. Amenajare zone cu destinație tehnico-administrativă (lucrări betonare - latură stradă
Soveja) - investiția a fost necesară pentru amenajarea a două zone betonate în cadrul
perimetrului secției Microrezervație - latura cu strada Soveja. Investiția implică realizarea de
platforme betonate cu destinație tehnico-administrativă, astfel: zona 1 având destinație
depozitare şi manipulare deşeuri rezultate de la animale şi resturi vegetale; zona 2 având
destinație depozitare şi manipulare materiale (nisip, talaş, s.a.) pentru amplasamente - investiție
realizată - în sumă de 200.000 lei (subvenție).
5. Adăpost exemplare porci sălbatici Sud-Americani - investiția este necesară în vederea
asigurării unui habitat, conform normativelor în domeniu, pentru exemplarele de porcine aflate în
patrimoniul viu, al căror efectiv a crescut prin înmulțire în ultimul an. Investiția implică realizarea
de adăposturi, hrănitori şi împrejmuiri aferente - investiție în derulare, lucrările fiind în curs de
execuție - în sumă de 100.000 lei (subvenție);
6. Amenajare locație “grupuri sanitare pentru vizitatori” - secția Microrezervație - investiția
este necesară în vederea amenajării în cadrul perimetrului secției Microrezervație a unei locații
cu destinație de grup sanitar pentru publicul vizitator. Locația implică realizarea a 8 grupuri
sanitare complet utilate şi dotate, precum şi a 2 grupuri sanitare cu destinație specială - pentru
părinți cu copii şi pentru persoanele cu dizabilități - în sumă de 220.000 lei (subvenție).
7. Amenajare amplasament lacustru păsări acvatice - investiția este necesară în vederea
amenajării în cadrul zonei peninsulare din cadrul secției Microrezervație, a unui sector de
expunere a păsărilor acvatice. Amenajarea locației implică sectorizarea zonei peninsulare
(cuprinde teren şi o secțiune din luciul de apă aferent) şi realizarea de adăposturi şi împrejmuiri
terestre şi lacustre, într-un ambient specific exemplarelor expuse - în sumă de 280.000 lei
(subvenție).
8. Amenajare şoproane (11 locații) - secția Microrezervație - investiția este necesară în scopul
realizării şi amenajării unor spații pentru depozitarea furajelor păioase şi a cerealelor necesare
pentru consumul zilnic al exemplarelor din patrimoniul secției Microrezervație. Investiția implică
realizarea a 11 şoproane situate în cadrul amplasamentelor existente - în sumă de 110.000 lei
(subvenție).
9. Autoutilitară (leasing) - continuare leasing an 2016 - investiția este necesară în vederea
optimizării activităților curente ale instituției, iar scopul investiției vizează eficientizarea
cheltuielilor cu caracter de regularitate generate de transportul cerealelor, furajelor, sării de mare
s.a. - în sumă de 42.000 lei (surse proprii).
10. Centrală termică - CMSN bazin D1 (locația Bd.Mamaia, 255) - investiția este necesară în
vederea acoperirii necesarului caloric aferent extinderii capacității clădirii secției Delfinariu în
urma proiectului de acoperire Delfinariu bazin D1- în sumă de 150.000 lei (surse proprii).
11. Copiator - Imprimantă Multifuncțională - investiția este necesară în vederea desfăşurării în
condiții optime a activităților sectorului financiar-contabilitate în vederea copierii şi scanării
documentelor cu caracter de regularitate - în sumă de 5.000 lei (subvenție).
12. Autoutilitară UTV - investiția este necesară în vederea optimizării funcționarii activităților
curente ale secției Microrezervație (administrare hrană, transport intern materiale, precum şi
pentru activități de deszăpezire şi decongestionare alei interioare) - în sumă de 60.000 lei
(subvenție).
13. Website - investiția este necesară în vederea asigurării şi îmbunătățirii platformei
www.delfinariu.ro. Această investiție va asigura, în principal, o viteză de accesare mai mare,
fiind accesibilă de pe diverse dispozitive (PC/laptop, mobil). Se va avea în vedere posibilitatea
de stocare a datelor şi informațiilor prestabilite în galerii de imagini cu categorii complexe şi
actuale (inclusiv video), precum şi rubrici de interes general ce vor asigura o interactivitate cu
publicul vizitator - în sumă de 25.000 lei (subvenție).
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14. Licențe software - investiția este necesară în vederea actualizării şi asigurării de licențe
software pentru echipamentele IT aflate în dotarea instituției, precum şi pentru o
îmbunătățire/actualizare a calității acestora, statutul lor intrând sub protecția Legii nr.8/1996
actualizată privind protecția drepturilor de autor - în sumă de 20.000 lei (subvenție).
15. Pompă recirculare pentru instalație geotermală - investiția este necesară în vederea
optimizării timpilor de răcire a apei din bazinele secției Delfinariu (bazin D1 şi D2), şi eficientizării
sistemului de reglare a temperaturii apei. Uzura pompei existente se datorează, în principal,
mediului umed salin cu temperaturi scăzute de până la -17 grade - în sumă de 22.000 lei
(subvenție).
16. Reabilitarea aleilor zona Planetariu - investiția este necesară urmare a deprecierii evidente a
stării aleilor ce asigură accesul beneficiarilor la obiectivul Planetariu şi Observator Astronomic.
Gradul de uzură impune reabilitarea zonei centrale (alee principală către obiectivele sus
menționate). Aceste zone vor fi modernizate la un standard actual şi structurate astfel încât să
faciliteze atât accesul vizitatorilor, cât şi să asigure un climat optim specific instituției muzeale în sumă de 180.000 lei (subvenție).
17. Modernizare bazine sector expozițional Acvariu - investiția este necesară în vederea
modernizării unor bazine din cadrul secției Acvariu, precum şi în scopul schimbării tematicii de
expunere. Se va realiza modernizarea bazinelor prin înlocuirea geamurilor şi fundalurilor
existente, hidroizolarea acestora, precum şi redecorarea interioară a bazinelor. Sunt vizate 7
bazine ce urmează a fi modernizate în acord cu tematica de expunere a acestora - în sumă de
70.000 lei (subvenție).
6. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”I. N. ROMAN” CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
ANUL 2016
Programul cultural-educativ al Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța reprezintă una
dintre modalitățile importante de comunicare cu publicul, prin inițierea şi desfăşurarea de
activități culturale, în municipiu, cât şi în județ, prin utilizarea resurselor proprii informaționale
sau prin cooperarea cu alte instituții similare, instituții de cultură, mediul educațional, societatea
civilă, în general. Aceste activități includ: expoziții, lansări de carte, aniversări culturale,
simpozioane, omagieri de personalități, mese rotunde, conferințe, seri de audiții şi recitaluri
muzicale şi poetice, întâlniri cu scriitori, saloane tematice de pictură şi grafică ale elevilor,
festivaluri, dezbateri, cluburi de vacanță, concursuri, workshop-uri, alte tipuri de evenimente.
Acțiunile au fost promovate atât pe pagina de Internet a Bibliotecii, cât şi în presă ori pe pagina
de Facebook a instituției.
Pe parcursul anului 2016, au participat la programele culturale și educative, organizate de
bibliotecă, un număr de aproximativ 6.500 de membri ai comunității, de toate vârstele, de la
grupele de vârstă preșcolară, până la persoanele de vârsta a treia. Practic, bibliotecarii din toate
secțiile au organizat activități, în funcție de specificul secției.
Centrul de Informare Comunitară a organizat 42 de expoziții aniversare, 12 expoziții „Cartea
lunii în bibliotecă”, 12 expoziții „Trei cărți noi în bibliotecă”, 5 expoziții anuale Aniversări
UNESCO. De asemenea, au fost organizate ateliere de legare carte, ocazionate de Școala
Altfel, Ziua Educației și Ziua copilului.
Compartimentul bibliografic a realizat expoziții comemorative dedicate unor personalități
Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017 - pag.43 / 100

dobrogene, precum și expoziții lunare, dedicate evenimentelor istorice dobrogene, între care și
expoziția „85 de ani de lectură publică la Constanța”; inaugurarea spațiului expozițional
permanent dedicat lui I. N. Roman.
Expoziții organizate de compartimentul bibliografic:
-

iunie 2016: „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”;

-

iulie-august 2016: „Publicişti dobrogeni de ieri şi de azi” reunind materiale despre I.N.Roman,
C.N. Sarry, Horia Roman, Petru Vulcan, Alexandru Mihalcea, Aurelia Lăpuşan, Vartan
Arachelian ş.a.;

-

octombrie-noiembrie 2016, realizarea expoziției „Dobrogea în Primul Război Mondial”;

-

23 noiembrie 2016, participarea la lansarea volumului omagial „O viață în siajul muzei Clio”,
dedicat prof. univ.dr. Valentin Ciorbea;

-

decembrie 2016, realizarea, împreună cu Doina Moşoiu, responsabil Colecții Speciale, a
expoziției „Dobrogea în colecțiile Speciale ale BJC”.

Activități în colaborare cu alte instituții:
-

12 iulie 2016 - participarea la comemorarea a 85 de ani de la moartea publicistului I.N.Roman şi
la Simpozionul omagial organizat în aceeaşi zi de către Arhiepiscopia Tomisului;

-

3-5 august 2016: workshop BJC, catalogare, bibliografic, evidență;

-

6 septembrie 2016 - interviu la Radio Constanța privind expozițiile curente şi activitățile legate
de aniversarea a 85 de ani de bibliotecă publică la Constanța;

-

13 septembrie 2016 - organizarea triplului eveniment: inaugurarea noii plăci memoriale
I.N.Roman, vernisaj expoziție „85 de ani de lectură publică la Constanța”, inaugurarea spațiului
expozițional permanent dedicat lui I.N.Roman;

-

14 septembrie 2016 - organizarea lansării volumului „Aromânii şi meglenoromânii din Banat” de
Virgil Coman şi organizarea unei expoziții omagiale în Aula BJC;

-

22-23 septembrie 2016 - organizarea şi moderarea secțiunii „Civilizație şi specific dobrogean.
Multiculturalism în secolul XXI” din cadrul simpozionului dedicat aniversării BJC, cu titlul
„Sub semnul cărții. 1931-2016. 85 de ani de lectură publică la Constanța”. Activitățile au constat
în lansări de carte şi simpozion.

-

Organizarea, pe 5 octombrie 2016, cu prilejul „Zilei Educației” a acțiunii de popularizare a
colecțiilor BJC (cu accent pe Colecțiile Speciale). Cu această ocazie au participat 2 clase a X-a
de la Colegiul „Carol I” Constanța, coord. prof. Anca Butiuc.

-

3 noiembrie 2016 - participare la conferința „Românii din Balcani (aromânii şi meglenoromânii)
în arhivele britanice”; parteneri: Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie şi Ştiințe
Politice, Asociația Aromână din Dobrogea „Picurarlu de la Pindu”, Fundația Culturală „Muşata
Armână” şi Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de pretutindeni din MAE;

-

12 noiembrie 2016: „Ziua Dobrogei” şi „Noaptea bibliotecii” - organizarea şi participarea la
expoziții, lansări de carte, masă rotundă cu tema „Presa dobrogeană la începutul sec al. XX-lea”
cu participarea elevilor claselor a XI-a de la Liceul „George Călinescu”, prof. Mirela Cuşa;

-

23 noiembrie 2016 - participarea la lansarea volumului omagial „O viață în siajul muzei Clio”
dedicat prof. univ.dr. Valentin Ciorbea; realizarea corecturii volumului. În anul 2016 au fost
realizate tururi de bibliotecă pentru elevi din şcoli şi licee constănțene (cu prilejul „Săptămânii
altfel”) şi din județ, iar pentru studenții Facultății de Istorie şi ai celei de Jurnalism din cadrul
Univesității „Ovidius” (coordonatori: prof. univ. dr. Daniel Flaut, conf. univ. dr.Adrian Câteia şi
asist. univ. drd. Ada Codău) au fost realizate seminarii comune la ştiințele documentării şi ştiințe
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auxiliare ale istoriei, accentul fiind pus pe sistemul de documentare în bibliotecă şi pe rolul şi
locul presei în informare şi în scrierea istoriei.
Compartimentul Referințe generale, în colaborare cu celelate compartimente de prelucrare și
comunicarea colecțiilor:
-

iunie 2016 - Ziua Internațională a Copilului - Olimpiada Jocurilor copilăriei, Public: Centrul de
Plasament Micul Rotterdam; Ziua Mondială a Mediului - Creează fără măsură și consumă cu
grijă, Public: Școala Gimnazială Ferdinand nr. 43; Club de lectură Poveștile copilăriei
reinterpretate la vârsta maturității;

-

iulie 2016 - lansare de carte - Eternul cânt, Cidem Narcis Brăslașu;

-

octombrie 2016 - Ziua Mondială a Educației- Magia Educației, Public: Școala Gimnazială
Remus Opreanu nr. 7;

-

Noiembrie 2016 - ”Lumea Basmelor”, Public: Școala Gimnazială Mihai Viteazu nr. 29;
NOAPTEA BIBLIOTECII - Tur de infomare în bibliotecă: Vânătoarea de comori, Atelier foto Campania Eu pozez pentru bibliotecă!, Competiția de căutare PokeREAD, Atelier hand made
carnețele Emblema Dobrogei; Concurs de cultură generală PitiBOOK. Ziua mondială a
salutului - Salutul, primul pas în conduită, Public: Școala Gimnazială nr. 39; Săptămâna Altfel Vânătoarea de comori, Public: Școala Sfinții Martiri Brâncoveni; Sfântul Apostol Andrei și Ziua
Unirii, Public: Școala Sfinții Martiri Brâncoveni.

Filiala nr. 3, cartier Brătianu - a organizat în anul 2016 evenimente cultural-educaționale, în
parteneriat cu Școala gimnazială nr. 8 Constanța, Școala gimnazială nr. 20 Jean Bart, Liceul
Lucian Blaga Constanța, Școala gimnazială Nicolae Tonitza Constanța, Liceul Energetic
Constanța, școala gimnazială Aurel Vlaicu Constanța. Aceste evenimente au constat în:
sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, tradiții și obiceiuri românești, Școala Altfel, lansări de carte,
club de lectură, vizionare de filme românești, ecranizarea unor opere literare din curricula
școlară, proiecte educaționale comune etc.
Compartimentul Săli de lectură:
Un număr mare de participanți au fost înregistrați în programul național ”Școala Altfel” care
s-a derulat în săptămâna 18-22 aprilie 2016 şi a constat în desfăşurarea unor activități cu
caracter non-formal. Biblioteca Județeană “Ioan N. Roman” Constanța a venit în întâmpinarea
acestui program şcolar național şi a propus profesorilor şi elevilor constănțeni o abordare a
relației “utilizator-bibliotecar”. Latura formativă a constat în îndrumarea elevilor în sensul urmării
“paşilor” pentru o informare la sala de lectură, iar cea informativă în vizitarea bibliotecii şi
cunoaşterea colecțiilor. La această activitate au participat 614 utilizatori.

Alte programe şi proiecte educative pentru comunitatea locală ale căror acțiuni s-au
desfăşurat în sălile de lectură adulți au fost:
-

26 Aprilie - Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, activități în cadrul parteneriatului cu
OSIM şi WIPO cu tema “Creativitate digitală: Reinventarea culturii; (26.04.2016), 80
participanți;

-

Program de promovare şi diseminare a informațiilor din domeniul proprietății
industriale, în cadrul parteneriatului cu OSIM şi WIPO, s-au desfăşurat activități
extracurriculare cu 40 de elevi coordonați de un cadru didactic; acestora le-au fost
prezentate colecția de brevete a bibliotecii (donație OSIM), cartea editată de WIPO şi
colecția de standarde.
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-

Proiectul “ROMÂNIA CURATĂ”, inițiat de Societatea Academică din România și Centrul
pentru Resurse Civice - s-a desfășurat în data de 15.04.2016 - 72 participanți;

-

Proiectul “Sub semnul cărții : 1931-2016 : 85 de ani de lectură publică la Constanța”,
organizat de BJC cu sprijinul CJC și cu participarea bibliotecarilor din întreaga țară - 100
participanți la sesiunea I: Noutăți în științele informării;

-

Promovarea lecturii la sala de lectură: Lansări de carte - peste 1000 de participanți. Au
fost lansate următoarele volume: Ia-o ca o glumă / Aron Petru, Pe lume ești doar un semn /
Coca Elena Gheorghiu, Chef de glume / Traian Brătianu, Șoapte de dor / Mirel Stan, Poezii
de … facebook Mr. Make / Vasile Tasente, La marginea imperiului: origini / Cristian Cealera,
Mareșal în poezie, destin nefericit / Coca Elena Gheorghiu, Totul e să mergi până la capăt /
Ottilia Ardelean, Doar o scânteie / Viorel Butuceanu, Revelația lecturii târzii / Ilie Cileagă,
Ochelari de cal / Coca Elena Gheorghiu, Peisaj din șoapte multicolore / Liviu Lungu, Teatru /
Roland Florin Voiculescu.

-

Program de promovare şi cunoaştere a serviciilor pentru public, pe care le oferă
Biblioteca (inclusiv în “Noaptea bibliotecii” şi “10 octombrie - Ziua Educației) - 936
participanți.

La cele 7 programe şi proiecte educative pentru populație au participat 2 986 persoane,
organizându-se în bibliotecă 73 de activități la sălile de lectură adulți, iar utilizatorii s-au
încadrat în următoarele grupe de vârstă:
-

7 – 14 ani: 1.157 persoane (29 activități);

-

15 - 24 ani: 412 persoane (14 activități);

-

25 - 64 ani: 718 persoane (17 activități);

-

peste 65 ani: 699 persoane (13 activități).

ANUL 2017
În anul 2017, Biblioteca Județeană Ioan N. Roman a continuat desfășurarea de activități
cultural-educaționale, în acord cu rolul său de centru informațional și cultural al comunității.
În perioada ianuarie-mai 2017, s-au desfășurat următoarele activități:
-

ianuarie 2017 - Unirea din 1859 și Alexandru Ioan Cuza - expoziție organizată în timpul
vernisajului de pictură Dincolo de pod. Expozant: masterand Adina Dogaru, Casa de Cultură
Medgidia;

-

februarie 2017 - Expoziția Literatura detenției din România comunistă, perioada 1-28
februarie 2017, organizator: Compartimentul bibliografic; Lansare de carte - Luptând pentru
libertate de Andreea Petcu; Lansarea volumelor Detenție și iertare și Sulina de Vasilica
Mitrea; Club de lectură și întâlnire cu scriitorul Constantin Cioroiu, secția pentru copii și
tineret; Ziua internațională a cititului împreună; Club de lectură cu elevii, secția de împrumut
pentru copii și săli de lectură; lansări de carte: Când va cădea o stea și Jurnalism, o artă
efemeră; Club de lectură și șah, permanent, secția pentru copii; Ziua Internațională a Limbii
Materne; lectură în limbile minorităților dobrogene și prezentare costume tradiționale; Ora de
lectură”, secția pentru copii, cu participarea Școlii gimnaziale Petre Ispirescu Constanța.

-

martie 2017: Expoziția Prezențe ovidiene la Tomis, Organizator: Compartimentul bibliografic;
Mărțișorul sărbătorit la bibliotecă, Secția pentru copii - Grădinița "Hansel și Gretel"
Constanța; ediția a 2-a a Concursului de poezie pentru elevi. În acest an, evenimentul este
dedicat poetului Publius Ovidius Naso; lansarea Albumului literar gastronomic tătăresc
Autor: Leila Kerim Wilson; Grădinița Piticot: Prima vizită la bibliotecă - Familiarizare cu
biblioteca pentru copii și mediateca. Am citit o poveste: "Cine a găsit vise frumoase"; lansare
de carte Ana Podaru, în colaborare cu asociația Astra dobrogeană; Ziua Internațională a
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Poeziei, concurs interșcolar și recital de poezie. În colaborare cu Școala gimazială nr. 8
Jean Bart Constanța; Ziua Mondială a Meteorologiei, workshop, în colaborare cu Colegiul
Național Mircea cel Bătrân și un specialist de la Centrul meteorologic Dobrogea.
-

aprilie 2017 - Ziua Națională a Bibliotecarului și Ziua Mondială a Cărții - expoziție de carte,
piese de teatru; Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, expoziție de carte și documente
OSIM și WIPO, Inovarea - pentru o viață mai bună; Biblioteca Județeană Ioan N. Roman
Constanța, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Asociația Izvorul
din Săcele, județul Brașov și Clubul Ardelenilor Constanța desfășoară proiectul cultural Între
munte și mare. Transhumanța mocanilor în Dobrogea.

