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1. CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Strategia de dezvoltare a Comunei Nufăru oferă o imagine  

clară a obiectivelor pe care administrația locală și le-a fixat pentru 

următorii 6 ani. Strategia aceasta își propune îmbunătățirea 

continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru 

generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest scop trebuie promovată o economie 

dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea 

sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce respectă diversitatea 

culturală . 

Obiectivul general al strategiei comunei Nufăru îl reprezintă dezvoltarea echilibrată și 

armonioasă a localității prin crearea și prin susținerea unui mediu economico - social competitiv, 

stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții 

cetățenilor comunei. 

Proiectele pe care le-am întreprins până acum și cele viitoare sunt făcute pentru a 

îmbunătăți viața locuitorilor comunei Nufăru. Această strategie de dezvoltare locală vizează o 

perioadă de 6 ani si poate fi realizată prin voința dumneavoastră. Vă reamintesc că scopul acestei 

strategii este de a demara și finaliza proiectele prin care vom reuși să modernizăm comuna din 

care facem parte cu mândrie.  

 

 

 

 

Dănila Ion, 

Primar al Comunei Nufăru 
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2.CONTEXTUL GENERAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. Contextul european  

2.1.1.Politica de coeziune economică și socială 

         În urma evaluărilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2009 – 2013, şi 

având în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, pentru perioada de programare 2007 – 2013 

au fost stabilite inițial 3 obiective :  

 Obiectivul “Convergenţă” - acoperă regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media UE. 

(Întreg teritoriul României se încadrează în acest obiectiv). 

 Obiectivul “Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”- vizează regiunile care 

nu sunt eligibile pentru obiectivul „Convergenţă”; 

 Obiectivul “Cooperare teritorială europeană” – pentru regiuni, judeţe şi zone 

transnaţionale.  

         Aceste trei obiective au fost realizate prin implementarea Politicii de Coeziune Economică şi 

Socială (PCES), care reprezintă politica fundamentală a UE, fiindu-i alocată 1/3 din bugetul său şi 

a urmărit de-a lungul timpului: 

 Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele membre/regiunile 

UE; 

 Îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice; 

 Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE. 

 Pentru perioada de programare 2007 – 2013, România a fost eligibilă doar pentru 

Obiectivul „Convergenţă” şi “Cooperare teritorială europeană”. 

           Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost reformulată 

pentru a răspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona şi la Goteborg (economie competitivă 

bazată pe cunoaştere, cercetare şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare sustenabilă, ocuparea forţei 

de muncă). 

  În plus, politica de coeziune are o dimensiune teritorială, ce presupune că:  

  tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la 

dezvoltarea europeană; 

  orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru 

zonele urbane, cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea regională, 

în promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a integrării sociale. 

           Pentru perioada de programare 2014 – 2020, în lumina situaţiei economice actuale şi a 

resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul instrumentelor financiare în cadrul 

politicii de coeziune să fie tot mai mare. În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la 

dispoziție până la 366,8 miliarde EUR pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a 

Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele 

strategiei Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere 
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economică, abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea 

sărăciei și a excluziunii sociale. La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie 

ale Fondului european de dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 

ani. Suma ce revine României pentru politica de coeziune este estimata la 21,8 miliarde (preturi 

2011), în creștere cu 10% față de alocarea 2007-2013 (situată la nivelul de 19,8 miliarde euro). În 

toate fondurile structurale și de investiții europene care stimulează proiectele bune va există un 

grad mai mare de orientare spre rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță.  

2.1.2.Politica agricolă comună 

             Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, există politici 

complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC) şi 

Politica Comună de Pescuit (PCP).  

             Prin implementarea Politicii Agricole Comune, dezvoltarea rurală a evoluat tot mai mult 

ca obiectiv de sine stătător. Fenomenul a început odată cu prima Reformă MacSharry (1992), când 

au fost introduse măsurile referitoare la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului şi a continuat cu 

definirea acestui domeniu ca Pilonul II al PAC, prin Agenda 2000. Redefinirea instrumentelor 

financiare ale PAC în 2006, în special în ceea ce privește Fondul European pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală (FEADR), a condus la separarea totală a asistenţei pentru dezvoltarea rurală de 

restul asistenţei structurale, atât în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare, cât şi tipurile de 

asistenţă financiară. Fondul FEOGA fusese progresiv împărţit între intervenţii structurale pe 

spaţiul rural şi agricultură, într-o manieră greu de administrat. Reorganizarea în FEADR, odată cu 

ciclul de programare 2007 – 2013, a reușit sa clarifice obiectivele dezvoltării rurale şi a simplificat 

asistenţa financiară pe două arii de intervenţie: pe de o parte, pe agricultură şi silvicultură, pe de 

cealaltă parte, dezvoltarea rurală.  

               Dincolo de simplificările de natură operaţională pe care le-a adus, clarificarea a avut şi 

un aport benefic asupra ariei de acoperire. Datorită acestei delimitări, spaţiului rural i se recunosc 

nevoile specifice de dezvoltare şi i se poate acorda o atenţie mai bine concentrată. Nevoile acestor 

zone sunt asociate cu preocupările preponderent agricole ale locuitorilor, dar trebuie să răspundă 

în aceeaşi măsură cerinţelor dezvoltării durabile şi standardelor de calitate ale vieţii, care trebuie 

să ajungă comparabile cu cele din spaţiul urban.  

              Creată acum 50 de ani, PAC a început prin subvenţionarea producţiei de produse de bază 

în scopul asigurării necesarului intern, creşterii productivităţii şi securităţii alimentelor. În prezent, 

accentul se pune pe calitatea alimentelor, şi pe rolul agriculturii în conservarea şi managementul 

resurselor naturale. Se aşteaptă ca agricultorii să fie mai orientaţi către piaţă şi mai competitivi – 

pentru a putea produce pentru piaţă fără a fi influenţați în alegerile lor de posibilitatea de a primi 
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subvenţie pentru un anumit produs. Sprijinul acordat agricultorilor a fost în mod progresiv înlocuit 

cu plăţile directe. 

              Regiunile rurale întâmpină  şi în prezent dificultăţi specifice în ceea ce priveşte creşterea, 

ocuparea şi dezvoltarea durabilă. Actuală perioadă de programare oferă în acest sens o 

oportunitate de a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare rurală către aceste 

obiective, în concordanţă cu liniile directoare pentru dezvoltare durabilă şi Agenda Lisabona 

relansată.  

            Pentru a face faţă acestor provocări, sunt necesare măsuri de asistenţă structurală şi 

teritorială. 

Astfel a fost creat cadrul legal unic pentru finanţarea cheltuielilor aferente politicii agricole 

comune. Acest regulament instituie două fonduri:  

• Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);  

• Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). 

           Începând cu 1 ianuarie 2007, FEGA şi FEADR înlocuiesc Fondul European pentru 

Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare şi respectiv Orientare. FEGA şi 

FEADR constituie împreună instrumentul financiar unic al Politicii agricole comune (PAC).  

 FEGA intervine pentru susţinerea pieţelor agricole, iar FEADR finanţează programele de 

dezvoltare rurală.  

Tipurile de acţiuni finanţate prin aceste două instrumente, în cadrul PAC sunt: 

1. Finanţarea măsurilor prin FEGA prin co-gestiunea dintre Statele membre şi Comisie şi în 

manieră centralizată la nivel comunitar 

• restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe;  

• intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole;  

• plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune;  

• anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a 

Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele membre.  

2. În manieră centralizată, FEGA finanţează: 

• contribuţia financiară a Comunităţii la acţiuni veterinare punctuale, la acţiuni de control în 

domeniul veterinar, în cel al mărfurilor alimentare şi al alimentelor pentru animale, a 

programelor de eradicare şi de supraveghere a bolilor animale, precum şi a acţiunilor 

fitosanitare;  

• promovarea produselor agricole;  

• măsurile, adoptate conform legislaţiei comunitare, destinate asigurării conservării, 

determinării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;  

• punerea în aplicare şi menţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;  

• sistemele de cercetare agricolă.  
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• FEADR  finanţează, exclusiv în sistem de co-gestiune, programele de 

dezvoltare rurală. Corespunzător, există două domenii (aşa-numiţii „piloni”) ai 

PAC:  

• Pilonul 1- Politica de piaţă, urmăreşte realizarea obiectivelor PAC definite în 

Tratatul de la Roma, ca un sistem complex de reguli şi mecanisme care 

reglementează producţia, comerţul şi prelucrarea produselor agricole, grupate 

sintetic sub denumirea de organizaţii comune de piaţă. Pentru implementarea 

măsurilor comune de reglementare a pieţelor, Comunitatea are la dispoziţie 

următoarele instrumente: preţurile, intervenţia pe piaţă, ajutoarele financiare, 

cotele de producţie, protecţia vamală comună. 