-

mai 2017 - vernisaj al expoziției ”Galeria de Artă Virgil Coman” Constanța - Expun elevii
Liceului de Artă ”Regina Maria” Constanța. Eveniment organizat de Asociația Culturală Wild
Art Constanța. Lansare de carte: ”Singur împotriva oceanului”, autor: Constantin Costache;
Organizatori: Cercul Militar Constanța, Cenaclul literar ”Mihail Sadoveanu” și Biblioteca
Județeană Constanța; Lansare de carte: „Repetiție cu cântec”, autor: Doinița Mitrică.

Menționăm că, în prezent, se află la sediul Bibliotecii a doua expoziție din acest an a Asociației
artiștilor plastici Amfora din Constanța. Anterior a expus și Asociația artiștilor dobrogeni. La
etajul I se derulează permanent expoziții ale elevilor constănțeni, sub îndrumarea prof. Viorel
Lungu. Biblioteca Județeană a fost vizitată, în perioada ianuarie-mai 2017 de aproximativ 60 de
elevi și preșcolari din municipiul Constanța, în afara activităților curente de frecventare a
instituției.
INVESTIȚII 2016/2017
Data
Cant. Preț/buc.
intrării
Echipament scanare microfilme și microfișe cod clasif.229304 10.11.2016 1
58.200,00

Valoare
totală lei
58.200,00

Multifuncțional color Konica Minolta cod clasif 3.2.1.

13.12.2016

1

14.370,00

14.370,00

Sistem Desktop PC Dell Optiplex - cod clasif 3.2.1.

05.12.2016

17

3.874,80

65.871,60

Sistem Desktop PC dEDell Precision - cod clasif 3.2.1.

15.12.2016

2

6.300,00

12.600,00

Licența procesor software TinReed Expert

21.12.2016

1

Denumire activ

107.460,00 107.460,00

TOTAL
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7. CENTRU CULTURAL JUDEȚEAN ”TEODOR T. BURADA” CONSTANȚA
ACTIVITĂȚI CULTURALE 2016/2017
În perioada iunie 2016 - mai 2017, Centrul Cultural Județean ”Tedor T. Burada” Constanța a
desfăşurat următoarele proiecte:
- „Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean”, eveniment desfăşurat în perioada 23
septembrie - 02 octombrie 2016 la Pavilionul Expozițional.
Manifestarea a reunit, pe de o parte, producători din toate zonele României, dar şi artişti
reprezentativi ai folclorului românesc. „Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean” a
devenit o tradiție pentru constănțeni. Astfel, au participat atât artişti consacrați, cât şi tineri în
pragul afirmării, cu un potențial profesional deosebit, care asigură promovarea, pe viitor, a
valorilor noastre culturale şi folclorice.
De asemenea, s-a acordat un spațiu important şi ansamblurilor şi soliştilor comunităților
etnice din Dobrogea, punând, astfel, în valoare componenta multiculturală a spațiului dintre
Dunare şi Marea Neagră.

-

Festivalul - Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan
Moisescu” a XX-a ediție, desfăşurat în Comuna Topalu, în perioada 6-7 octombrie
2016. Organizatorii evenimentului au fost: Consiliul Județean Constanța, Centrul Cultural
Județean „Teodor T. Burada” Constanța, Consiliul Local şi Primăria Comunei Topalu.
Deschisă oficial în seara zilei de 6 octombrie, manifestarea a debutat cu parada costumelor
populare desfăşurată pe străzile localității Topalu.
În concursul de interpretare muzicală s-au înscris 18 concurenți, cu vârste cuprinse între 14
şi 25 de ani, reprezentând diferite zone ale țării.
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-

„Târg de iarnă” eveniment organizat în premieră în anul 2016 ce s-a desfăşurat în perioada
12 - 23 decembrie 2016. Acest eveniment a oferit oportunitatea de a promova tradițiile şi
obiceiurile româneşti. Toți participanții la acest târg au avut posibilitatea de a fi atât martori,
cât şi beneficiari direcți ai activităților, ei putând fi implicați în desfăşurarea acestora.
Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean
Constanța, a realizat de la începutul anului și până în prezent următoarele proiecte:

-

-

-

-

-

-

-

„Puterea Memoriei” – proiect ce marchează 100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu
România, eveniment principal al istoriei noastre. Acest eveniment ce se desfăşoară pe
parcursul întregului an, propune un pachet de filme istorice româneşti, în regia lui Sergiu
Nicolaescu. Filmele au la bază subiecte de război, precum: Primul Război Mondial, Al Doilea
Război Mondial, sau Războiul de Independență a României, venind astfel în sprijinul
tinerilor, în speranța deschiderii apetitului pentru studiu, cultură, istorie şi tradițiile care stau
la baza identității poporului român, întărindu-le totodată sentimentul de patriotism.
Proiectul cultural „Ovidius” - se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2016-2017, proiect
ce şi-a propus atingerea următoarelor obiective: cunoaşterea valorilor culturale şi artistice,
familiarizarea cu arta cinematografică, pornind de la bogata filmografie din patrimoniul
Arhivei Naționale de Filme. Acest eveniment a fost unul cu caracter interactiv, fiind precedat
de discuții libere, urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri în ceea ce priveşte, în esență,
parcurgerea drumului de la carte la film şi invers, venind în ajutorul elevilor pentru o mai
bună cunoaştere a valorilor noastre naționale. Proiectul urmăreşte totodată sporirea
interesului elevilor față de cultură şi în speță, de arta cinematografică. Proiectul cultural
„Ovidius”, se adresează în special, dar nu exclusiv, elevilor de gimnaziu şi liceu, având
subiecte extrase din capodoperele literaturii româneşti, ce se regăsesc în programa şcolară.
Proiectul „Lumina Sfintei Învieri în sufletul copiilor” - a fost organizat în luna aprilie 2017
de către Compartimentul Promovare Cultură Tradițională cu ocazia sărbătorilor pascale.
Evenimentul Tradiții şi obiceiuri de Florii şi Paşti a fost desfăşurat la sediul din Str. I.C.
Brătianu nr. 68. Activitatea s-a adresat copiilor cu dizabilități asociate de la Centrul Şcolar
pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” precum şi elevilor din şcolile cu care instituția
de cultură are încheiate parteneriate.
Expoziția de pictură „Peisaj dobrogean” - a fost organizată la Varna, în Bulgaria în data
de 21 aprilie 2017. Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța şi-a propus ca şi
în anul 2017 să continue colaborarea transfrontalieră româno-bulgară prin organizarea unei
expoziții de pictură la Varna, în Bulgaria. Expoziția reuneşte tablouri inspirate din peisajele
Dobrogei, unde vizitatorii vor privi ținuturile dobrogene prin ochii elevilor din cadrul Centrului
Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța. Tematica expoziției induce aceeaşi stare a
unui mediu atemporal, în tuşe fragmentate, direcționate diferit pentru evocarea formei, cu o
experimentată construcție a imaginii.
Evenimentul „Festivalul Berii” - organizat în premieră în anul 2017 s-a desfăşurat în
perioada 26 aprilie - 1 mai 2017. Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a
participat în cadrul acestui eveniment prin organizarea activităților cultural-artistice.
Proiectul - Arderi experimentale/arderi arhaice (secția ceramică), organizat în perioada
27-30 mai de către Secția Ceramică a instituției de cultură, este o adevărată provocare
pentru cursanți. Sucesul înregistrat anul trecut de către acest proiect i-a motivat pe cei din
conducere şi pe profesori să îl continue şi în acest an.
Deplasare la Helsinki, Finlanda a trupei „Arca” (grup format din copii proveniți din
centrele de plasament, grup coordonat de către Centrul Cultural Județean „Teodor T.
Burada” Constanța, în perioada 20- 25 iunie.
Astfel, la invitația Asociației Culturale Române Helsinki, Trupa „Arca” au susținut spectacole
de tradiții populare româneşti cu dans şi muzică populară.
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Evenimentul, realizat în colaborare cu Asociația Culturală Română Helsinki, vine după
succesul primului mini-turneu din 1 martie 2016 cu spectacolul “Mărțisoarele Bădiei”.
Acest turneu este un bun prilej pentru cei mici aflați în centrele protejate ale Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța pentru a cunoaşte oameni şi
culturi noi, pentru a-şi îmbunătăți cunoştințele şi pentru a-i determina să se autodepăşească.
-

Concurs Național de Interpretare Pianistică “Piano Art” - Ediția a II-a – s-a desfăşurat în
perioada 10 -11 iunie 2017. Acest eveniment a fost lansat anul trecut, fiind o manifestare la
care s-au înscris 80 de concurenți din întreaga țară, astfel devenind o rampă de lansare
pentru tinerele talente şi totodată, o provocare pentru tinerii pianişti. Concursul a beneficiat
anul trecut de un juriu de specialitate, din care au făcut parte personalități ale vieții artistice,
ceea ce conferă credibilitate competiției.
Manifestarea este concepută ca o competiție, ce are ca scop motivarea elevilor care
studiază pianul în paralel cu învățământul general obligatoriu, fapt ce contribuie la
dezvoltarea capacității intelectuale a tinerilor.

INVESTIȚII 2016/2017
În anul 2016, din subvenția în valoare totală de 91.866,32 lei acordată de către Consiliul
Județean Constanța secțiunii investiții, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”
a achiziționat conform listei de investiții aprobată, următoarele:
-

Iluminat de securitate la punctul de lucru din Str. I.C.Brătianu nr.68, preț 19.832,72 lei;

-

Mixer digital cu 32 canale behringer, 1 buc., preț 10.036 lei;

-

Monitor Activ Dynacord AXM 12 A, 4 buc., preț 16.520 lei;

-

Laptop, 1buc., preț 4.310,40 lei;

-

Laptop, 1 buc., preț 3.420 lei;

-

Laptop, 1 buc., preț 5.664 lei;

-

Licență sistem operare, 2 buc., valoare totală 1.147,20 lei;

-

Unitate Centrală, 1 buc., preț 5.556 lei;

-

Set Tobe Tama,1 Set, preț 6.000 lei;

-

Tahograf digital pentru autocar, 1 buc., preț 4.560 lei;

-

Sistem supraveghere video - 3 puncte de lucru, 3 sisteme: 2 sisteme în valoare totală de
7.400 lei şi 1 sistem în valoare totală de 7.420 lei.
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VII. TURISM

Consiliul Județean Constanța a implementat în perioada 2011-2017 diferite proiecte, între care
proiectele „Județul Constanța - o descoperire mereu actuală” şi „Itinerarii şi evenimente
inedite în Dobrogea”, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea
potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca
destinație turistică”.
Având în vedere prevederile din Contractele de finanțare privind sustenabilitatea proiectelor,
Consiliul Județean Constanța, în calitate de beneficiar, are obligația să mențină natura activității
pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după încheierea lor, prin
reeditarea materialelor de marketing ce au făcut obiectul proiectelor, reeditare susținută din
bugetul propriu al instituției.
În consecință, s-au reeditat următoarele materiale de promovare a ofertei turistice a județului,
spre a fi distribuite la târgurile de turism la care Consiliul Județean Constanța participă, în
vederea respectării obiectivului general al proiectelor, și anume: promovarea potențialului
turistic al județului Constanța în vederea consolidării și dezvoltării turismului intern,
definit în context regional și național:
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1. Broşuri proiect „Județul Constanța - o descoperire mereu actuală”:
3200 buc. x 4,68 lei = 14.976 lei, după cum urmează:
- engleză = 1.000 buc.
- română = 1.000 buc.
- germană = 400 buc.
- franceză = 400 buc.
- rusă
= 400 buc.
2. Broşuri proiect ”Itinerarii şi evenimente inedite în Dobrogea”:
700 buc x 31,88 lei = 22.316 lei, după cum urmează:
- română = 250 buc.
- engleză = 250 buc.
- germană = 100 buc.
- franceză = 100 buc.
3. Albume de prezentare a județului Constanța:
1.000 buc x 52.84 lei = 52.840 lei, după cum urmează:
- română = 400 buc.
- engleză = 400 buc.
- germană = 100 buc.
- franceză = 100 buc.
4. Mape de prezentare proiect - 50 buc. x 5,00 lei = 250 lei
5. DVD-uri cu prezentarea albumului - 100 buc. x 5,00 lei = 500 lei – cuprind, în format
digital, albumul de prezentare și filmul de prezentare al județului Constanța
6. Fly-ere proiect - 100 buc. x 0,75 lei = 75 lei;
7. Pliante proiect - 200 buc. x 0,99 lei = 198 lei;
8. Afișe - 20 buc. x 2,66 lei = 53,20 lei;
______________________________________
TOTAL GENERAL = 91.208,20 lei
În vederea promovării potențialului turistic al județului Constanța, în perioada menționată,
angajații CJC au participat la două târguri de turism, dintre care unul la București (Târgul de
Turism al României, ediția februarie 2017) și unul internațional, la Berlin (ITB, ediția martie 2017).
Pe lângă acestea, s-a asigurat participarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța, la
toate acțiunile și întâlnirile de turism sau conexe activității de turism, care au avut loc pe plan local.

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017 - pag.52 / 100

VIII. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CONFORM LEGII nr. 350/2005 ”privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de
interes general”
Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța a susținut, cu finanțare din fonduri publice,
proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramură de sport
județean, precum şi acțiuni sau programe culturale de interes general, în conformitate cu
prevederile bugetare pentru anul 2016, în cuantum total de 12.000.000 lei.
Finanțarea proiectelor s-a făcut în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramură de
sport județene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor şi
proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Programul anual de finanțări nerambursabile a prevăzut suma de 10.000.000 lei pentru proiecte
şi programe sportive, precum și proiecte, programe sau evenimente sportive ale asociațiilor și
cluburilor paraolimpice.
Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau
județean, programul anual a prevăzut finanțări nerambursabile în cuantum de 2.000.000 lei,
după cum urmează:
-

olimpiade și concursuri școlare de interes local, județean sau național;

-

festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate la nivel local, județean
sau național;

-

programe culturale și educative pentru copii și tineret în județul Constanța;

-

târguri culturale interne și internaționale.

Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă s-a făcut pe bază de selecție de oferte de
către comisii numite prin dispoziții ale Preşedintelui Consiliului Județean Constanța.
De asemenea, atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă s-a realizat în limita fondurilor
publice alocate programelor aprobate anual în bugetul județean.
În anul 2016, în perioada iunie - decembrie, au avut loc trei sesiuni de finanțare nerambursabilă
în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite un număr de 16 contracte.
În luna iunie 2016, conform Anunțului de participare publicat în data de 06.05.2016 în Monitorul
Oficial al României partea a VI a nr. 184/06.05.2016 în Telegraf şi Observatorul de Constanța
precum şi pe site-ul Consiliul Județean Constanța la adresa www.cjc.ro, a avut loc sesiunea II domeniul sport, în urma cărora au fost atribuite următoarele contracte de finanțare
nerambursabilă:
1. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AL SPORTURILOR DE IARNĂ MAMAIA – ”Iarna car și vara
sanie, facem sport și suntem sănătoși” - Contract nr.15492/28.06.2016 - 422.376,75 lei;
2. CLUBUL SPORTIV PHOENIX CONSTANȚA - „Pregătirea și participarea echipelor Clubului
Sportiv Phoenix Constanța în campionatul național de baschet junior 2016-2017” - Contract
nr.15517/28.06.2016 - 85.096 lei;
3. CLUBUL SPORTIV TAE KEON HARȘOVA - „Participare competiții, promovarea taekwondoului, dezvoltarea clubului sportiv” - Contract nr. 15500/28.06.2016 - 62.655 lei;
4. CLUBUL SPORTIV HAPPY KIDS 2010 MEDGIDIA - „Handbalul, viața mea” - Contract nr.
15536/28.06.2016 - 84.420 lei;
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5. ASOCIAȚIA HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA - „Handbal pentru Constanța”
- Contract nr. 15535/28.06.2016 - 2.460.057,30 lei;
6. ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH CONSTANȚA - „Susținerea participării juniorilor
constănțeni la Campionatele Naționale pe echipe și Campionatul European” - Contract nr.
15530/28.06.2016 - 46.011 lei;
7. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ATENA SPORT CLUB CONSTANȚA - „Constanța te
lansează la apă” - Contract nr. 15499/28.06.2016 - 93.375 lei;
8. ASOCIAȚIA CS TOP STAR TT CONSTANȚA - „Desfășurarea activității CS Top Star TT
Constanța 2016” - Contract nr. 15.543/28.06.2016 - 170.632 lei;
9. CLUBUL SPORTIV NAUTIC MOTORSPORT - „Constanța Rally Show 2016” - Contract nr.
15534/28.06.2016 - 109.380 lei;
10. ASOCIAȚIA BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANȚA - „Baschet made în Constanța!
Renaște o tradiție - Campionat național de baschet masculin, liga 1” - Contract nr.
15505/28.06.2016 - 154.260,80 lei;
11. ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE BASCHET CONSTANȚA - „Campionat Județean de
minibaschet și babybaschet (masculin/feminin)” - Contract nr. 15503/28.06.2016 - 80.667 lei.

În luna noiembrie 2016, conform Anunțului de participare care a fost publicat în data de
11.10.2016 în Monitorul Oficial al României partea a VI a nr. 189/11.10.2016 în Replica precum
şi pe site-ul Consiliul Județean Constanța la adresa www.cjc.ro, a avut loc sesiunea III - domeniul
sport, în urma cărora au fost atribuite următoarele contracte de finanțare nerambursabilă:
1. RADU LARISA SIMONA - „Tenisul - Creator de campioni sădiți în pământ constănțean” Contract nr. 31790/25.11.2016 - 19.605 lei;
2. PALOȘI IONUȚ FRANCISC „Drumul spre înalta performanță - tenisul constănțean crește
campioni” - Contract nr. 31819/25.11.2016 - 6.734 lei;
3. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MC BALL MANGALIA „Pregătirea și participarea echipelor de
juniori înscrise în Campionatul Național de Baschet și promovarea sportului de masă” - Contract
nr. 31810/25.11.2016 - 19.556 lei;
4. ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE SCRIMĂ „Viitorul olimpic al scrimei în județul Constanța” Contract nr. 31791/25.11.2016 - 60.219 lei;
5. ACS HANDBAL CLUB FARUL CONSTANȚA” Trecut, prezent și viitor pentru handbalul
masculin constănțean” - Contract nr. 31832/25.11.2016 - 37.709 lei.