• Pilonul 2, al dezvoltării rurale, cuprinde măsuri structurale, care ţintesc 

dezvoltarea armonioasă a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al 

diversităţii activităţilor, al calităţii produselor, al protejării mediului şi are drept 

obiectiv creşterea dinamismului economic al zonelor rurale, prin menţinerea 

dinamismului social, agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi 

îmbunătăţirii resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale şi 

preurbane.  

 Strategiile şi programele de dezvoltare rurală pentru 2007 - 2013 au fost construite în jurul 

a patru axe prioritare, după cum urmează:  

• axa 1, privind îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;  

• axa 2, privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale;  

• axa 3, privind calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale;  

• axa 4, privind programul Leader. 

 Resursele destinate priorităţilor comunitare de dezvoltare rurală depind de situaţia 

specifică, de punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile specifice fiecărei zone de programare. în 

octombrie 2011,Comisia Europeană a prezentat un set de regulamente care stabilesc cadrul 

legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020, precum şi o evaluare a impactului unor scenarii 

alternative privind evoluţia politicii. Pachetul legislativ constă în patru propuneri de regulamente 

de bază pentru politica agricolă comună privind:  

a) plăţile directe; 

b) organizarea comună a pieţelor (OCP) unică; 

c) dezvoltarea rurală; 

d) un regulament orizontal privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea PAC. 

                 Așa cum afirma comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian 

Cioloș, politica agricolă comună reprezintă o punte între, pe de o parte, o lume din ce în ce mai 

urbanizată și, pe de altă parte, o agricultură din ce în ce mai strategică. Acesta este motivul pentru 

care a fost propus un nou parteneriat între Europa și agricultori, prin intermediul unei politici 

agricole comune reînnoite după 2013. Noul parteneriat se va înscrie în perspectiva istorică a 
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politicii comune largi și urmărește, totodată, dorinţa de a pune o nouă temelie la baza contractului 

de încredere încheiat între cetăţenii europeni și agricultura lor prin intermediul PAC. 

 

2.1.3. Politici ocazionale 

 Politicile orizontale ale Uniunii Europene sunt politicile referitoare la mediu / dezvoltare 

durabilă, societate informaţională / inovaţie şi oportunităţi egale. În ultima perioadă, aceste politici 

sunt completate de alte aspecte orizontale care privesc creşterea economică şi ocuparea forţei de 

muncă, mai buna legiferare, multilingvismul şi schimbările climatice. 

Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii ’70, când problema 

a devenit de interes mondial, primele măsuri fiind legate de ameliorarea calităţii vieţii, limitarea 

poluării, introducerea principiului prevenirii poluării şi cel al raţionalizării resurselor naturale. La 

început aceste măsuri erau orizontale, integrate în alte politici comunitare, abia în 1982 mediul 

devenind o politică de sine stătătoare.  

 Dezvoltarea Durabilă, adică o calitate mai bună a vieţii acum şi pentru generaţiile viitoare, 

integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi 

de mediu, toate fiind inseparabile. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene îşi 

propune obiective şi acţiuni clare, legate de şapte priorităţi, majoritatea de mediu: schimbarea 

climatică şi energia curată, transportul durabil, consumul şi producţia durabile, conservarea şi 

managementul resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi migraţia, 

sărăcia.  
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 Problema schimbărilor climatice a căpătat amploare în ultimii ani datorită efectelor 

generate de acestea: creşterea temperaturii globale, seceta, inundaţiile, incendiile, nivelul ridicat al 

emisiilor de dioxid de carbon şi necesitatea reducerii acestora etc.. Consiliul European din martie 

2007 a stabilit reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, faţă de nivelul 

acestora din 1990, reducerea consumului de energie cu 20% şi un prag minim de 20% pentru 

utilizarea energiilor regenerabile până în 2020 (20, 20, 20).  