În luna noiembrie 2016, conform Anunțului de participare care a fost publicat în data de
11.10.2016 în Monitorul Oficial al României partea a VI a nr. 189/11.10.2016 în Replica precum
şi pe site-ul Consiliul Județean Constanța la adresa www.cjc.ro, a avut loc sesiunea II domeniul cultură, în urma cărora nu au fost atribuite contracte de finanțare nerambursabilă.
În anul 2017 Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța îşi propune să susțină, cu
finanțare nerambursabilă din fonduri publice, proiectele şi programele cluburilor sportive de
drept privat şi ale asociațiilor pe ramură de sport, precum şi acțiuni/proiecte culturale, sociale şi
de tineret, de interes public, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2017, în
cuantum total de 8.000.000 lei.
Programul anual de finanțări nerambursabile, în cuantum de 3.000.000 lei, va fi destinat
proiectelor, evenimentelor şi programelor sportive, încurajând atât sportul de masă, cât şi
sportul de performanță, în următoarele ramuri sportive: Aeronautică; Aikido; Atletism; Arte
marțiale; Arte marțiale de contact; Automobilism Sportiv; Badminton; Baschet; Baseball și
softball; Bob și sanie; Box; Bridge; Canotaj; Ciclism și triatlon; Culturism și fitness; Dans sportiv;
Ecvestră; Fotbal; Fotbal tenis; Gimnastică; Gimnastică ritmică; Go; Golf; Haltere; Handbal;
Judo; Kaiac - canoe; Karate kyokushin; Karate modern; Karate W.K.C.; Karate tradițional;
Karting, Kempo; Lupte; Modelism; Motociclism; Natație și pentatlon modern; Oină; Patinaj;
Pescuit sportiv; Polo; Radioamatorism; Rugby; Scrimă; Şah; Table - backgammon; Tenis; Tenis
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de masă; Taekwondo ITF; Taekwondo WTF; Volei; Yachthing; Sportul pentru persoane cu
handicap; Sportul pentru toți.

Programul "Promovarea sportului de performanțã"
1. Scop:
Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire şi competiție
care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naționale şi internaționale,
precum şi obținerea victoriei.
2.Obiective:
a) evidențierea contribuției semnificative şi constante a sportului de performanțã la

reprezentarea şi sporirea prestigiului județului și al României pe plan internațional;
b) susținerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcție de tradiția şi de gradul de

dezvoltare a fiecăreia la nivel național şi internațional;
c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire şi competiționale pentru fiecare ramură

de sport;
e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția şi

gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național şi internațional;
f) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național şi internațional.

Programul "Sportul pentru toți"
1. Scop:
Menținerea unei bune stări de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãțenilor prin crearea unui
cadru social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
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a) încurajarea practicãrii activitãților fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulți

cetãțeni;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetãțeni, fãrã nici o discriminare, în mod

liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activitãților fizice
şi sportive.
Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale, sociale şi de tineret de interes public
general, regional sau județean, programul anual aferent lui 2017 îşi propune finanțări
nerambursabile în cuantum de 5.000.000 lei, după cum urmează:
-

organizarea de festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate la nivel
local, județean sau național;

-

organizarea unor târguri culturale;

-

punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film,
interdisciplinare sau pluridisciplinare;

-

organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale;

-

organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

-

editarea de cărți și publicații;

-

programe culturale și educative pentru copii și tineret în județul Constanța;

-

participarea la olimpiade și concursuri școlare/culturale/educative de interes local, județean,
național sau internațional;

-

crearea de pagini web sau platforme on-line având ca obiect domeniul cultural, platforme
educaționale web și mobile, aplicații concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice,
baze de date/imagini.

Obiectivul general al finanțării nerambursabile îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții
locuitorilor județului Constanța, prin susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
Obiectivele specifice sunt:
-

stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în valorificarea potențialului cultural al
județului Constanța;

-

stimularea participării locuitorilor județului Constanța la viața culturală, prin diversificarea
ofertei culturale.

Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă se face pe bază de selecție de oferte de
către comisii numite prin dispoziția Preşedintelui Consiliului Județean Constanța.
Programul pe anul 2017 va cuprinde mai multe sesiuni de selecție a ofertelor, în limita
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul județean.

IX. PROGRAME ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA SUSȚINUTE DIN SURSE
PROPRII
1. PROGRAMUL DE BURSE PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL
Consiliul Județean Constanța, prin Hotărârea CJC nr. 291/17.12.2007 a instituit programul
privind acordarea unor burse lunare elevilor din clasele V-VIII din unitățile de învățământ din
mediul rural, clasați pe locurile I, II, III la învățătură precum şi premierea primilor trei elevi din
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fiecare unitate şcolară din mediul rural din județ, care promovează examenul de admitere în
liceele din județul Constanța, curs de zi.
Potrivit programului, primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din județ care
promovează examenul de admitere în liceele din județul Constanța, curs de zi vor primi burse
lunare în valoare de: locul I – 150 lei, locul II – 100 lei şi locul III - 50 lei.
În acest context, „Programul de burse pentru elevii din mediul rural” inițiat de Consiliul Județean
Constanța reprezintă o măsură de sprijinire a elevilor cu rezultate bune la învățătură, bursele
reprezentând un instrument eficient împotriva fenomenului de abandon şcolar, atât de răspândit
în mediul rural. Bursele sunt destinate achiziționării de obiecte şi materiale necesare participării
la actul şcolar (echipament şcolar, uniforme, manuale, cărți, etc.).
În luna noiembrie 2016 s-a desfășurat o sesiune de acordare a burselor în unitățile școlare
beneficiare ale programului, acțiune finanțată de Consiliul Județean Constanța. Beneficiarii au
primit în această sesiune bursele pentru 4 luni, (15 februarie - 15 iunie 2016) - aferente
semestrului II din anul şcolar 2015-2016.
Astfel, în cadrul „Programului de burse pentru elevii din mediul rural” inițiat de către Consiliul
Județean Constanța au fost premiați un număr de 2.300 elevi, iar suma alocată burselor a fost
în valoare de 984.600 lei.
În luna mai 2017 s-a desfășurat o sesiune de acordare a burselor în unitățile școlare beneficiare
ale programului, acțiune finanțată de Consiliul Județean Constanța.
Beneficiarii au primit în această sesiune bursele pentru 4 luni, (15 septembrie 2016 - 15 ianuarie
2017) - aferente semestrului I din anul şcolar 2016-2017, în urma rezultatelor la învățătură de la
sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2015-2016.
În cadrul „Programului de burse pentru elevii din mediul rural” inițiat de către Consiliul Județean
Constanța, au fost premiați un număr de 2.300 elevi, iar suma alocată burselor a fost în valoare
de 1.105.400 lei.
Tot în luna mai 2017 a avut loc „Gala bursierilor Consiliului Județean Constanța” ediția a-VI-a eveniment organizat cu ocazia încheierii ciclului liceal de patru ani, pentru elevii ce au beneficiat
de bursele de merit oferite de Consiliul Județean Constanța, în cadrul „Programului de burse
pentru elevii din mediul rural”.
Premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural, din județ (în anul
şcolar 2013-2014) care au promovat examenul de admitere în liceele din județul Constanța,
curs de zi, s-a transformat în bursă pe parcursul celor patru ani de studii liceale pentru
300 elevi proveniți din cele 100 unități şcolare din mediul rural, din județul Constanța.
În cadrul festivități de premiere, elevii bursieri din clasele a XII-a, au primit bursele pentru patru
luni aferente anului şcolar 2016-2017, semestrul II, burse ce s-au ridicat la valoarea de 86.000
lei.
Suma totală acordată de către Consiliul Județean Constanța, în perioada noiembrie 2016
- mai 2017 a fost de 2.175.400 lei.
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2. „PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR ȘI CLASELE 0-VIII
DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI CONSTANȚA, 2013-2017”

Din dorința ca elevii din mediul rural şi cei din orașele cu nivel de trai scăzut să gasească pe
bancă la fiecare început de an şcolar un pachet cu rechizitele necesare desfaşurării în bune
condiții a activităților de învățământ pe parcursul anului în curs, în perioada 01-12.09.2016,
Consiliul Județean Constanța a derulat acțiunea de distribuire a pachetelor de rechizite școlare
în cadrul „Programului de susținere a învățământului preșcolar și clasele 0-VIII din mediul
rural al județului Constanța, 2013-2017”, program care a fost aprobat prin HCJC nr.342/2013,
și modificat prin HCJC nr.288/29.10.2014.
Asfel, în baza Acordului - cadru au fost acordate un număr de aproximativ 34.000 pachete de
rechizite școlare.
Beneficiarii acestor pachete cu rechizite au fost elevii de vârstă preșcolară și şcolară din mediul
rural al județului Constanța, la care s-au adăugat preşcolarii și școlarii din clasele 0-VIII din
orașele cu nivel de trai scăzut, respectiv: Băneasa, Negru Vodă, Hârşova, Murfatlar și Medgidia
(Valea Dacilor și Remus Opreanu) și Ovidiu (Poiana și Culmea).
Fiecare pachet a conținut următoarele:
-

pentru preşcolari: un ghiozdan de pluș, acuarele, plastelină, un set de creioane colorate, un
set de carioci, caiet de desen, un borcănel cilindric și o pensulă ;

-

pentru şcolari: un ghiozdan, 10 caiete de diferite tipuri, un penar complet echipat, acuarele,
bloc de desen.

Reprezentanții Consiliului Județean speră ca acțiunea lor să fi adus bucurie pe chipurile copiilor
din județ și să reprezinte un ajutor binevenit pentru părinții acestora, la început de an școlar și
promite și pe viitor desfăşurarea unor astfel de programe.
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X. PROTECȚIA MEDIULUI
1. PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
Urmare adresei aparținând Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor am fost informați că Județul
Constanța se încadrează în regimul de gestionare II al ariilor din zone şi aglomerări privind
calitatea aerului şi este necesară inițierea unui Plan de menținere a calității aerului, conform
prevederilor art. 34 alin.1 din HG nr. 257/15.04.2015, privind aprobarea Metodologiei de
elaborarea a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a
planurilor de menținere a calității aerului.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/15.04.2015 a fost constituită Comisia Tehnică (CT)
la nivelul CJC prin decizia preşedintelui cu nr. 651/05.10.2015, formată din:
-

Coordonator - reprezentantul compartimentului/ serviciului/ direcției de mediu din cadrul CJ;

-

reprezentanții compartimentelor/ serviciilor/ direcțiilor tehnice din cadrul CJ;

-

reprezentanți ai instituțiilor publice locale sau județene din silvicultură, sănătate, transport,
agricultură, ordine publică, statistică şi Poliția română, operatori economici şi alți actori cu
responsabilități în domeniu.

În data de 26.04.2017 a avut loc cea de a 7-a ședință a Comisiei Tehnice pentru elaborarea
Planului de menținere a calității aerului, care a avut ca scop discutarea aspectelor sesizate de
APM Constanța și a măsurilor care trebuie luate pentru modificarea/completarea Planului,
conform solicitărilor APM Constanța și CECA.
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CJC a întreprins demersuri privind colectarea datelor de la instituțiile care le dețin, conform
competențelor acestora.
CJC a transmis prin adresele nr. 14502/29.05.2017 și nr. 15906/13.06.2017 către prestatorul
S.C. ISPE S.A., datele colectate, în vederea prelucrării acestora, în scopul completării/
modificării Planului.

2. CONSTITUIREA COMISIEI TEHNICE ÎN DOMENIUL PESCUITULUI DIN JUDEȚUL
CONSTANȚA pentru accesarea fondurilor POPAM 2014-2020
Având în vedere manifestarea interesului pentru accesarea fondurilor din domeniul pescuitului
de către federațiile de pescari din Județul Constanța, complexitatea, specificitatea activităților
desfăşurate în acest sector şi necesitatea soluționării problemelor din domeniul pescuitului, a
fost constituită Comisia Tehnică, prin Dispoziția nr. 378/09.03.2017, care îşi desfăşoară
activitatea la sediul Consiliului Județean Constanța.
Scopul Comisiei Tehnice este de a centraliza toate problemele din domeniul pescuitului din
Județul Constanța și de a atrage fonduri europene/guvernamentale.
În data de 18.04.2017, la sediul Consiliului Județean Constanța, a avut loc prima ședință a
Comisiei Tehnice din domeniul pescuitului din Județul Constanța, în cadrul căreia a fost
discutată posibilitatea realizării proiectului ”Port de pescuit”/ ”Facilități pentru portul de
pescuit” din Fondul European de Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit și
Afaceri Maritime - Axa prioritară 2: Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea și
marketingul produselor obținute din pescuit și acvacultură, Acțiunea 1: Creșterea capacității de
producție datorită construirii de noi exploatații piscicole, aplicant Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și/sau federațiile din
domeniu.
În data de 29.05.2017, a avut loc a doua ședință a Comisiei Tehnice din domeniul
pescuitului din Județul Constanța, în cadrul căreia s-a propus constituirea unui grup de lucru
format din membrii Comisiei pentru formularea de propuneri de modificare și completări
legislative. De asemenea, s-au discutat propunerile formulate de către Agenția pentru Protecția
Mediului, de modificare și completare a O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

3. DEȘEURI - OG 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
deșeurilor de origine animală
În data de 30.08.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.664, OG nr. 24/24.08.2016 privind
organizarea şi desfăşurarea activității de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu
data intrării în vigoare 02.12.2016. Forma consolidată a ordonanței a fost modificată şi
completată prin Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017.
Această ordonanță stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activității de
neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi
eliminare a acestora, activitate publică de interes național.
Conform prevederilor art. 5 alin. 3,”La nivelul județelor, consiliile județene organizează şi sunt
responsabile pentru desfăşurarea activității de neutralizare a deşeurilor de origine animală
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura
contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de
ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.”
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Astfel, instituția noastră a depus toate diligențele pentru obținerea informațiilor
referitoare la stadiul aprobării Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.
24/2016, după cum urmează:
-

Adresă către Ministerul Agriculturii referitoare la normele de aplicare a prevederilor O.G. nr.
24 din 24 august 2016, privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
deșeurilor de origine animală;

-

Adrese către prestatorii de servicii de neutralizare deșeuri;
CJC a transmis o adresă către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin care a
solicitat informații cu privire la data preconizată pentru adoptarea normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 24 din 24 august 2016 (având în vedere că termenul prevăzut la art. 9, este
de 90 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, respectiv 02.12.2016) și cu privire la
modalitatea de calcul a cheltuielilor necesare desfășurării activității prevăzute la art. 5 alin. (5).

-

În data de 17.02.2017, MADR a formulat răspuns, conform căruia a fost elaborat Ordinul
ministrului agriculturii nr. 23/2017 în vederea definitivării proiectului de hotărâre a Guvernului
privind aprobarea normelor metodologice, urmând ca forma finală a acestuia să fie
transmisă pentru propuneri și observații către instituțiile cu atribuții în domeniu (.....) și
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

-

CJC a revenit cu o nouă adresă către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și a
solicitat informații noi cu privire la stadiul adoptării normelor metodologice, în vederea evitării
aplicării unor măsuri coercitive către UAT-uri și/ sau Consiliul Județean.

-

MADR ne comunică faptul că Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.24 din 24 august 2016, este postat pe site-ul
MADR din data de 22.03.2017, spre consultare, iar în prezent se află în avizare
interministerială.

-

Consiliul Județean Constanța a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR), să demareze toate măsurile legale ce se impun în vederea adoptării Normelor
metodologice de aplicare a O.G. nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea
activității de neutralizare a deşeurilor de origine animală.

4. „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI ÎN COMUNA MIRCEA VODĂ”,
implementat în perioada 2014-2016 - Proiect finanțat de Banca Mondială şi implementat de
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management.
Prin HCL a Comunei Mircea Vodă cu nr. 147/29.10.2014 și prin HCJ nr. 258/03.12.2014 a fost
aprobată Convenția de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța şi Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Mircea Vodă.
Partenerii din Convenție s-au angajat să desfăşoare în comun, conform competențelor legale
ale fiecăruia, activități ce au condus la realizarea obiectivului Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți”, respectiv reducerea deversării de nutrienți în corpurile de apă şi
promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacității instituționale şi de
reglementare, precum şi prin acțiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, prin urmare,
sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerințelor UE în domeniul protecției apei.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat
al Poluării cu Nutrienți”, împreună cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța -
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Consiliul Județean Constanța şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mircea Vodă, au
întreprins în cadrul proiectului următoarele:
-

acțiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activități de testare şi demonstrare a bunelor
practici agricole, precum şi acțiuni vizând instruirea, informarea şi conştientizarea publică a
factorilor de decizie, a instituțiilor implicate în monitorizarea şi reducerea poluării cu nutrienți,
precum şi a fermierilor şi a populației rurale;

-

au beneficiat de asistență în stabilirea şi finalizarea unor planuri de mediu pentru reducerea
poluării cu nutrienți din agricultură și au primit suport financiar pentru construirea unor
platforme de depozitare al gunoiului de grajd la nivelul localității, precum şi pentru
achiziționarea de echipamente destinate manipulării şi aplicării gunoiului de grajd.

Sursele de finanțare la nivelul localității Mircea Vodă, județul Constanța, conform Convenției de
Colaborare sunt în valoare de 1.665.105 lei - din care contribuție Banca Mondială 1.541.850 lei şi UAT Mircea Vodă - 123.255 lei.

5. „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI ÎN ORAȘUL HÂRȘOVA”,
implementat în perioada 2014-2016 - Proiect finanțat de Banca Mondială şi implementat de
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management.
Prin HCJ nr. 245/29.10.2014 a fost aprobată Convenția de colaborare între Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța - Consiliul
Județean Constanța şi Unitatea Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Hârşova.
Partenerii din Convenție s-au angajat să desfăşoare în comun, conform competențelor legale
ale fiecăruia, activități ce au condus la realizarea obiectivului Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți”, respectiv reducerea deversării de nutrienți în corpurile de apă şi
promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacității instituționale şi de
reglementare, precum şi prin acțiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, prin urmare,
sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerințelor UE în domeniul protecției apei.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți” împreună cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța Consiliul Județean Constanța şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Hârşova, au întreprins
în cadrul proiectului următoarele:
-

acțiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activități de testare şi demonstrare a bunelor
practici agricole, precum şi acțiuni vizând instruirea, informarea şi conştientizarea publică a
factorilor de decizie, a instituțiilor implicate în monitorizarea şi reducerea poluării cu nutrienți,
precum şi a fermierilor şi a populației rurale;

-

au beneficiat de asistență în stabilirea şi finalizarea unor planuri de mediu pentru reducerea
poluării cu nutrienți din agricultură și au primit suport financiar pentru construirea unor
platforme de depozitare al gunoiului de grajd la nivelul localități, precum şi pentru
achiziționarea de echipamente destinate manipulării şi aplicării gunoiului de grajd.

Sursele de finanțare la nivelul localității Hârşova, județul Constanța, conform Convenției de
Colaborare sunt în valoare de 1.665.105 lei - din care contribuție Banca Mondială 1.541.850 lei şi UAT Hârşova - 123.255 lei.

6. PROIECTUL “CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI” 2017-2020
Urmare adresei nr.1589/AP/19.04.2017 aparținând Ministerului Apelor şi Pădurilor - Cabinet
Ministru (Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”),
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suntem informați că în data de 24.04.2017 s-a lansat primul apel de subproiecte cu nr.
MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la Nivelul
Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”.
Obiectivul programului / apelului: Reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă prin
îmbunătățirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd şi a stațiilor de epurare a apelor uzate şi
prin protecția apei şi a terenurilor expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienți.
Domeniile de Intervenție pentru care se vor solicita propuneri de subproiecte:
-

Dl 1. Construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd,
a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare şi a unor stații de biogaz pentru a
promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd;

-

Dl 2. Îmbunătățirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau
compostării acestuia;

-

Dl 4. Înființarea de perdele forestiere de protecție.

Beneficiari eligibili: Unități adiministrativ-teritoriale sau asocieri între unitățile administrativteritoriale alăturate.
Criteriile de eligibilitate pentru accesarea finanțării pe fiecare tip de investiție sunt detaliate în
Ghidul Solicitantului. Acesta poate fi descarcat de la adresa www.apepaduri.gov.ro sau
www.inpcp-campanie.ro.
Cheltuielile eligibile care vor fi suportate de Beneficiari, respectiv de Ministerul Apelor şi
Pădurilor, precum şi tipul cofinanțării pe fiecare tip de investiție sunt detaliate în Ghidul
Solicitantului.
Valorile minime şi maxime pentru investițiile vizate:
PLATFORME COMUNALE PENTRU
DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD
1. (incluzând şi setul de echipamente: tractor
cu remorcă, încărcător frontal, vidanjă,
maşină de împrăştiat gunoi)
STAȚII COMPOSTARE/ AMBALARE/
2.
PELETIZARE

Capacitate
gunoi de grajd

1.500 mc/an

3.000 mc/an

lei

700.000 lei, cu TVA

2.000.000 lei, cu TVA

Capacitate
gunoi de grajd

3.000 mc/an

15.000 mc/an

lei

1.000.000 lei, cu TVA

3.000.000 lei, cu TVA

Capacitate
ECHIPAMENTE ŞI/SAU EXTINDERI
gunoi
de grajd
3. (numai pentru platformele/stațiile de
compostare/ ambalare/peletizare existente)
lei
4. STAȚII DE BIOGAZ

Capacitate
gunoi de grajd
lei

5.

ÎMPĂDURIRI (numai în scopul reducerii
poluării cu nutrienți)

lei

2.000 mc/an
100.000 lei, cu TVA

1.000.000 lei, cu TVA

15.000 mc/an

50.000 mc/an

5.000.000 lei, cu TVA 20.000.000 lei, cu TVA
10.000 lei, cu TVA

300.000 lei, cu TVA

Termenul limită pentru depunerea Notelor Conceptuale: Apelul de subproiecte este
deschis în perioada 24.04.2017 - 30.07.2017.
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7. „RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ ŞI ÎMPĂDURIREA TERENURILOR DEGRADATE ORI
IMPROPRII FOLOSINȚELOR AGRICOLE, AFLATE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE
A ORAŞULUI HÂRŞOVA, JUD. CONSTANȚA - 185,58 HA ŞI A COMUNEI CHIRNOGENI PLOPENI, JUD. CONSTANȚA 68,22HA”.
Finanțare - Administrația Fondului pentru Mediu, "Programul de îmbunătățire a calității mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate"
Parteneri
-

Administrația Fondului pentru Mediu;

-

Consiliul Județean Constanța;

-

UAT Hârşova şi UAT Chirnogeni;

Valoare proiect - 6.495.792 lei - din care contribuție UAT Hârşova 20% şi UAT Chirnogeni
12%;
Obiectiv general - Împădurirea terenurilor agricole degradate ori improprii folosințelor agricole
aflate în perimetrul de ameliorare a Oraşului Hârşova, județul Constanța - 185,58 ha şi a
comunei Chirnogeni - Chirnogeni-Plopeni, județul Constanța 68,22 ha.
8. SITURI CONTAMINATE ISTORIC, ORFANE, CONTAMINATE ACTUAL ȘI POTENȚIAL
CONTAMINATE
În data de 06.08.2015 am fost informați de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța cu
privire la solicitarea ANPM privind includerea în aplicația Sistemul Integrat de Mediu (SIM),
secțiunea sol-subsol a tuturor siturilor contaminate istoric, orfane, contaminate actual şi
potențial contaminate la nivel național.
Pe aceste liste avansate de ANPM către M.M.A.P. spre avizare, se regăsesc şi siturile potențial
contaminate din județul Constanța, aflate în proprietatea administrației publice şi administrate în
prezent de RAJDP Constanța, precum şi cele al căror proprietar este RAJDP Constanța.
Pentru înregistrarea în SIM au fost completate chestionare, în baza datelor de care dispune
Consiliul Județean Constanța / RAJDP Constanța, în calitate de proprietar/administrator al
siturilor.
Până în prezent au fost introduse în SIM, au fost evaluate într-o primă fază (în baza datelor
existente) și s-a acordat un punctaj, pentru următoarele situri aflate în domeniul privat al
județului Constanța și în administrarea RAJDP Constanța următoarele:
- Centrul pentru Protecția Plantelor Medgidia;
- Centrul pentru Protecția Plantelor Cogealac;
- Centrul pentru Protecția Plantelor Hârșova;
- Centrul pentru Protecția Plantelor Constanța.
Întrucât aplicația SIM a prezentat disfuncționalități, nu au fost înregistrate chestionarele pentru
Centrul pentru Protecția Plantelor Băneasa și Centrul pentru Protecția Plantelor Cobadin.
Se vor continua demersurile înregistrării în SIM a siturilor Centrul pentru Protecția Plantelor
Băneasa și Centrul pentru Protecția Plantelor Cobadin, urmând ca în urma furnizării informațiilor
de care dispune CJC/RAJDP, autoritatea competentă pentru protecția mediului să analizeze și
să decidă, conform prevederilor H.G. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a
poluării solului și subsolului, asupra trecerii sau nu în etapa următoare, cea de investigare și
evaluare preliminară a poluării mediului geologic.

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017 - pag.64 / 100

XI. PROIECTUL ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
CONSTANȚA”
În data de 17.02.2014, Consiliul Județean
Constanța, a semnat Contractul de Finanțare
aferent Proiectului „Sistem de management integrat
al deşeurilor în județul Constanța”, nr. 636/ RP/
17.02.2014 Cod SMIS 48462, proiect cofinanțat de
Uniunea Europeană din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013.
Prin intermediul acestui Proiect au fost realizate o serie de investiții, care au ca scop crearea
unui sistem integrat al deșeurilor, care să răspundă nevoilor locuitorilor județului Constanța.
Astfel, se urmărește realizarea următoarelor investiții:
-

Construirea a două stații de transfer pe amplasamentele din Comuna Deleni și Orașul
Hârșova;

-

Construirea unui depozit ecologic de deșeuri, a unei stații de sortare pe raza Comunei
Tortoman;

-

Construirea unei stații de sortare și a stației TMB din localitatea Ovidiu;

-

Închiderea depozitelor neconforme din Medgidia, Hârșova, Cernavodă, Techirghiol și
Murfatlar;

-

Achiziționarea de autovehicule pentru transferul deșeurilor către facilitățile de tratare și
depozitare finală și achiziționarea de echipamente de colectare.

Valoarea totală a investiției aprobată conform Contractului de Finanțare aferent Proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Constanța”, nr. 636/RP/17.02.2014 Cod
SMIS 48462 a fost de 56.365.461 Euro, din care:
-

Costuri eligibile investiție: 43.296.870 Euro

-

Costuri neeligibile investiție: 13.068.591 Euro

În 30.06.2016 a fost încheiat Actul Adițional nr.2 la Contractul de finanțare prin care a fost
modificată valoarea proiectului aferent fazei I:
-

valoarea totală a etapei I a proiectului, fără TVA: 97.916.687 lei.

-

valoarea eligibilă a etapei I, conform POS Mediu: 87.010.405 lei

-

valoarea etapei I, alta decăt cea eligibilă, fără TVA, conform POS Mediu: 10.906.282 lei.
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În 29.09.2016 a fost efectuată Recepția la terminarea lucrărilor aferente contractului Construirea
stației de sortare și a stației TMB din localitatea Tortoman.
În 14.10.2016 s-a semnat Contractul de Servicii de Proiectare și execuția drumurilor de acces la
obiectivele nou construite în localitățile Ovidiu, Tortoman și Hârșova, județul Constanța, în
cadrul proiectului SMID.
Modificările legislative din palierul achizițiilor publice au condus la nefinalizarea procedurilor de
achiziții publice, aferente Contractelor de delegare a serviciilor de operare a infrastructurilor
create, cât și cele aferente Contractului Construirea Stației de sortare și TMB Ovidiu (CL 4). În
acest context, s-a procedat la fazarea proiectului, conform Instrucțiunii MFE nr. 12000/10.08.2015
privind unele măsuri pentru eșalonarea (fazarea) proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007-2013.
În 16.12.2016 a fost transmisă Cererea de fazare precum și aplicația de finanțare, către
Ministerul Fondurilor Europene, AM POS Mediu.
În 03.04.2017 a fost încheiat Actul Adițional nr. 3 la Contractul de finanțare prin care a fost
modificată Anexa I.6 (Request for phasing), aceasta fiind înlocuită.
Cererea de fazare - a fost aprobată de catre AM POS Mediu prin adresa AM POS Mediu nr.
38858/09.05.2016 și s-a solicitat Comisiei Europene fazarea proiectului în două etape de
finanțare: faza I POS Mediu 2007-2013 și faza II 2014-2020.
Urmare a Deciziei Comisiei din 25.01.2017 privind Fazarea proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor în județul Constanța”, a fost transmisă în data de 11.04.2017, Cererea de
finanțare pentru ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în județul
Constanța”, prin sistemul electronic MySMIS 2014, cod SMIS 110880, în vederea evaluării de
către AM POIM.
În 26.04.2017 a fost efectuată recepția finala aferentă Contractului construcția stațiilor de
transfer Hârșova și Deleni.
În 17.05.2017 a fost transmisă adresa Direcției Generale POIM prin care se comunică
Consiliului Județean Constanța rezultatul pozitiv al evaluării Cererii de finanțare care a condus
la semnarea contractului.
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În perioada 30.06.2016 și până în prezent, s-a continuat derularea contractelor din cadrul
proiectului și a licitației, în vederea semnării Contractului pentru obiectivul investițional: Stație
de sortare și stație tratare mecano-biologică din localitatea Ovidiu.
XII. PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE/NERAMBURSABILE
1. PROIECTE IMPLEMENTATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013,
FINALIZATE ÎN ANUL 2016
CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET, COD SMIS 40038
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Constanța a derulat, în calitate de beneficiar, în
perioada
01.04.2013-01.11.2016
proiectul
nr.
SE/1/1.1/PC31/30.11.2011
„Centrul
multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 finanțat prin Programul Operațional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1: - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Contract de finanțare nr. 3703/01.04.2013.
Proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 a avut o valoare
totală de 9.466.853.47 lei din care contribuția proprie a beneficiarului a fost de 2.082.440.95 lei,
contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională a fost de 5.877.300.96 lei, iar suma de 1.404.061.53 lei a fost
alocată din Bugetul Național.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Reabilitarea şi modernizarea “Cinematografului Republica” pentru noi activități de
educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite tinerilor prin transformarea în
„Centrul Multifuncțional Educativ Pentru Tineret” compus din:
-

Parter - suprafața construită: 1.491 mp; suprafața utilă 1.292 mp - format din: hol, spațiu
expozițional, casierie, 2 garderobe, magazie, camera centrală termică, vestiar, grup sanitar
artiști, grupuri sanitare bărbați /femei, depozitare, grup sanitar persoane cu handicap, casa
scării, foaier, sas, bar, depozit bar, sală cinema/sală spectacole, scenă, 2 scări evacuare, 2
sasuri;

-

Etaj 1 - suprafața construită: 302 mp; suprafață utilă: 285,1 mp hol, camera proiecții, cabină
traduceri, camera lumini, birou, sală întâlniri, birou, arhivă film digital, grup sanitar, birou, 2
ansambluri casa scării, 2 grupuri sanitare, 2 sas-uri, vestiar artiști, birou tehnic, sas;

-

Etaj 2 - suprafața construită: 116 mp; suprafața utilă 74,5 mp - format din: casa scării, grup
sanitar, sas, vestiar artiști, atelier mentenanță.

2. Dotarea şi echiparea „Centrului Multifuncțional Educativ Pentru Tineret” cu:
-

mobilier adecvat spațiilor propuse: storcător, vitrină frigorifică, esspresor (utilare bar), scaune
bar bistro, scaune operaționale, raft metalic depozitare, scaun sală, stingător portabil cu praf
și CO2, stingător portabil cu spumă, cuier garderobă, blat recepție, scaune workshop, bar
bistro, veselă bar, dulapuri depozitare, corp cu rotile rolbox, dulapuri casetate, tablă de scris
neagră, masa sală ședințe, birou operațional, măsuță de cafea, corp depozitare tip 1, corp
depozitare corp 2, blat de lucru tip 1, blat de lucru tip 2, blat de lucru tip 3, cuier, masa
machiaj, scaune machiaj, suport umerașe, cabine artiști, coș hârtie;

-

echipamente: stingătoare, grup electrogen, reclamă luminoasă complet echipată, centrală
telefonică, centrală detecție şi semnalizare incendiu, centrală termică, aer condiționat,
pompă radiatoare, pompă încălzire prin pardoseală, rooftop, grup de pompare antiincendiu,
rezervor, sistem proiecție sală de cinema, sistem lumini sală cinema, sistem sunet sală de
cinema, laptopuri, video-proiectore, ecran proiecție, TV plasme.
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Beneficiarii proiectului
-

Beneficiarii direcți: tinerii din Polul Național de Creştere Constanța, județul Constanța; UAT
Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța, salariații angajați în faza de execuție a
investiției, salariații angajați/menținuți în faza de operare a investiției; firmele care vor
asigura furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări.

-

Beneficiarii indirecți: familiile tinerilor care pășesc pragul centrului multifuncțional, cadre
didactice, psihologi, pedagogi, unități educaționale - universități, grădinițe, școli, licee, școli
speciale, centre de plasament, familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării
acestui proiect, comunitățile locale din Polul Național de Creştere Constanța şi județul
Constanța, potențiali investitori, agenții economici, operatorii din Polul Național de Creştere
Constanța, ai județului Constanța cât şi ai Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.

Conform cererii de finanțare, structura se adresează în general tinerilor: elevi și studenți sau
tineri care au terminat studiile și sunt în cautarea unui loc de muncă.
În mod indirect, structura se adresează și cadrelor didactice implicate în procesul instructiveducativ al tinerilor, dar și familiilor acestora. Capacitatea structurii reabilitate atinge o valoare
de 700 de locuri. Aici se vor organiza serbări școlare, spectacole de teatru, proiecții de film,
cinema, dans, prezentări de modă, conferințe etc. Centrul include o zonă de recepție informare, precum şi spații de socializare şi odihnă dimensionate corespunzător capacității sălii
de spectacole.
În legatură directă cu foaierul, s-au organizat spații pentru garderobă şi grupuri sanitare pentru
public. S-au realizat spații expoziționale în care se vor expune lucrări de pictură, grafică,
sculptură, s-au amenajat săli de atelier sau laborator, fiecare cu capacitate de cca 20 persoane.
Cursurile care se au în vedere au caracter extrașcolar: pictură, modelaj, foto-video, dans,
actorie, muzică, origami, ikebana, istorie, arta teatrală, proiecție film etc. Se va avea în vedere
colaborarea cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța (instituție
aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța) în sensul cooptării în cadrul centrului
multifuncțional a unor psihologi care să ofere servicii de consiliere psihologică, consiliere în
orientarea școlară și în carieră, pentru tinerii ce își exprimă în mod direct interesul.
De asemenea, tot pentru acest gen de activități, se va avea în vedere colaborarea cu
Universitatea Ovidius - Facultatea de Psihologie, Facultatea de Teatru, diferitele institute
culturale, muzeale, teatre şi şcoli de artă şi meserii, instituții/agenții specializate independente,
guvernamentale (ex. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța) sau din subordinea
Consiliului Județean Constanța din Polul de Creştere Constanța sau județul Constanța pentru
implicarea studenților, cadrelor didactice, elevilor, diferiților specialişti şi cercetători ca voluntari
în activități vizând orientarea școlară și sprijinul în alegerea unei cariere, oferindu-le acestora și
posibilitatea de a pune în practică noțiunile învățate. Sălile pot adăposti şi dezbateri pe teme
comunitare, activități de consultare publică, conferințe de presă etc.
Prin realizarea acestui proiect, instituțiile socio-educative pentru toate categoriile de tineret vor
putea să beneficieze de o infrastructură specific adaptată şi disponibilă pentru desfăşurarea
diferitelor activități educative cu profil cultural circumscrise în curriculumul educațional
obligatoriu sau a diferitelor programe educaționale alternative sau opționale.
CREŞTEREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE A COMPLEXULUI MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE
NATURII CONSTANȚA, COD SMIS 40040
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UAT - Județul Constanța a derulat, în calitate de Beneficiar, în perioada 30.01.201331.08.2016, Proiectul nr. SE/1/1.1/PC/33/30.11.2011, Cod SMIS 40040 „Creşterea
atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, proiect
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1.- „Planuri
integrate de dezvolatare urbană”.
Proiectul a avut o valoare totală de 12.791.943,56 lei, din care contribuția financiară a Uniunii
Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost
de 3.967.075,24 lei, 870.821,40 lei au fost alocați din bugetul național, iar suma de
7.954.046,92 lei a reprezentat contribuția proprie a Consiliului Județean Constanța.
Obiectivul general al proiectului „Creşterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de
Ştiințe ale Naturii Constanța” a vizat creşterea calității vieții şi a contribuției turismului în Polul
Național de Creştere Constanța şi crearea de noi locuri de muncă, prin crearea/modernizarea/
extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităților conexe, precum şi prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului oferite de către
Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța - Delfinariu, instituție publică specializată
cultural-educativ, ştiințific, turistic, cu rol în cunoaşterea şi cercetarea naturii din arealul Polului
Național de Creştere - Constanța, județului Constanța, Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: închiderea şi extinderea gradenelor cu 846,14
mp reprezentând 783 locuri noi şi funcționale (asigurându-se locuri pentru persoanele cu
handicap); acoperirea Delfinariului cu 1720 mp de panouri tristrat - aluminiu cu poliuretan având şi porțiuni din învelitoare vitrată - pentru a permite o iluminare naturală; extinderea
spațiilor de expunere de sub gradene, amenajare de grupuri sanitare şi a unui spațiu de acces
pentru public; hol intrare; spațiu de expunere; 2 spații birouri, 5 depozite; sală maşini; laborator;
depozit de peşte; amenajarea de grupuri sanitare pentru public; amenajare acces public prin
intermediul unui windfang; dotarea şi echiparea Delfinariului cu: platformă liftată; instalație
hidranți de incendiu; instalație ventilație - climatizare; instalație dezumidificatoare de aer, cu
maşină frigorifică, scaune spectatori corespunzătoare numărului extins de locuri (de la 600 la
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1348 de locuri); extindere utilități (alimentare cu: energie electrică, apă, canalizare şi încălzire);
crearea de noi locuri de muncă: în faza de execuție 112 salariați; în faza de operare 36 de
salariați (20 de locuri de muncă la bazin; 16 locuri suplimentare); îmbunătățirea şi diversificarea
serviciilor turistice şi de agrement prin creşterea numărului de turişti (din afara localității) şi de
vizitatori (din localitate) pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției cu peste 15%, în
deplină concordanță cu Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale şi
naționale în domeniu.
Beneficiarii proiectului
-

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt grupurile de vizitatori (din localitate) și turiştii (din afara
localității), români şi străini care vor putea folosi o infrastructură de turism modernă și
funcțională beneficiind în acest sens de condiții optime de vizitare a acestui obiectiv de
importanță istorică.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt entitățile instituționale Complexul Muzeal de Ştiințe ale
Naturii Constanța şi Consiliul Județean Constanța, care vor putea folosi o infrastructură
turistică de agrement şi educațională modernă, funcțională, adaptată nevoilor comunităților
locale în domeniu. Totodată noua infrastructură propusă, se va constitui într-un pol de
prestigiu atât pentru instituția Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța, cât şi pentru
instituția administrativă (CJC) în subordinea căreia se află. Consiliul Județean Constanța are o
politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute
mecanisme de asigurare a egalității de șanse pentru beneficiarii contractelor de achiziții de
bunuri/servicii. Prin proiect sunt identificate potențialele aspecte legate de discriminare şi se
implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevede crearea de facilități/
adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
Prin organizarea de sesiuni științifice, de sesiuni de comunicare din țară și din străinătate,
vizite tematice în colaborare cu diverse instituții de învățământ, sunt vizați în mod direct
cercetători, cadre didactice, elevi și studenți implicați în activitatea ştiințifică sau educațională.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt și salariații angajați în faza de execuție şi de operare a
investiției, care vor avea șansa unei stabilități financiare oferite de garanția unui venit constant,
dar şi de a performa pe plan profesional.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt totodată și firmele private care vor beneficia prin acest
proiect urmare a atribuirii contractelor de achiziții (specializate în domeniile: promovare şi
publicitate; consultanță; execuție lucrări; dirigenție de şantier; audit), cât şi cele care-şi vor
desfăşura activitatea în incinta Complexului Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța.

-

Beneficiari indirecți ai proiectului sunt locuitorii comunităților locale din Constanța (peste
300.000), Polului Național de Creştere Constanța (aproximativ 150.000), județului Constanța
(peste 700.000) cât şi ai Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est (peste 2.800.000). Creșterea
numărului de turiști va conduce la o dezvoltare economică a zonei ceea ce înseamnă un
standard de viață mai ridicat pentru locuitorii respectivelor comunități. Investițiile pe care acest
proiect le face în turism vor permite municipiului Constanța, Polului Național de Creştere
Constanța, județului Constanța cât şi Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est să folosească
avantajele oferite de potențialul lor turistic, pentru a-și îmbunătăți avantajele competitive atât la
nivel național cât şi internațional.Totodată, locuitorii comunităților menționate vor avea și
opțiunea de vizitare pe tot parcursul anului a Delfinariului Constanța.
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt şi familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a
realizării acestui proiect care vor putea beneficia de avantajele unor venituri constante cu
impact imediat asupra bunăstării socio-economice generale.
Primăria Municipiului Constanța reprezintă unul dintre beneficiarii indirecți ai proiectului, prin
taxele şi impozitele percepute ca urmare a implementării proiectului - venituri care să
înlesnească efortul de dezvoltare socio-economică a Constanței.
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Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt şi agenții economici, operatorii care își desfășoară
activitatea în turism. Aceștia vor putea să introducă în ofertele lor permanente obiectivul
reamenajat Delfinariul Constanța, sporindu-și astfel beneficiile de ordin financiar, dar și
producând venituri suplimentare pentru bugetele locale sau naționale, prin plata redevențelor
față de autorități.
Lista beneficiarilor indirecți trebuie completată și cu potențialii investitori care vor fi atrași de
creșterea economică, socială, durabilă şi echilibrată a Polului Național de Creştere Constanța,
a județului Constanța cât şi a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est, deoarece prin implementarea
proiectului se va realiza o valorificare optimă a resurselor naturale existente în regiune,
„Creşterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța” fiind un
proiect relevant pentru formele de turism şi de agrement practicabile în acest areal.

Conform cererii de finanțare, prin extinderea spațiilor de expunere de sub gradene,
proiectul va conduce la stimularea inițiativelor antreprenoriale, acestea putând fi preluate
de firme comerciale care, la rândul lor, vor crea şi menține noi locuri de muncă.
Totodată acoperirea şi extinderea gradenelor cu 783 de locuri noi va genera fonduri suplimentare
bugetului instituției, fonduri care vor putea fi reinvestite în amortizarea costurilor ridicate pe care le
presupune funcționarea unui delfinariu adaptat tendințelor actuale stiințifico-muzeale şi turistice,
dar şi pentru motivul că va putea răspunde cererii mereu ridicate de locuri la reprezentații (care se
vor putea organiza pe tot parcursul anului).
În acelaşi timp, prin echiparea şi dotarea Delfinariului Constanța cu facilități pentru persoanele cu
dizabilități, proiectul propune alinierea la legislația națională şi europeană în domeniu, eliminând
în acest sens unul dintre neajunsurile majore ale cunoscutului punct de atracție turistică.
Realizarea acestui proiect se înscrie în direcțiile de dezvoltare ale județului Constanța cu privire la
creşterea calității vieții şi a contribuției turismului la Polul Național de Creştere Constanța şi
crearea de noi locuri de muncă, crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de
agrement şi a utilităților conexe precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a
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antreprenoriatului oferite de către Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii Constanța – Delfinariu.
De asemenea, implementarea acestui proiect duce la îndeplinirea obligațiilor stipulate în legislația
națională privind dezvoltarea şi promovarea turismului, (Strategia Națională pentru Dezvoltare
Regională şi Cadrul Național Strategic de Referință, precum şi Orientările Strategice Comunitare
pentru perioada de programare 2007-2013) şi permite atingerea obiectivului de creştere a
contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor, de încurajare a cetățenilor, a turiştilor români şi
străini în alegerea Constanței ca destinație turistică.
MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN ÎNTRE OVIDIU - POARTA ALBĂ (DJ 228A), COD
SMIS 40035
Consiliul Județean Constanța, a derulat în perioada
16.09.2013-01.11.2016, în calitate de beneficiar,
Proiectul nr. SE/1/1.1//PC/29/30.11.2011 cu titul:
„Modernizarea drumului județean între Ovidiu Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035, proiect
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenție 1.1: „Planuri integrate
de dezvoltare urbană”.
Proiectul a avut o valoare totală de 17.959.507,01 lei, din care contribuția financiară a Uniunii
Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de
10.549.897,06 lei, 2.317.432,27 lei au fost alocați din Bugetul Național, iar suma de
5.092.177,70 lei a reprezentat contribuția proprie a Consiliului Județean Constanța.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea calității vieții şi a infrastructurii urbane,
inclusiv a transportului urban şi a mobilității populaței, bunurilor, serviciilor din Polul Național de
Creştere Constanța, prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene şi crearea de
noi locuri de muncă, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile din arealul Polului
Național de Creştere - Constanța, al județului Constanța și a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
-

reabilitarea şi modernizarea drumului județean DJ 228A Poarta Albă - Ovidiu;

-

crearea şi menținerea de noi locuri de muncă, în faza de execuție a lucrării, precum şi în
faza de operare;

-

fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între localitățile din
arealul polului de creştere;

-

creşterea cu peste 10% a numărului de persoane care utilizează mijloace de transport în
comun.

BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiari direcți:
-

Consiliul Județean Constanța (CJC) - UAT Județul Constanța;

-

Regia Autonomă Județeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP);

-

Locuitorii arealului Polului de Creştere Constanța şi în special ai spațiului administrativogeografic Poarta Albă - Ovidiu;

-

Salariații angajați în faza de execuție a investiției;

-

Salariații angajați în faza de operare a investiției;
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-

Operatorii economici care au fost selectați conform legii să asigure execuția de lucrări,
prestarea de servicii sau livrarea de bunuri/produse.
Categoria beneficiarilor direcți din cadrul proiectului „Modernizarea drumului județean între
Ovidiu - Poarta Albă (DJ 228A)” învederează două instituții: Consiliul Județean Constanța şi
instituția aflată în subordine/coordonare, respectiv Regia Autonomă Județeană de Drumuri şi
Poduri, în virtutea calității de proprietar şi în virtutea stabilirii şi asumării responsabilităților
legate de sustenabilitatea/mentenanța investiției.

Prin realizarea acestui proiect, Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Constanța poate
beneficia, în calitate de proprietar al drumului județean dintre Ovidiu - Poarta Albă (DJ 228A) de
reabilitarea a aproximativ 15 km din infrastructura de drumuri județene, obținând în acest mod
beneficii directe de ordin instituțional, prin atingerea şi respectarea obligațiilor legale care-i revin
în calitate de autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru
coordonarea activității consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării
serviciilor publice de interes județean.
RAJDP, în calitate de instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, cu atribuții
în gestionarea drumurilor județene va asigura urmărirea optimă a investiției în timp, a drumului
județean, aflat la momentul scrierii proiectului într-o stare avansată de deteriorare fizică care,
reabilitat şi modernizat va duce la fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de
călătorie între localitățile din arealul polului de creştere şi va permite o creştere cu peste 10% a
numărului de persoane care utilizează mijloace de transport în comun.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt şi locuitorii spațiului administrativo-geografic Poarta Albă
(4.808 locuitori) - Ovidiu (20.005 locuitori). Prin realizarea acestei investiții vor beneficia de o
creştere a condițiilor calitative ale vieții prin apariția mai multor oportunități de deplasare, fie sub
formă de transport independent sau comun (prin realizarea proiectului se prognozează o
creştere cu peste 10% a numărului de persoane care utilizează mijloace de transport în comun)
către noi locuri de muncă sau unități şcolare. Totodată prin realizarea acestui obiectiv strategic
care va genera ridicarea gradului de atractivitate al zonei, cei 4.808, respectiv 20.005 de
locuitori vor fi primii care vor profita de viitoarele investiții prognozate a fi atrase de spațiul de
confluență reprezentat de noduri de transport, obiective economice, destinații de recreere.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt şi salariații
angajați (şi cei ale căror locuri de muncă, implicit,
sunt menținute) în faza de execuție şi de operare a
investiției, care vor avea şansa unei stabilități
financiare oferite de garanția unui venit constant,
dar şi de a performa pe plan profesional. Prin
implementarea proiectului s-au creat noi locuri de
muncă: în faza de execuție 55 locuri noi de muncă,
iar în faza de operare - 4 locuri de muncă.
Categoria beneficiarilor direcți din cadrul proiectului
„Modernizarea drumului județean între Ovidiu Poarta Albă (DJ 228A)” este întregită de operatorii
economici, care beneficiază prin acest proiect de pe urma contractelor de achiziții (specializate în
domeniile: promovare şi publicitate; consultanță; execuție lucrări; dirigenție de şantier; audit).
Beneficiarii indirecți:
-

Participanții la trafic (vizitatori, transportatori etc.) în spațiul administrativo-geografic reprezentat
de Polul Național de Creştere Constanța, județul Constanța, cât şi de Regiunea de dezvoltare 2
Sud-Est care prin realizarea proiectului au posibilitatea unei alternative de transport moderne şi
fiabile prin fluidizarea traficului şi reducerea cu peste 15% a timpului de călătorie între
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localitățile din arealul polului de creştere către, după caz, Mamaia - Năvodari - Tulcea - Ovidiu Constanța - Mangalia sau în sens invers către Bucureşti - Hârşova - Slobozia etc.
-

Familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect care pot beneficia
de avantajele unor venituri constante cu impact imediat asupra bunăstării socio-economice
generale.

-

Potențiali investitori în arealul Polului Național de Creştere Constanța, județul Constanța, cât şi
în Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est;

-

Comunitățile locale din Polul Național de Creştere Constanța, județul Constanța, cât şi în
Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt şi familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a
realizării acestui proiect. Se constituie în beneficiari indirecți şi potențiali investitori din Polul
Național de Creştere Constanța, județul Constanța cât şi Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, care
vor fi atraşi de creşterea economică, socială durabilă şi echilibrată cât şi de valorificarea optimă a
resurselor naturale existente în regiune.
Categoria beneficiarilor indirecți din cadrul proiectului „Modernizarea drumului județean între
Ovidiu Poarta Albă (DJ 228A)” este întregită şi de comunitățile locale din Polul Național de
Creştere Constanța (aproximativ 150.000), județul Constanța (peste 700.000), cât şi din Regiunea
de Dezvoltare 2 Sud-Est (peste 2.800.000 locuitori), care vor beneficia de modernizarea şi
dezvoltarea durabilă a unui sector strategic din rețeaua de drumuri județene cu impact pozitiv
asupra mobilității populației şi a bunurilor, reducerii costurilor de transport de mărfuri şi călători,
îmbunătățirii accesului pe piețele regionale, creşterea eficienței activităților economice,
economisirea de energie şi timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale şi
implicit a investițiilor productive.
Prin acest proiect de reabilitare şi modernizare a drumului județean DJ 228A Poarta Albă - Ovidiu,
Consiliul Județean Constanța, în calitate de UAT componentă a Polului Național de Creştere Constanța își propune să-şi aducă contribuția la atingerea obiectivului specific al POR, Axa
prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” şi anume
creşterea calității vieții şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii
urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor şi a antreprenoriatului, în asemenea manieră încât, aplicarea unei abordări policentrice
pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale
pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Național Strategic de Referință, precum şi cu Orientările
Strategice Comunitare pentru perioada de programare 2007-2013, să permită atingerea
obiectivului referitor la transportul şi mobilitatea populației prin reabilitarea şi modernizarea rețelei
de drumuri județene.
Totodată, Consiliul Județean Constanța îşi propune prin atingerea obiectivului general al acestui
proiect să fie în concordanță cu Obiectivul strategic 1 - „Constanța Locuitorilor”, obiectiv care
vizează „accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura public urbană,
infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice, infrastructura de transport,
infrastructura de comunicații etc) din cadrul Strategiei de dezvoltare a Polului de Creştere care
ținteşte între altele atât dezvoltarea de ansamblu a zonelor urbane, cât şi a zonelor rurale
înconjurătoare (aferente Polului Național de Creştere Constanța) într-un mediu durabil.
Prin acest proiect de investiție în regenerarea şi modernizarea infrastructurii de transport
județene se dorește ca județul Constanța, parte componentă a Regiunii de dezvoltare 2 SudEst, să folosească avantajele/punctele tari şi oportunitățile (înregistrate de altfel în PID) oferite
de: poziția cheie față de magistrale de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; reabilitarea la
standarde europene a transportului public în Municipiul Constanța; existența a 8 porturi (3
porturi maritime, 2 porturi turistice, 3 porturi pe canale); demararea lucrărilor de realizare a unei
noi variante de ocolire a municipiului care încadrează întreaga zonă metropolitană şi oferă
posibilitatea devierii traficului greu şi fluidizării circulației pentru a-şi îmbunătăți avantajele
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competitive atât pe plan zonal, regional sau național în condițiile strategiei naționale în domeniu
şi în strânsă corelare cu principiile europene ale conceptului de dezvoltare durabilă.
2. PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE PRIN FONDURI STRUCTURALE
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI EFORIE SUD, COD
SMIS 38329

Consiliul Județean Constanța a derulat Proiectul nr.SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS
38329 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenție 3.1. - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.
Obiectivele proiectului:
Pentru reabilitarea Ambulatoriului Eforie Sud au fost propuse o serie de investiții atât în
infrastructură cât şi în echipamente, aparatură şi dotări, astfel încât, la finalizarea investiției,
acesta să se ridice la standarde europene, contribuind astfel la creşterea calității serviciilor
medicale.
Realizarea investiției propuse are ca obiectiv general: ”Creșterea calității serviciilor medicale,
modernizarea şi eficientizarea serviciilor medicale în cadrul Ambulatoriului Eforie Sud”.
Realizarea investiției a fost necesară având un impact social pozitiv, iar rezultatele în timp vor fi:
-

creşterea numărului de bolnavi tratați în ambulatoriu, scurtarea timpului de internare;

-

creşterea posibilităților de a beneficia de servicii medicale specializate a asiguraților din
sistemul de sănătate;

-

crearea de noi locuri de muncă pentru personalul medical şi auxiliar;
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-

creşterea calității actului medical şi a acurateței diagnosticelor;

-

creşterea valorii şi a duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe - clădiri şi dotări;

-

creşterea încrederii beneficiarilor în tratamentele acordate în activitatea de recuperare
medicală.

Atingerea obiectivului general propus s-a realizat prin finalizarea, până la data prezentului
raport, a următoarelor obiective specifice:
-

Reabilitarea şi modernizarea clădirii ambulatoriului prin reparații la clădiri şi instalații;

-

Reorganizarea spațiilor disponibile, astfel încât să se realizeze optimizarea circuitului
medical;

-

Echiparea ambulatoriului cu mobilier şi alte dotări;

-

Implementarea unui sistem de detecție, semnalizare şi avertizare a incendiilor precum şi
realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere.

În vederea modernizării şi reorganizării spațiilor din cabinete, sălilor de aşteptare, spațiilor
administrative, a fost înlocuit mobilierul învechit şi deteriorat cu mobilier nou, astfel:
-

Dotarea cu mobilier a cabinetelor medicale: mobiler medical - dulap instrumentar, canapea
de consultație; mobilier uzual - birou medic, birou asistentă, scaune, cuier;

-

Dotarea cu mobilier a sălilor de aşteptare: scaune, canapele, stative/rafturi pentru materiale
promoționale și de educație igienico - sanitară (asigurate de firmele de promovare a
echipamentelor şi produselor farmaceutice pentru ambientarea spațiilor). Unitatea va pune la
dispoziție doar spațiul necesar.

-

Dotarea cu dozatoare de apă rece/apă caldă;

-

Achiziționarea şi implementarea unui sistem de securitate şi monitorizare a spațiilor din
ambulatoriu.

În prezent, pentru asigurarea funcționalității Ambulatoriului Efoire Sud, Consiliul Județean
Constanța a demarat procedura privind achiziționarea aparaturii medicale în vederea înlocuirii
echipamentelor şi a aparaturii medicale existente. În prezent, aparatura ambulatoriului este
uzată moral şi fizic în cea mai mare parte. În virtutea acestor considerente, dotarea cabinetelor
şi laboratoarelor cu echipamnete noi şi moderne este mai mult decât necesară, echipamentele
propuse spre achiziționare vor dispune de caracteristici şi performanțe corespunzătoare
necesităților actuale ale ambulatoriului.

RESTAURAREA, CONSOLIDARE, PROTECȚIA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA
VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CETATEA CAPIDAVA, Cod SMIS 31212

ÎN

Consiliul Județean Constanța, în data de 31.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent
Proiectului nr. SE/38/5/5.1/789/25.10.2010 cu titlul „Restaurarea, consolidare, protecția,
conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS
31212, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5:
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea
infrastructurilor conexe”.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă și promovarea turismului în
județul Constanța, prin valorificarea durabilă a Cetății Capidava, parte componentă a
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patrimoniului cultural național, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, în
vederea valorificării optime a potențialului turistic al Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est.
Județul Constanța cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze turistice din România.
Prin localizarea geografică, climă, relief, vestigii arheologice, rezervații naturale, bază de
cazare, agrement și tratament, posibilitățile de efectuare a unor excursii și croaziere, teritoriul
județului oferă o gamă largă de activități turistice.
Patrimoniul cultural - istoric și etnofolcloric de interes național și între care se remarcă: biserici și
ansambluri mănăstirești, monumente și ansambluri de arhitectură și de artă, ansambluri
arhitecturale urbane, centre istorice și situri arheologice, califică județul Constanța ca pe unul cu
un ridicat potențial în practicarea turismului cultural.
Situl arheologic „Cetatea Capidava" se află într-un județ cu arii naturale de mare atractivitate
turistică (Dunărea, Marea Neagră, Cheile Dobrogei, Fântânița-Murfatlar) care atrage an de an
tot mai mulți turiști naționali și internaționali. Tot în acest sens mai trebuie specificat că, datorită
poziției sale geografice, Cetatea Capidava se situează în centrul unei zone de mare
spectaculozitate și unicitate continentală cuprinsă între Delta Dunării și jumătatea estică a
Bulgariei cu un potențial turistic ridicat, insuficient exploatat.
Prin acest proiect de investiție în turism și cultură se dorește ca județul Constanța să folosească
avantajele oferite de potențialul turistic și patrimoniul cultural propriu în identificarea și
consolidarea identității proprii.
Inițiativa Consiliului Județean Constanța de restaurare, consolidare, protecție, conservare și
punere în valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava își propune, prin intermediul acestui
proiect, să reconsidere locul turismului regional în cadrul turismului românesc și internațional și
creșterea atractivității produselor turistice constănțene/regionale pe piața internă și
internațională.
Prin acest proiect se propun următoarele obiective specifice:
-

-

Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea Sitului Arheologic Cetatea Capidava prin:
-

Păstrarea tuturor etapelor istorice de construcție și punerea în valoare prin conservarea
ruinelor deja decopertate din toate epocile, ele fiind unica dovadă precisă a unui lung șir de
faze de construcție, reparații, distrugeri și remodelări spațiale ce determină o cronologie
relativă a ansamblului;

-

Completări volumetrice ale unor elemente importante, precum porți, turnuri, zona portuară,
zona termelor interioare etc., care să permită o mai bună înțelegere a complexității
ansamblului arhitectural și arheologic;

-

Diferențierea zidăriilor din diferite epoci prin păstrarea și sublinierea elementelor de
apareiaj și structură specifice fiecărei epoci de intervenție;

-

Reîntregirea planimetrică a unor construcții pentru perceperea corectă a urbanisticii cetății.

Punerea în valoare a „Cetatii Capidava” prin:
-

Conceperea unor trasee de vizitare în concordanță cu desfașurarea în diverse zone a
cercetării arheologice, dat fiind statutul sitului de stațiune arheologică - șantier școală
pentru practica studenților de la facultățile de istorie. Traseele de vizitare principale
propuse permit reconfigurarea lor în funcție de amplasamentul zonelor în curs de
cercetare, pentru a nu se perturba această activitate, dar și ca ea să devină punct de
interes pentru publicul vizitator.
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-

Prevederea de dotări speciale necesare unei valorificări maxime: instalații de iluminare
nocturnă arhitecturală de gardă, pasarele comode de traversare peste zonele de protecție
arheologică, puncte de regrupare și odihnă adăpostite pe parcursul vizitării.

-

Înființarea unui punct de informare turistică ce va oferi informații generale asupra obiectivului
turistic Situl Arheologic Cetatea Capidava, asupra ofertei turistice și atracțiilor turistice locale,
regionale sau naționale. În cadrul centrului se vor putea organiza manifestări expoziționale,
seminarii, activități de cercetare, etc. pe marginea obiectivului turistic în scopul creșterii
numărului de turiști;

-

Drum acces spre cetate, platforme carosabile;

-

Realizarea unei zone de parcare (conform normativelor în vigoare);

-

Realizarea de alei pietonale de acces;

Prin acest proiect, CJC urmărește salvarea și punerea în valoare la adevarata dimensiune a
Sitului Arheologic Cetatea Capidava, obiectiv istoric care, în pofida unor încercări similare
eșuate din lipsa fondurilor (inițiate de diferite instituții ale statului de-a lungul timpului), nu a
beneficiat de lucrări de restaurare, consolidare, protecție și conservare, ci doar de lucrări de
cercetare arheologică fundamentală și conservare primară efectuate în cadrul activităților
didactice ale șantierelor arheologice anuale.
PROIECTUL D-STIR - „CADRU PENTRU INOVARE ȘI CERCETARE RESPONSABILĂ PRIN
UTILIZAREA CONCEPTULUI DE CERCETARE SOCIO-TEHNICĂ ÎN REGIUNEA DUNĂRII”,
Proiectul D-STIR este finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru
Regiunea Dunarii, Prioritatea 1 "Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării",
obiectivul specific 1.1 "Îmbunătățirea condițiilor cadrul pentru inovare".
Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, între: 01.01.2017- 01.06.2019.
Bugetul total al proiectului este de 2.020.620,00 EUR, din care bugetul alocat ADR SE este
de 260.400 EUR. Contributia proprie a ADR SE este de 5.208,00 EUR.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea cadrului pentru inovare la nivelul
Regiunii Dunării prin integrarea conceptului de inovare și cercetare responsabilă.
Proiectul este implementat de un consorțiu alcătuit din 12 parteneri din state membre și nonmembre UE: ADR SE - lider de proiect, Asociația Institutelor Științifice și de Cercetare
Cassovia (Slovacia), Asociația pentru Inovare Responsabilă (Ungaria), Asociația non-profit
pentru cercetare și dezvoltarea resurselor umane (Ungaria), Centrul de Dezvoltare (Slovenia),
Institutul de fizică al Academiei de Științe (Cehia), Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare
în Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (România), Regiunea Baden-Wurttemberg
(Germania), Administrația județului Csongrad (Ungaria), Centrul de Inovare Bohemian (Cehia),
Agenția de Dezvoltare din Istria (Croația), Agenția pentru Dezvoltare Economică din Sarajevo
(Bosnia și Hertegovina).
Activitățile în care va fi implicat Consiliul Județean Constanța în proiect, în calitate de
Partener Strategic, vor fi următoarele:
-

Sprijinirea ADR SE în activitățile de organizare a seminariilor şi atelierelor de lucru la nivel
regional;

-

Participarea la seminariile/atelierele de lucru la nivel regional cu actorii cheie, organizate de
către ADR SE în cadrul proiectului;

-

Furnizarea de input-uri şi feedback la activitățile şi rezultatele proiectului;
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-

Sprijinirea ADR SE în activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului, precum şi în
distribuirea materialelor de comunicare realizate în cadrul proiectului, către grupul țintă al
proiectului.

Principalele rezultate estimate la nivelul proiectului sunt:
-

Condiții îmbunătățite pentru RRI-Responsible Research and Innovation, la nivelul Dunării;

-

Cooperarea transfrontalieră produce o strategie RRI Dunăreană care satisface nevoile R & I
ale regiunii. Contribuie la indicatorul de rezultat DTP și ajută la realizarea schimbării prin
îmbunătățirea transferului de cunoștințe și diseminarea rezultatelor cercetărilor importante
pentru R&I. D-STIR- Socio-Technical Integration Research, creează 3 grupuri transnaționale
ale părților interesate din RRI (2 pilot și 1 nivel dunărean - total cca. 270 actori) concepute
pentru cooperare.

-

1 strategie RRI Danube și 1 instrument (metoda D-STIR) care pune provocările sociale în
centrul inovației;

-

Creșterea capacității în rândul a 215 de actori din domeniul R & I. D-STIR își construiește
capacitatea de a aplica o versiune a metodei STIR premiată, adaptată la zona Dunării și
utilizează rezultatele sale în 2 acțiuni pilot transnaționale (academice și de afaceri);

-

Îmbunătățirea politicii RRI în entitățile pilot (min.28 entități), la nivel local/național (min. 8
entități) și la nivelul Dunării, cu strategii, planuri de acțiune și propuneri de mobilizare a
capitalului pentru RRI.

Toate rezultatele cuantificabile de mai sus implică partenerii D-STIR, ASP și reprezentanții
grupurilor țintă implicate în Grupurile transnaționale ale părților interesate. Ei vor lucra împreună
pentru a defini strategia, detaliind exact cum vor fi utilizate rezultatele pe termen lung (de
exemplu, metodologia D-STIR) pentru a realiza schimbarea.
Activități desfăşurate:
-

Înregistrare, centralizare și arhivare documente aferente proiectului;

-

Transmitere documente către ADR SE privind acceptarea invitației și a calității de partener
strategic în Proiectul D-STIR;

-

Elaborare proiect de Hotărâre a Consiliului Județean Constanța privind aprobarea participării
Consiliului Județean Constanța în calitate de Partener Strategic şi a Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul D-STIR;

-

Elaborare și transmitere Referat privind semnarea Acordului de Parteneriat și emitere
Dispoziție echipă de implementare din partea Consiliului Județean Constanța;

-

Elaborare Fișe de post pentru membrii echipei de implementare din partea Consiliului
Județean Constanța;

-

Transmitere către ADR SE a HCJC nr.46/31.03.2017 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Constanța în calitate de Partener Strategic şi a Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul D-STIR- spre semnare;

-

Corespondență telefonică cu reprezentanții ADRSE și coordonatorul de Proiect, privind
activitățile și stadiul implementării proiectului.

PROIECT VIOLET - „CONSERVAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU PRIN MĂSURI DE
REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare
Interregională INTERREG EUROPE, Prioritatea 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon în toate sectoarele”, Obiectiv specific 3.1.
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Perioada de implementare a proiectului este 1.01.2017 - 31.12.2021 (60 de luni).
Bugetul total al proiectului este de 1.300.513,00 EUR, din care 1.089.123.05 EUR reprezintă
finanțarea din fonduri nerambursabile FEDR. Bugetul alocat ADR SE este de 286.968,00 EUR,
din care 243.922,80 EUR reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri FEDR.
Obiectivul general al proiectului VIOLET îl constituie îmbunătățirea politicilor în domeniul
eficienței energetice a clădirilor cu valoare de patrimoniu în vederea conservării și adaptării
acestora la standardele actuale de eficiență energetică.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

Promovarea schimbului de informații la nivel interregional în domeniul aplicării măsurilor de
eficiență energetică în clădirile de patrimoniu, prin organizarea de ateliere de lucru
participative și vizite de studiu;

-

Promovarea consolidării capacității la nivel individual, organizațional și al actorilor cheie
implicați în cadrul proiectului;

-

Elaborarea și monitorizarea a 5 planuri de acțiune dezvoltate prin transfer de cunoștințe și
bune practici la nivel interregional și includerea în cadrul acestora a unor linii directoare
pentru îmbunătățirea politicii regionale;

-

Încurajarea implicării actorilor cheie printr-o abordare multisectorială și constituirea unui
Grup al actorilor cheie relevanți în cadrul proiectului VIOLET;

-

Diseminarea rezultatelor la nivel regional, național și european prin dezvoltarea unor
instrumente de comunicare specifice proiectului;

-

Formularea unei recomandări de includere a standardelor pentru clădiri de patrimoniu în
regulamentele Uniunii Europene.

Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu alcătuit din 6 parteneri: Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de lider (România), Institutul European pentru Inovare
și Tehnologie (Germania), Agenția de Energie din Cipru, Ministerul Regional de Locuințe și
Lucrări Publice - Întreprinderea Publică pentru Locuințe Sociale și Inovare din Andalusia
(Spania), Municipalitatea din Middelburg (Olanda), Agenția Locală pentru Energie și Climă
(Franța).
Activitățile în care va fi implicat Consiliul Județean Constanța în proiect, în calitate de
Partener Strategic, vor fi următoarele:
-

Participarea la schimburile de informații şi bune practici prevăzute în cadrul proiectului,
inclusiv participarea la evenimente interregionale;

-

Sprijinirea ADR SE în activitatea de organizare a seminariilor şi întâlnirilor de lucru cu actorii
cheie locali;

-

Participarea la seminariile şi întâlnirile de lucru cu actorii cheie locali, organizate de către
ADR SE, cu următoarele tematici:

-

-

analiza contextului local în baza cerințelor proiectului VIOLET;

-

identificarea bunelor practici;

-

elaborarea/ implementarea/ monitorizarea implementării Planului de Acțiune.

Sprijinirea ADR SE în activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului, precum şi în
distribuirea materialelor de comunicare realizate în cadrul proiectului, către grupurile țintă ale
proiectului.

Principalele rezultate estimate la nivelul proiectului sunt:
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-

5 Grupuri de lucru constituite din actori cheie regionali care provin din diverse sectoare de
activitate, implicarea acestora în toate fazele de implementare ale proiectului;

-

6 evenimente interregionale organizate, schimb de experiență și bune practici la nivelul
parteneriatului;

-

4 analize SWOT cu privire la situația actuală a clădirilor de patrimoniu din perspectiva
eficienței energetice;

-

10 bune practici identificate la nivel regional;

-

5 planuri de acțiune dezvoltate, implementate si monitorizate, cu acțiuni concrete de
îmbunătățire a politicii pentru eficiența energetică în clădirile de patrimoniu;

-

24 membri ai echipelor de implementare a proiectului și 50 actori cheie cu competențe și
abilități în implementarea măsurilor de eficiență energetică în clădirile de patrimoniu;

-

1 website al proiectului dezvoltat pe pagina web a Programului INTERREG EUROPE,
conectat cu media socială;

-

12 evenimente de diseminare la nivel local;

-

1 eveniment de promovare a proiectului la nivelul UE;

-

1 eveniment final de promovare a proiectului.

Activități desfășurate de la data primirii invitației ADR-SE privind participarea Consiliului
Județean Constanța în calitate de Partener strategic în cadrul Proiectului VIOLET „Conservarea clădirilor de patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie”,
au fost:
-

Transmiterea documentelor către ADR-SE privind acceptarea invitației și a calității de
partener strategic în Proiectul VIOLET;

-

Elaborarea proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean Constanța privind aprobarea
participării Consiliului Județean Constanța în calitate de Partener Strategic şi a Acordului de
Parteneriat pentru Proiectul VIOLET;

-

Elaborarea și transmiterea Referatului privind semnarea Acordului de Parteneriat și emiterea
Dispoziției pentru echipa de implementare din partea Consiliului Județean Constanța;

-

Participarea la Conferința de lansare a Proiectului VIOLET, în perioada 11-12 aprilie 2017 Tulcea, Hotel Delta;

-

Elaborarea Fișelor de post pentru membrii echipei de implementare din partea Consiliului
Județean Constanța;

-

Transmiterea către ADR-SE a HCJC nr. 47/31.03.2017 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Constanța în calitate de Partener Strategic şi a Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul VIOLET- spre semnare;

-

Înregistrarea, centralizarea și arhivarea documentelor aferente proiectului.

3. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ DERULATE PE PLAN NAȚIONAL (POR, ITI
DD, SUERD)
PATRIMONIU CULTURAL
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a) proiecte pregătite pentru susținerea la finanțare, inclusiv obținerea avizelor de
specialitate (grad de maturitate ridicat):
1. „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu” - valoare
aproximativă: 1.500.000 euro
2. „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății
Carsium (Hârșova)” - valoare aproximativă: 2.500.000 euro
3. „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională şi Arheologie Constanța” - valoare
aproximativă: 5.000.000 euro
4. „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman
cu Mozaic” - valoare aproximativă: 5.000.000 euro
b) proiecte a căror pregătire a fost demarată, dar se află în fază incipientă:
1. Restaurarea şi punerea în valoare a Cetății Histria - valoare aproximativă: 5.000.000
euro
2. Ansamblul Rupestru Murfatlar - valoare aproximativă: 5.000.000 euro
Pentru aceste două obiective, CJC a purtat o corespondență aplicată pe acest subiect pe de o
parte cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și pe de altă parte cu Institutul de Arheologie
V. Pârvan în vederea conturării unui parteneriat pilot la nivel național între CJC, Institutul de
Arheologie V. Pârvan și Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul aferent Cetății Histria
urmează a fi susținut la finanțare în cadrul ITI DD, în timp ce pentru Ansamblul Rupestru
Murfatlar urmează a fi identificată o sursă optimă de finanțare (o variantă ar fi Strategia UE
pentru Regiunea Dunării - SUERD).
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
a) Proiect depus la finanțare:
1. „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 223: tronsonul Cernavodă Rasova - Aliman - Ion Corvin” - lungime 40 km - Proiectul a fost pregătit și depus la
finanțare în data de 22.03.2017. A trecut cu succes de etapa evaluării administrative și
urmează a fi evaluat din punct de vedere tehnico-financiar. Valoare: 35.000.000,00 euro
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b) proiecte aflate în fază incipientă:
1. „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Corbu-Săcele-IstriaMihai Viteazu – DJ 226” - lungime 46 km - valoare aproximativă: 21.000.000,00 euro
2. „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria – DN
22/ Tariverde – DJ 226A” - lungime 17 km - valoare aproximativă: 7.000.000,00 euro
Pentru aceste două proiecte, CJC a demarat procedura de achiziționare a serviciilor de
proiectare - faza SF/ DALI pentru cele două obiective. Cele două proiecte urmează a fi
susținute la finanțare în cadrul ITI DD.
3. „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cernavodă – DN 2A,
asigurând conectivitatea directă la coridorul TEN T Constanța - Bucureşti” DJ 223
Nord - lungime 40 km - valoare aproximativă: 35.000.000,00 euro
CJC a demarat procedurile de cadastrare pentru ca mai apoi să fie realizată proiectarea
faza DALI/ SF. O posibilă sursă de finanțare ar fi SUERD.
SOCIAL:
1. Lucrări de eficiență energetică la Centrul de Plasament „Ovidiu” - valoare
aproximativă: 1.500.000 euro
2. Lucrări de eficiență energetică la Centrul de Plasament „Antonio” - valoare
aproximativă: 1.500.000 euro
3. Lucrări de eficiență energetică la Centrul de Primire a Copilului în Regim de
Urgență - valoare aproximativă: 1.500.000 euro
4. Lucrări de eficiență energetică la Complexul de Servicii Comunitare „Orizont” valoare aproximativă: 1.500.000 euro
5. Lucrări de eficiență energetică la Centrul de Îngrijire și Asistență „Poarta Albă” valoare aproximativă: 1.500.000 euro
La acest moment se lansează procedura simplificată aferentă derulării achiziției de servicii de
proiectare faza DALI/ SF, urmând ca într-un interval estimat de 70 de zile, proiectele să fie
transmise la finanțare.
În paralel se vor face demersuri în vederea obținerii certificatelor de urbanism și a avizelor
aferente și se va pregăti cererea de finanțare.
SĂNĂTATE:
Extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf.
Apostol Andrei” Constanța - valoare aproximativă: 2.000.000 euro
Proiectul va fi pregătit în vederea depunerii la finanțare în cadrul POR 2014-2020.
SPRIJINIREA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI:
Proiectul “Start Pentru Afacerea Ta! - REGIUNEA SUD-EST”, care s-a depus în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru
toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și
înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
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nonagricol din zona urbană, apel de proiecte România Start Up Plus, Cod proiect 105335.
PROIECT AFLAT ÎN ETAPA DE EVALUARE LA AM POCU.
În cadrul Proiectului, Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România este solicitant, iar
Consiliul Județean Constanța are calitatea de partener.
Obiectivul general al proiectului “Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud-Est“ este
reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin dezvoltarea culturii
antreprenoriale a persoanelor fizice (şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de
muncă şi înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.) şi susținerea
înființării, dezvoltării şi menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Grupul țintă vizat - Minimum 336 de persoane fizice (şomeri, persoane inactive, persoane care
au un loc de muncă şi înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.) care
intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, cu reședința sau domiciliul în
mediul rural sau în cel urban, în regiunea de dezvoltare Sud-Est, din care minimum 41 vor fi
beneficiari ai schemei de minimis.
Indicatorii proiectului :
-

336 Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri & inactivi / angajați, inclusiv
persoane care desfășoară o activitate independentă;

-

82 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri & inactivi/
persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului;

-

41 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului.
Valoarea totală - 8.842.096.05 LEI (100% nerambursabil)

Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:
1. Dezvoltarea şi implementarea programului de formare antreprenorială:
-

Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu
privire la metodologia de selecție a grupului țintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor
fi sprijinite în cadrul proiectului;

-

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de
formare antreprenorială;

-

Derularea programului de formare antreprenorială;

-

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;

-

Efectuarea de stagii de practică.

2. Implementarea planurilor de afaceri:
-

Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/mentorat, ulterior finalizării
procesului de selectie a planurilor de afaceri;

-

Asigurarea înființării, demarării şi funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

-

Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării şi
dezvoltării afacerilor finanțate;

-

Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente
implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

3. Program de monitorizare a funcționării şi dezvoltării afacerilor finanțate
Activitățile proiectului implementate în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de 36 luni.
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Consiliul Județean Constanța are responsabilitatea angajării unui Coordonator de proiect, a
2 experți organizare evenimente, a unui expert relații interinstituționale, a 4 experți grup țintă și
a unui expert juriu pentru evaluare administrativă a Planurilor de afaceri, din cadrul proiectului.
Coordonatorul de proiect va gestiona implementarea activităților proiectului care intră în
responsabilitatea Consiliului Județean Constanța, îndeplinirea rezultatelor asumate și atingerea
indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare.
Cei 2 Experți organizare evenimente vor asigura organizarea a 6 seminarii informative (câte
unul în fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Est), iar Expertul relații interinstituționale
va disemina informații către alte instituții relevante pentru implementarea proiectului, în scopul
informării publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în
cadrul proiectului.
Cei 4 Experți de grup țintă se vor ocupa de recrutarea și monitorizarea a minimum 336
persoane fizice încadrate în grupul țintă al proiectului, cu domiciliul/resedința în regiunea de
dezvoltare Sud-Est, care sunt motivate să inițieze o afacere nonagricolă în mediul urban și care
vor participa la cursul de competențe antreprenoriale.
Expertul juriu va fi implicat în evaluarea administrativă a Planurilor de afaceri din cadrul
proiectului. Se vor lansa 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât
persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul
antreprenoriatului desfăşurat în cadrul proiectului, cât şi altor persoane care se încadrează în
categoriile de grup țintă eligibile şi care intenționează să-şi deschidă o afacere.
Responsabilitatea aprobării Planurilor de afaceri din proiect, va fi a Comisiei de evaluare, care
va răspunde pentru eficiența şi atribuirea fondurilor repartizate către beneficiar, în vederea
bunei implementări a planului de afaceri. Programul de monitorizare a funcționării şi dezvoltării
afacerilor finanțate prin proiect este în responsabilitatea administratorului schemei de
antreprenoriat, respectiv a Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, aşa cum
prevede Ghidul de finanțare P.O.C.U.
4. PROIECTE INTERNAȚIONALE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN AL MĂRII NEGRE
I. Propunerile de proiecte depuse de CJC în calitate de lider de parteneriat:
1. Black Sea Joint Environmental Monitoring and Protection/ Monitorizarea şi protejarea
în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre - BSB538 - Prioritatea 2.1.
Proiectul, elaborat de Consiliul Județean Constanța (beneficiar/lider) în parteneriat cu
Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, şi Asociația Bulgară pentru Transferul
Tehnologiei şi Inovației din Districtul Dobrich, Bulgaria, abordează nevoia de creştere a
gradului de conştientizare a populației cu scopul de a lua măsuri adecvate în caz de
dezastre naturale (cutremure, inundații, incendii forestiere). Scopul proiectului este de a
implementa un sistem de avertizare timpurie în caz de dezastre. Bugetul total al proiectului
este de 757.568 de euro, din care 371.000 de euro reprezintă bugetul CJC, cu o rată de
cofinanțare de 8% - 29.680 de euro. Cele mai importante achiziții pentru CJC constau în:
un buldoexcavator, o maşină de teren 4x4, un sistem de monitorizare a parametrilor de
mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător şi dezvoltarea unei
aplicații pentru tineri.
2. Joint Cultural Heritage - Source for Development of Entrepreneurship in the Black Sea
Basin/Patrimoniul Național şi Cultural Comun - Sursă pentru Dezvoltarea
antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre - BSB371 - Prioritatea 1.1.
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Proiectul, elaborat de Consiliul Județean Constanța (beneficiar/lider) în parteneriat cu
Asociația Bulgară pentru Transferul Tehnologiei şi Inovației din Districtul Dobrich, Bulgaria,
Districtul Guvernamental Enez, Turcia, Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova, are
ca obiectiv principal dezvoltarea antreprenorială în sectorul cultural şi turistic, cu scopul de a
susține creşterea economică din Bazinul Mării Negre. Bugetul total al proiectului este de
939.544 de euro, din care CJC are un buget de 341.094 de euro, cu o rată de cofinanțare
de 8%, adică 27.287,52 de euro. Cele mai importante achiziții pentru Consiliul Județean
Constanța constau în: echipamente specifice pentru dotarea unui laborator în cadrul MINAC
specializat în arheologie submersă, crearea unei hărți a patrimoniului subacvatic, crearea
unor holograme ale siturilor subacvatice.
II. Propunerile de proiecte în care CJC are calitatea de partener:
1. The “Black Sea Cultural Port” in Action/Portul Cultural al Mării Negre în Acțiune - BSB
34 - Prioritatea 1.1: proiectul a fost depus de către liderul de parteneriat Centrul European
pentru Monumente Bizantine şi post-Bizantine, Grecia, şi partenerii: CJC, Municipalitatea
Saryier, Turcia, Universitatea Istanbul, Turcia, Municipalitatea Varna, Bulgaria, şi Centrul
Național de Cercetare pentru Istorie şi Artă Georgiană şi Protecția Patrimoniului
G.CHUBINASHVILI, Georgia. Obiectivul principal al proiectului este promovarea în comun
de oraşe-port la Marea Neagră prin realizarea unei destinații brand. Bugetul total al
proiectului este de 1.442.937,84 de euro, din care CJC are un buget de 212.464 de euro,
la care se aplică o cofinanțare de 8% - 16.997,12 euro. Achizițiile principale pentru CJC
vor fi: o hologramă 3D, 2 touch-screen-uri interactive şi un autoturism.
2. Smarter Cities Through Cross Border Networks/Oraşe mai Inteligente prin rețele
Transfrontaliere - BSB196 - Prioritatea 1.1: lider de parteneriat este Departamentul
Provincial pentru Cultură şi Turism Amasya, Turcia, iar parteneri sunt CJC şi Consiliul
Raional Ungheni, Republica Moldova. Obiectivul principal al proiectului este promovarea
business-ului şi antreprenoriatului în sectorul turistic şi cultural prin crearea de noi destinații
turistice în Bazinul Mării Negre, având un buget total de 1.378.674,28 de euro, din care CJC
are un buget de 399.850 de euro, cu o cofinanțare de 8% - 31.988 de euro. Principalele
achiziții pentru CJC vor consta în: perete interactiv digital, un studiu cu privire la posibile
itinerarii turistice din județul Constanța, din perspectiva dezvoltării antreprenoriale şi o
imprimantă 3D.
3. Black Sea Archaeology, History and Culture Portal/Portal de Cultură, Arheologie şi
Istorie în cadrul Bazinului Mării Negre - BSB 448 - Prioritatea 1.1 - Liderul de parteneriat
este Municipalitatea Nessebar, Bulgaria, iar parteneri sunt CJC şi Muzeul Național de Istorie
din Republica Moldova. Obiectivul principal îl reprezintă promovarea oportunităților turistice
din regiunea Mării Negre prin prezentarea patrimoniului cultural, arheologic şi istoric folosind
tehnologii avansate. Bugetul total al proiectului este de 467.645,20 de euro, din care CJC
are alocat un buget de 61.130 de euro, cu o cofinanțare de 8% - 4.890,40 de euro. Cele
mai importante achiziții pentru CJC sunt: servicii pentru realizarea unei biblioteci digitale, o
dronă şi realizarea unei colecții digitale de hărți vechi.
PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA - BULGARIA 2014-2020
1. "O regiune mai sigură prin prevenție eficientă şi managementul riscurilor" - buget
CJC: 500.000 euro
Principala activitate a Consiliului Județean Constanța în cadrul acestui proiect o reprezintă
achiziționarea de utilaje echipate corespunzător pentru intervenții în situații de urgență
(tractoare, retroexcavatoare, etc.), utilaje ce vor fi operate de către Regia Autonomă
județeană de Drumuri și Poduri Constanța.
2. "Cooperare transfrontalieră pentru situații de urgență" - buget CJC: 500.000 euro
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Principala activitate a CJC o reprezintă achiziționarea de echipamente specifice pentru
situații de urgență (microscop chirurgical, craniotom neurochirurgical, radiocautere, etc.),
necesare secției de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.
Apostol Andrei” Constanța.
3. "Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural" - buget CJC: 400.000 euro
Principalele activități ale CJC sunt: achiziționarea unui perete interactiv digital pentru Muzeul
de la Adamclisi, restaurarea și expertizarea unor artefacte, achiziționarea de echipamente
specifice pentru Muzeul de la Adamclisi.
4. "Comorile arheologice din adâncuri" - buget CJC: 600.000 euro
Activitățile principale ce vor fi derulate de CJC vizează achiziționarea de echipamente
specifice dotării unui laborator pentru arheologie subacvatică dunăreană.

5. ALTE PROPUNERI PENTRU CARE, PÂNĂ LA ACEST MOMENT, NU AU FOST
IDENTIFICATE SURSE DE FINANȚARE
Nr.
crt.

Propunere de proiect/
Obiectiv

Acvariu (acvariu nou)
1.

Valoare estimată:
5-10 milioane euro

Delfinariu (Delfinariu
descoperit)
2.
Valoare estimată:
4,5 milioane euro

3.

Mini-porturi turistice/
marine turistice
(amenajare)
Valoare estimată: aprox.
250.000 euro per proiect

Stadiu
Actualul acvariu din județul Constanța are în acest moment un rol mai
degrabă adaptat activităților cu caracter socio-educațional, întrucât din
punct de vedere al infrastructurii, al dotărilor şi al suprafeței existente, nu
corespunde unei infrastructuri de agrement adaptate exigențelor
vizitatorilor din secolul XXI.
Se dorește realizarea unui acvariu modern cu sticlă organică, geam
acrilic.
Consiliul Județean Constanța și-a anunțat intenția încă din perioada
2012-2015, prin fişele de proiecte, de a susține lucrările necesare atât
pentru amenajarea Acvariului cât şi pentru amenajarea unui Exotariu,
care să fie realizate în spațiul în care funcționează şi Delfinariul
Constanța.
Se caută surse de finanțare.
Standardele europene actuale recomandă ca delfinii să fie ținuți în
bazine de peste 2.000.000 de litri și în grupuri de minim 6 exemplare.
La solicitarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii se dorește
realizarea unei suite de bazine interconectate ce ar putea găzdui 10
exemplare de delfini și exemplare de delfini Beluga.
Se caută surse de finanțare.
Consiliul Județean Constanța şi-a anunțat intenția de a amenaja în zona
pitorească de-a lungul Dunării o serie de mini-porturi/ marine turistice de
mici dimensiuni care să permită ambarcațiunilor de agrement să
acosteze astfel încât, pe de o parte să fie valorificat potențialul turistic al
zonei în condiții de dezvoltare durabilă (dat fiind nivelul precar de
dezvoltare din acea zonă), iar pe de altă parte să dezvolte activități
propuse prin SUERD precum dezvoltarea unui turism de croazieră pe
Dunăre în localități precum: Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindăreşti.
Se caută surse de finanțare.
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Nr.
crt.

Propunere de proiect/
Obiectiv

Teatrul de Vară Soveja
(readaptare)
4.
Valoare estimată:
3 milioane euro

5. Parcuri naturale (creare)

Sate turistice (creare)
6.

Valoare estimată:
1,5 milioane euro

Stadiu
Teatrul de Vară Soveja, situat în Parcul Tăbăcărie, se află într-o stare
avansată de degradare și necesită reparații capitale la instalația
electrică, acoperiș și pereți.
Se dorește reabilitarea clădirii destinate utilizării publicului pentru
activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea,
îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (reabilitare/
modernizare), inclusiv dotarea cu echipamente specifice.
Se ia în considerare inclusiv varianta în care obiectivul va găzdui Teatrul
de Păpuși.
Se caută surse de finanțare.
Amenajarea de parcuri naturale cu animale în semi-libertate şi care să
ofere atracții turistice prin floră şi faună specifice zonei, în locații precum
Poiana (comuna Deleni), comuna Adamclisi sau Cheile Dobrogei.
Se caută surse de finanțare.
Două sate turistice distincte (unul în partea de sud şi altul în partea de
nord a județului): un sat turistic cu specific dobrogean amenajat în
microdelta din comuna Ostrov şi unul cu specific lipovenesc, în comuna
Ghindăreşti.
Se caută surse de finanțare.

XIII. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Pentru a asigura un nivel corespunzător infrastrucurii drumurilor județene, Consiliul Județean
Constanța, a alocat conform ”Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri şi poduri” pe
anul 2016, aprobat prin Hotărâre de Consiliu, suma de 25.018.000,00 lei. Suma decontată
lucrărilor realizate la finele anului 2016 a fost de 24.270.130,00 lei.
Lucrările executate conform programului aprobat în perioada iulie-noiembrie 2016 au fost
următoarele:
1. Covoare bituminoase:
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-

DJ222 Hot.Tulcea - Târguşor - M.Kogălniceanu - Peştera - Pietreni, trei tronsoane având
lungimea totală de 4980 ml
DJ222F DN2A - Gârliciu - H.Tulcea, un tronson, având lungimea de 2998ml
DJ223 Saraiu - Cernavodă - Ion Corvin, 3893 ml (două tronsoane)
DJ224 Băltăgești - Crucea, 980 ml; Totodată pe DJ224, între Siliștea și Tortomanu s-au
realizat lucrări de reabilitare, prin tehnologia de reciclare, pe o lungime de 3.1 km.
DJ225 DN22C - Mircea Vodă - Târguşor - Saraiu, 3992 ml (două tronsoane)
DJ226 DN22(Lumina) - Năvodari - Săcele- Istria- M.Viteazu, 3019 ml (două tronsoane)
DJ226A Cetate Histria - Cogealac - Râmnicu de Jos, 2291 ml
DJ391 Mangalia-N.Voda-Cobadin-Topraisar-Biruința, 3000 ml (trei tronsoane)
DJ391A Oltina - Băneasa - Dobromir - Şipote - Viroaga, 1800 ml (două tronsoane)
DJ392 Amzacea - Dumbrăveni, 1800 ml (două tronsoane)
DJ393 - Pecineaga, 600 ml
DJ395 DN38-Chirnogeni -Plopeni, 1000 ml (două tronsoane)

2. Plombări îmbrăcăminți rutiere:
-

DJ222 Hot.Tulcea - Târguşor - M.Kogălniceanu - Peştera - Pietreni, 1360 mp
DJ222F DN2A - Gârliciu - H.Tulcea, 1883 mp
DJ223 Saraiu - Cernavoda - Ion Corvin, 1541.07 mp
DJ224 Băltăgești - Crucea, 1997.7 mp
DJ225 DN22C - Mircea Vodă - Târguşor - Saraiu, 2043 mp
DJ226 DN22(Lumina) - Năvodari - Săcele - Istria - M.Viteazu, 3890.39 mp
DJ226A Cetate Histria - Cogealac - Râmnicu de Jos, 1874.92 mp
DJ308 Ciocârlia de Sus - Lanurile - Mereni, 469.29 mp
DJ381 Movilița - Potârnichea - Bărăganu, 2000 mp
DJ391 Mangalia-N.Vodă-Cobadin-Topraisar-Biruința, 4127 mp
DJ391A Oltina - Băneasa - Dobromir - Şipote - Viroaga, 2742.41 mp
DJ392 Amzacea - Dumbrăveni, 4332.82 mp
DJ395 DN38-Chirnogeni -Plopeni, 1000 mp

3. Siguranța circulației: s-au instalat indicatoare rutiere noi pe următoarele drumuri județene:
DJ223, DJ225, DJ307, DJ308, DJ391 și DJ392.
4. Amenajare acostamente: În zonele unde s-au executat covoare asfaltice a fost necesară,
datorită diferențelor de cotă, amenajarea acostamentelor din piatră. În perioada IulieNoiembrie s-au realizat acostamente pe DJ391, DJ391A și DJ393. Ele vor continua în 2017.
5. Întreținerea drumurilor pietruite: Datorită stării precare de circulație spre localitatea Arsa,
s-au realizat lucrări de pietruire între intersecție DJ391 și localitatea Arsa, în lungime de
1250 ml.
6. Eliminare puncte periculoase: Întrucât pe unele porțiuni de drum au existat cedări ale
fundației, s-a intervenit la repararea acestora prin aport de piatră și asfalt pe DJ391
(intravilan Osmancea), DJ391A și pe DJ393 (intravilan Pecineaga).
7. Pe toate drumurile județene s-a intervenit în vederea întreținerii platformei drumurilor
prin activități de curățire potmol, tăiere acostamente și tăiere cavalieri şi asigurarea
esteticii rutiere prin activități de cosire vegetație, rectificare coroane arbori și tăiere
lăstăriş.
În perioada noiembrie 2016 - martie 2017 s-a monitorizat activitatea de deszăpezire realizată
de RAJDP pe toate drumurile județene. Pentru această activitate, conducerea Consiliului
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Județean a alocat prin Hotărare de Consilul Județean suma de 13.720.000 lei. Având în vedere
numeroasele atenționări de vreme rea (cod roșu și portocaliu), comandamentul de iarnă a fost
monitorizat îndeaproape de Președintele Consiliului Județean, acesta participând la acțiunile de
deszăpezire în teren.
Pentru anul 2017, Consiliul Județean Constanța, a alocat conform ”Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri” pe anul 2017, suma de 49.500.000 lei, aprobată prin HCJ.

R.A.J.D.P CONSTANȚA
Contracte de lucrări cu terți în perioada iulie - decembrie 2016:
R.A.D.E.T S.A Constanța - refacere sistem rutier: 1250 mp;
Anul 2016 s-a incheiat cu un profit de 4,5 mil lei.
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Începând cu luna noiembrie 2016 s-au luat măsuri de gestionare eficientă a activităților,
misiunilor şi acțiunilor pentru cazul apariției unei stări de urgență în perioada sezonului rece
pentru perioada noiembrie 2016 - martie 2017, cu prioritate fiind protecția şi salvarea de vieți
omeneşti.
S-a intervenit operativ, pentru degajarea şi optimizarea circulației în condiții de iarnă a
drumurilor, cu forțe şi mijloace speciale sezonului rece şi s-a acordat permanent (24 din 24 h) la
solicitări, ajutoare și asistență de specialitate.
Anul 2017 reprezintă primul an din strategia Consiliului Județean Constanța privind
infrastructura rutieră a județului Constanța.
Conform acestei strategii pentru anul 2017, Consiliul Județean Constanța, finanțează
următoarele lucrări:
-

Covoare bituminoase în lungime de 107 km;

-

Plombări îmbrăcăminți rutiere în suprafață de 28.500 mp;

-

Siguranța circulației;

-

Întreținerea platformei drumurilor; estetică rutieră; asigurarea scurgerii apelor;

Până în prezent s-au efectuat următoarele lucrări:
a) Covoare bituminoase pe :
-

DJ 223C-Bif. DN22C-Cernavodă :1.1 Km;

-

DJ 391 pe tronsonul Cobadin-Negreşti:12.6 km;

-

DJ223 Cernavodă-Seimeni: 7.0 km; din totalul de 35 km- tronson care asigură și accesul
către cetatea Capidava, lucrare care se va finaliza anul acesta;

-

DJ 226A Cetatea Histria – intersecție DJ226 :7.2 km ;
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Întreținerea acestui drum care asigură accesul către Cetatea Histria, a fost solicitată
expres de către Preşedintele Consiliului Județean Constanța, dat fiind faptul că drumul
nu fusese reabilitat de cel puțin 17 ani, fapt pentru care R.A.J.D.P Constanța a
concentrat toate resursele şi a finalizat lucrarea în 12 zile. Necesitatea acestei întrețineri
de urgență a derivat din faptul că sezonul estival se apropia, iar obiectivul cultural
Cetatea Histria reprezintă una dintre atracțiile județului.
-

Un alt tronson de drum de pe DJ 391 - Ciobănița – Mereni a necesitat repararea
fundației degradate, executarea de plombări și turnare covor asfaltic în lungime de 4,9
km.

-

DJ 223B Peştera - Ivrinezu Mare - Ivrinezu Mic: tronson unde s-a refăcut calea de rulare
prin aşternerea de covor asfaltic în lungime de 1 km, lucrările continuând și în prezent;

-

DJ 392: din 30 de km s-au executat 2 km;

-

Reparații drum DC 61 - Seimeni: 2 km – s-a executat componenta covor asfaltic;

-

Conform “Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe 2017” va intra în
execuție pentru reabilitare restul de executat din drumul DJ 222 Hot. Tulcea M.Kogălniceanu - Peştera - Pietreni, în lungime de 14.3 km.

-

Un alt obiectiv important îl constituie reabilitarea drumului județean DJ 224 MedgidiaTortoman-Siliştea, conform unui contract atribuit în 2009, din care s-au executat până în
anul 2016, doar 9 km.
Pentru 2017, R.A.J.D.P Constanța doreşte finalizarea restului de 12.6 km reprezentând
reciclarea și executarea celor 2 straturi (binder şi covor asfaltic). Până în prezent s-au
reciclat şi asfaltat pe o lungime de drum de 2,5 km.
Lungimea totală executată de către RAJDP Constanța a covorului asfaltic, la sfârșitul
lunii iunie 2017 se prezintă astfel:

Lt = 1.1 km + 12.6 km + 7.0 km + 7.2 km + 4.9 km + 2.0 km + 2.0 km + 2.5 km = 39.3
km; Lungime totală de aproximativ 40 km.
În primele 2 luni ale noului program (mai şi iunie), R.A.J.D.P Constanța a realizat lucrări de
aşternere covoare bituminoase de cca. 35 % din programul pe 2017, ceea ce reprezintă
aproape toată producția aferentă anului 2016.
Față de anul 2015, în prezent, evoluția pozitivă a activității regiei se traduce printr-o creștere de
aproape 200%, fapt ce denotă redresarea productivității R.A.J.D.P Constanța, rezultat la care sa ajuns prin implicarea directă a Consiliului Județean Constanța, prin Preşedinte.
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b) Plombări imbracăminți rutiere: sunt prevăzute să se execute pe parcursul anului 2017
28.500 mp. Până în prezent s-au executat 10.000 mp.
-

Siguranța circulației: s-au montat indicatoare rutiere noi şi lise pe următoarele
drumuri județene: DJ 391,DJ 223B,DJ 226.

Conform “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe 2016” programul a fost
structurat cu 47,85 km covoare bituminoase și respectiv 35.558 mp de plombări îmbrăcăminți
rutiere.
Anul 2017 anunță însă o schimbare de concepție privind întreținerea infrastructurii
rutiere în sensul măririi suprafețelor de covoare bituminoase continue în detrimentul
reparațiilor izolate.
Astfel, în anul 2017, pentru îndeplinirea obiectivului de întreținere, R.A.J.D.P Constanța a
încheiat contracte de lucrări cu următoarele primării:
-

CL Lipnița - contract 1345/19.04.2017- Întreținere DC40 Carvăn - Cuiugiuc: în lungime de 4.5
km lucrări executate 100%;

-

CL Comana - contract 1644/19.04.2017- Întreținere DC10 Comana: în lungime de 4.40 km
lucrări executate 100%;

-

CL Amzacea - contract 2049/20.04.2017- Întreținere DC10 Amzacea: în lungime de 2.6 km
lucrări executate 100%;

-

CL Oltina - contract 1846/12.06.2017- Întreținere drumuri pietruite în localitatea Răzoare şi
localitatea Strunga în lungime de 1.90 km, rest de executat 100%.

-

CL Oltina - contract 1847/ 12.06.2017- Asfaltare străzi în localitatea Coslugea - DC48 - Satu
Nou în lungime de 0.8 km, rest de executat 100%.

Pentru anul 2017, R.A.J.D.P Constanța are contracte de lucrări și cu terți, după cum urmează:
-

SC R.A.J.A Constanța: Reamenajare trotuare şi alei din incintă, amplasate pe latura de
Est stație de tratare Palas - covor asfaltic în suprafață de 3150 mp - lucrare executată
integral.

-

R.A.D.E.T Constanța: Refacere sistem rutier în urma intervențiilor - pietruire 121mp + covor
asfaltic 285 mp, lucrare executată integral.

În ceea ce priveşte carierele: Cheia – Şipote - Dumbrăveni – la luna mai 2017, s-au livrat:
produsul finit către terți în cantitate de 4.047 t, precum şi agregatele necesare la lucrările
executate chiar de R.A.J.D.P Constanța în cantitate de 14.563 t, deci un total de 18.610 t.

XIV. INVESTIȚII
Realizarea obiectivului „Modernizare instalație electrică interioară Palat Administrativ”
situat în Constanța, B-dul Tomis, nr. 51 a fost recepționat prin procesul verbal la terminarea
lucrărilor nr. 27010/12.10.2016, valoarea lucrărilor fiind de 170.754,13 lei (inclusiv TVA). Prin
această lucrare au fost modernizate tablourile electrice ce deservesc cele 10 instituții care își
desfașoară activitatea în Palatul Administrativ, precum și tabloul general comun.
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Realizarea obiectivului Sistem detecție și semnalizare incendiu pentru obiectivul
„Creșterea atractivității turistice a Complexului muzeal de științe ale naturii Constanța” a
fost recepționat prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, valoarea lucrărilor fiind
de 30.508,68 lei (inclusiv TVA). Întrucât prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major
de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, a
fost finanțat proiectul „Cresterea Competitivității Turistice a Complexului Muzeal de Știinte ale
Naturii Constanța”, această lucrare fiind necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare
a obiectivului.
XV. PATRIMONIU
În anul 2016 s-a procedat la realizarea inventarierii anuale a tuturor elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Consiliului Județean Constanța, precum și ale
instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
În vederea ducerii la indeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Constanța s-au întocmit și
redactat 19 protocoale de predare-primire a imobilelor aflate în proprietatea/administrarea
județului.
Pentru realizarea proiectelor inițiate de Consiliul Județean Constanța, s-a demarat procedura de
cerere de ofertă și atribuirea contractelor de prestări servicii pentru cadastrare și înscrierea în
cartea funciară pentru următoarele imobile:
-

Clădire Pavilion Expozițional Constanța (finalizat cu carte funciară);
Drumuri județene DJ 226 și DJ 226A (în curs de execuție);
Drum Județean 223 - tronson Cernavodă - DN 2A (în curs de execuție);
Poduri și podețe aferente DJ 223 (s-a demarat procedura de achiziție directă);
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Delfinul” (s-a demarat procedura de achiziție
directă);
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” (s-a demarat procedura de
consultare a pieței);
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-

Psihiatrie Palazu Mare - Secția Exterioară a Spitalului Clinic Județean De
Constanța (în curs de execuție);
Teren aferent Pavilionului Expozițional - 9565,99 mp (s-a demarat procedura de
directă);
Obiective aferente POIM (s-a demarat procedura de consultare a pieței);
Clădire Medicală 1 Secția Boli Interne și Diabet - Fost Laborator de Sănătate
secția endocrinologie (în curs de execuție);
Drumuri județene DJ 391, DJ 393 (finalizat cu carte funciară);
Înscrierea în cartea funciară a obligației privind folosința monumentelor istorice
Ordinului 2684/ 2003 și Ordinului 2828/2015.

Urgență
achiziție

Mintală,

conform

De asemenea, a fost realizată baza de date în format GIS a imobilelor ce fac obiectul
Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare
a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020. S-au stabilit cu aproximație suprafețele
aferente obiectivelor (supraterane și subterane) din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada
2014-2020.
În același context, s-a dispus de către Președintele Consiliului Județean Constanța, realizarea
inventarierii solariilor atribuite prin Programul Consumăm Produse Românești, care a fost
finalizat prin întocmirea proceselor verbale de inventariere cu fiecare deținător în parte.
XVI. URBANISM
În perioada 2016 – 2017, în cadrul structurii care reglementează activitatea de urbanism din
cadrul Consiliului Județean Constanța, au fost desfășurate o serie de activități care au ca scop
sprijinirea dezvoltării județului. Dintre acestea amintim:
-

Analiza și verificarea documentațiilor pentru întocmirea și emiterea unui număr de 16 avize la
proiectul de Certificat de Urbanism, emise de primarii UAT-urilor;

-

Analiza și verificarea documentațiilor în vederea întocmirii, emiterii/eliberării pentru
următoarele acte cu regim special:
Certificate de Urbanism
-

63 certificate de urbanism și 3 prelungiri ale valabilității certificatelor de urbanism - în
perioada iulie - decembrie 2016;

-

61 certificate de urbanism și 2 prelungiri ale valabilității certificatelor de urbanism - în
perioada ianuarie 2017 - iunie 2017;
Autorizații de Construire/Desființare

-

18 autorizații de construire, 2 prelungiri ale valabilității autorizațiilor de construire, 4
autorizații de desființare - în perioada iulie - decembrie 2016;

-

22 autorizații de construire, 5 prelungiri ale valabilității autorizațiilor de construire, 5
autorizații de desființare - în perioada ianuarie 2017 - iunie 2017;
Avize de oportunitate/inițiere pentru elaborarea a 4 documentații de urbanism;

-

Avize pentru documentații de urbanism P.U.G., P.UZ. și P.U.D.
17 avize - în perioada iulie - decembrie 2016;
17 avize - în perioada ianuarie 2017 - iunie 2017;

Efectuarea regularizării taxei aferente autorizațiilor de construire, cf. Legii nr. 227/2015, cu
modificările ulterioare şi Ordinului nr.839/2009, suma fiind de 5.006,80 lei;
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-

Întocmirea lunară a situației privind emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de
construire, privind regularizările de taxe aferente autorizațiilor de construire către Direcția
Generală Economico-Financiară din cadrul CJC în vederea repartizării, către primarii, a cotei
procentuale din taxa încasată;

-

Întocmirea şi afişarea on-line a listei certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire
emise de către C.J.C, în vederea informării publicului precum şi a Inspectoratului Județean în
Construcții;

-

Asigurarea informării şi consultării publicului în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

-

Structura de specialitate din cadrul CJC - Serviciul Urbanism, Programe Naționale de
Dezvoltare Locală - a acordat asistență tehnică de specialitate primarilor comunelor care nu
au constituite structuri de specialitate. Pe lângă convențiile existente, încheiate/actualizate în
anii anteriori au mai fost încheiate un număr de 2 convenții de colaborare cu UAT-uri din
județul Constanța, în vederea emiterii Certificatelor de urbanism, a Autorizațiilor de
construire/desființare și avizare documentații de urbanism.

-

Asigurarea activității de consultanță de specialitate acordată comunelor şi oraşelor din județul
Constanța pentru personalul tehnic angajat şi pentru primari, viceprimari şi secretari;

-

Colaborarea cu autoritățile locale și centrale în vederea îndeplinirii activităților specifice
desfășurate de Serviciul Urbanism. S-au transmis către M.D.R.A.P. documentațiile de
urbanism în format electronic aprobate la nivel local prin H.C.L., în vederea preluării acestora
în Observatorul Teritorial Național.

-

Rezolvarea sesizărilor din domeniul de activitate și întocmirea răspunsurilor pentru problemele
specifice legate de activitatea Serviciului Urbanism;

-

Analizarea, verificarea și avizarea unui număr de 34 documentații de urbanism pe
amplasamente situate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța;

-

În vederea continuării Programului privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice
generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, în conformitate cu prevederile
aprobate prin H.G. nr.525/1996, pentru anul 2016, s-au alocat fonduri de la bugetul de stat
prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în sumă totală de 726.005 lei;
fondurile respective au fost repartizate către UAT-urile din județ care au solicitat sprijin
financiar pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a
regulamentelor locale de urbanism aferente.

-

Contactarea persoanelor fizice afectate de expropriere, solicitarea documentelor necesare în
vederea dezmembrării, cadastrării și intabulării necesare pentru ducerea la îndeplinire a
Contractului de prestări servicii - „Servicii de întocmire a documentațiilor cadastrale și înscriere
în cartea funciară a coridorului de expropiere pentru investiția Îmbunătățirea accesului între
E60 și Platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere”.

XVII. TRANSPORT
În perioada iulie 2016 - iunie 2017 Serviciul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul CJC
a desfășurat, în principal, următoarele activități:
Eliberarea de licențe și actualizarea Programului județean de Transport
În perioada de referință au fost emise 32 de licențe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale unui număr de 10 operatori de transport prin
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9 hotărâri adoptate de Consiliul Județean cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local și ale Ordinului MIRA nr.353/2007.
A fost actualizat Programul Județean de Transport prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
59/2017, prin prelungirea unui capăt de traseu și prin modificarea graficului de circulație.
Monitorizare și control
Inspectorii Autorității Județene de Transport au întreprins numeroase controale și
monitorizări în trafic prin care s-a urmărit respectarea prevederilor Legii 92/2007 a serviciilor
de transport public local și a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
județean de persoane în județul Constanța aprobat prin HCJC nr. 253/13.08.2008, în baza
cărora se desfășoară transportul de persoane prin curse regulate în trafic județean.
În cadrul acțiunilor de monitorizare și control au fost verificate următoarele aspecte:
respectarea numărului de curse, a capacității de transport, a graficelor de circulație, a
stațiilor publice de călători, a capetelor de traseu, precum și celelalte elemente din
Programul Județean de Transport.
Au fost monitorizați toți operatorii de transport din județul Constanța și s-a întocmit o situație
centRalizată cu privire la problemele constatate.
În momentul de față, inspectorii Autorității Județene de Transport identifică soluții pentru
înlăturarea neregurilor constatate.
Sancțiuni contravenționale aplicate
Ca urmare a monitorizărilor și controalelor efectuate de către inspectorii Autorității Județene
de Transport din cadrul Consiliului Județean Constanța, împreună cu agenți ai
Inspectoratului Județean de Poliție au fost încheiate 8 procese-verbale de constatare și
sancționare a contravențiilor, pentru nerespectarea Programului de Transport Județean și
pentru depășirea capacității de transport, cuantumul amenzilor fiind cuprins în intervalul
1.500 lei - 10.000 lei.
Au fost întreprinse demersurile necesare în vederea încheierii unui Protocol de colaborare
între Consiliul Județean Constanța și Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, acesta
facilitând în viitor efectuarea controalelor în trafic.
XVIII. EVENIMENTE, TÂRGURI, EXPOZIȚII
EVENIMENTE
În data de 30.09.2016, Consiliul Județean în colaborare cu Ministerul Economiei și
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii - Confederația patronală
reprezentativă la nivel național, a organizat în Municipiul Constanța, evenimentul ”INVEST in
ROMANIA” care s-a adresat sectorului privat și a avut ca scop identificarea oportunităților de
investiții și a modelelor de succes din regiune.
La eveniment au participat în calitate de invitați speciali:
- Florin Jianu - Președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din
România (CNIPMMR);
- Costin Borc - Viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de
Afaceri;
- Marius Horia Țuțuianu – Președinte al Consiliului Județean Constanța;
- Decebal Făgădău – Primar al Municipiului Constanța;
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-

Sorin Vasilescu - Șef serviciu în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu
Mediul de Afaceri;
Osman Koray Ertas - Ambasadorul Turciei la Bucureşti;
Mihai Tararache - Camera Deputaților;
Paul Ichim- Vicepreședinte al Eximbank;
Alexandru Petrescu - Director General Poșta Română;

După discursurile invitaților și prezentarea unor proiecte de succes din domeniul agriculturii și
turismului, evenimentul a continuat cu două workshop-uri desfășurate în paralel, a căror
tematică a vizat atragerea de investiții, identificarea oportunităților de dezvoltare a operațiunilor
de import-export, prezentarea oportunităților de țară şi a unor repere ale diplomației economice
străine şi româneşti, precum și evidențierea importanței dezvoltării parcurilor industriale.
Specificul acestei întâlniri l-a reprezentat faptul că, pentru prima oară în cadrul unui
eveniment dedicat mediului de faceri, cu prilejul workshop-urilor, antreprenorii au avut
posibilitatea de a interacționa direct cu atașații economici ai României, ai Marii Britanii,
Mexicului, Germaniei, Austriei, Spaniei, Italiei sau Turciei. Diplomații au pus la dispoziția
participanților date legate de specificul economic al diverselor piețe, au prezentat
interesul şi posibilitățile de export pentru firmele româneşti sau tendințele existente în
țările de referință pentru anumite sectoare de activitate.
Evenimentul “Invest în România” a continuat cu o serie de întâlniri tematice organizate sub
forma unor grupuri de lucru (agricultură, industrie, energie și mediu, parcuri industriale, turism,
servicii, comerț), care au urmărit consolidarea şi îmbunătățirea dialogului între mediul de afaceri
şi autoritățile centrale şi locale.
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Ultima parte a evenimentului “Invest in Romania” a fost dedicată unei vizite de lucru ce a avut
loc la Autoritatea Portuară Constanța, ocazie cu care au fost vizitate diverse obiective de interes
investițional.
TÂRGURI, EXPOZIȚII
Târgurile şi expozițiile organizate în cadrul Pavilionului Expozițional Constanța au vizat domenii
dintre cele mai diverse, precum: textile, cosmetice, modă, amenajări interioare, mobilier,
alimentar, medical şi multe altele.
În detaliu, târgurile și evenimentele organizate în cadrul Pavilionului Expozițional în perioada
iulie 2016 - iulie 2017 s-au concretizat astfel:
ANUL 2016
Iunie
1. 01.06 - 06.2016 - organizator - SC. INDGIV SRL.
2. 22.06 - 26.06.2016 - organizator - SC. INDGIV SRL.
Iulie
1. 13.07 - 17.07.2016 - organizator - SC. INDGIV SRL.
August
1. 31.08 - 04.09.2016 - organizator - SC. INDGIV SRL.
Septembrie
1. 14.09 -18.09.2016 - organizator CCINA - TINIMTEX
2. 23.09 - 02.10.2016 - organizator CJC - Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean
Pentru a veni ȋn sprijinul producătorilor particulari şi pentru ȋncurajarea inițiativei private,
Consiliul Județean Constanța a organizat Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean un eveniment cultural, de divertisment şi turistic pentru promovarea intr-o manieră
profesională a produselor tradiționale româneşti, autohtone.
De asemenea, s-a urmărit ca prin acest eveniment, să se vină ȋn ȋntâmpinarea dorinței
consumatorilor de a beneficia de hrană ecologică direct de la producătorii acesteia. În
acest sens, CJC s-a implicat ȋn atragerea unui număr cât mai mare de producători.
Octombrie
1. 05.10 - 09.10.2016 - organizator - SC. INDGIV SRL.
2. 13.10 - 16.10.2016 - organizator CCINA - Târgul de mobilă
Noiembrie
1. 03.11 - 06.11.2016 - organizator CCINA - Târgul pentru nunți
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2. 09.11 - 13.11.2016 - organizator SC. INDGIV SRL.
3. 23.11 - 27.11.2016 - organizator CCINA - TINIMTEX
Decembrie
1. 07.12 - 11.12.2016 organizator SC. INDGIV SRL.
2. 15.12.2016 - 23.12.2016 organizator CJC - Târgul de Crăciun organizat ȋn colaborare
cu Centrul Cultural T. Burada, eveniment la care au fost invitați să participe elevii
școlilor din întreg Județul Constanța, care au decorat frumoşii brazi de Crăciun pe
care i-au dăruit ulterior Caselor de Copii.
De asemenea, numeroși interpreți consacrați de muzică uşoară şi populară au fost
prezenți pe scena acestui eveniment ȋncântând cu muzica lor spectatorii prezenți.

ANUL 2017
Ianuarie
1. 30.01 - 05.02.2017 - organizator - SC. INDGIV SRL.
Februarie
1. 22.02 - 26.02.2017 - organizator CCINA - TINIMTEX
Martie
1. 02.03 - 05.03.2017 - organizator CCINA - DOTĂRI HOTELIERE și MOBILĂ
2. 08.03 - 12.03.2017 - organizator - SC. INDGIV SRL.
3. 17.03 - 19.03.2017 - organizator CCINA - Târgul pentru nunți
4. 22.03 - 26.03.2017 - organizator CCINA - TINIMTEX
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Aprilie
1. 01.04.2017 - Concert
2. 03.04 - 09.04.2017 - organizator - SC. INDGIV SRL
3. 21.04 - 22.04.2017 - Conferință medicală
4. 26.04.2017 - Conferință
5. 26.04 - 30.04 - organizator - SC. INDGIV SRL
6. 26.04 - 01.05 2017 - Festivalul Berii, o inițiativă care se va transforma ȋn tradiție,
atrăgând la malul mării numeroşi turişti, fiind practic evenimentul care dă startul
petrecerilor de pe litoralul românesc.
Mai
1. 10.05 -14.05.2017 - organizator CCINA - TINIMTEX
2. 18.05 -19.05.2017 - organizator Inspectoratul Școlar Județean Constanța
3. 24.05 -28.05.2017 - organizator AD MEDIA GRUP SRL
Iunie
1. 07.06 - 11.06.2017 - organizator - SC. INDGIV SRL.
2. 15.06 - 17.06.2017 - organizator EUROVIAL SRL.
3. 28.06 - 02.07.2017 - organizator - SC. INDGIV SRL.
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