 În cadrul societăţii informaţionale, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie (TIC)  

reprezintă un sector major al activităţii economice, generând aproape 6% din PIB-ul Uniunii 

Europene. Deoarece acest sector este de o importanţă vitală pentru creşterea eficienţei şi 

competitivităţii tuturor sectoarelor productive şi de prestări de servicii, Uniunea Europeană 

urmăreşte să asigure accesul cetăţenilor şi întreprinderilor la o infrastructură de comunicaţii şi la o 

gamă largă de servicii la standarde internaţionale şi puţin costisitoare. Fiecare cetăţean trebuie să 

aibă cunoştinţele necesare pentru a trăi şi a munci în această nouă societate informaţională, 

Uniunea Europeană punând un accent sporit pe educaţia pe tot parcursul vieţii, ca o componentă 

de bază a modelului social european. 

 Cercetarea, educaţia şi inovarea formează o structură indispensabilă pentru o economie 

dinamică, bazată pe cunoaştere - triunghiul cunoaşterii. Institutul Tehnologic European va 

interconecta cele trei componente, rezultatele obţinute din cercetare urmând să fie transpuse în 

activităţile comerciale. 

 Prevederile comunitare referitoare la oportunităţi egale / şanse egale / creştere economică 

şi ocupare a forţei de muncă se regăsesc în Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă, având 

două componente de bază : Strategia Europeană pentru Ocupare şi Agenda Socială. În cadrul 

Strategiei Europene pentru Ocupare, statele membre adoptă în comun linii directoare pentru 

ocupare, care vin în sprijinul politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare totală a forţei 

de muncă, de a îmbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a întări coeziunea socială şi 

teritorială. Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să lupte 

împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi.  Implementarea politicii sociale 

este susţinută de două agenţii europene: Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în 

Muncă şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. 

 Obiectivele politicii Uniunii Europene pentru o mai bună legiferare cuprind simplificarea 

şi îmbunătăţirea reglementării existente, pentru a elabora mai bine legislaţia şi pentru a consolida 

respectarea şi eficacitatea normelor, în baza principiului proporţionalităţii. În contextul Strategiei 

Lisabona revizuite, Comisia Europeană a lansat o vastă strategie privind o mai bună legiferare 

pentru a asigura contribuţia cadrului comunitar de reglementare la realizarea obiectivului de 

creştere economică şi ocupare a forţei de muncă, având în vedere şi obiectivele sociale şi de mediu 

şi avantajele pentru cetăţeni şi pentru administraţiile naţionale. Strategia pentru o mai bună 

legiferare are în vedere trei aspecte esenţiale:  

http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
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• promovarea elaborării şi aplicării la nivelul Uniunii Europene a instrumentelor 

necesare pentru o mai bună legiferare, în special simplificarea, reducerea sarcinilor 

administrative şi evaluarea impactului; 

• strânsă colaborare cu statele membre pentru a garanta că principiile care stau la baza 

unei mai bune legiferări sunt aplicate în mod uniform de către toţi legislatorii din 

Uniunea Europeană;  

• un dialog constructiv consolidat între părţile interesate şi toţi legislatorii, atât la nivelul 

Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional.  

 În ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat cea de-a două analiză strategică a 

programului O mai bună legiferare în Uniunea Europeană, în care se arată că s-au înregistrat deja 

progrese reale şi considerabile şi sunt prezentate planuri pentru a continua în această direcţie. 

 Alegerea Uniunii Europene de a adopta multilingvismul în mod oficial drept instrument de 

guvernare este unică în lume. Pentru Uniunea Europeană, utilizarea limbilor cetăţenilor ei este 

unul dintre factorii care contribuie la transparenţă, legitimitate şi eficienţă. Conform Tratatului de 

la Lisabona, semnat în decembrie 2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, Uniunea 

Europeană respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi 

dezvoltarea patrimoniului cultural european.  

 În cazul României, în pofida importanţei incontestabile a dimensiunii teritoriale, pentru 

succesul complet al tranziţiei şi restructurării economice, în primii ani după 1989 nu s-a acordat 

atenţia corespunzătoare dimensiunii regionale. Abia în 1995, cu ocazia elaborării strategiei de 

pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, a trebuit să se admită că luarea în considerare 

în mod explicit a problemelor regiunilor, a problemelor colectivităţilor locale, reprezintă un 

element cheie pentru realismul şi coerenţa strategiei de dezvoltare la nivel naţional, numai astfel 

fiind posibil să se depăşească decalajul dintre teorie şi practică, în dezbaterile despre 

descentralizare, autonomie administrativă locală pe de o parte şi cele despre integrarea europeană, 

cooperarea transfrontalieră, reţelele teritoriale,  pe de altă parte.  

 În România, conceptul care stă la baza politicii de dezvoltare regională a fost dezvoltat pe 

baza unor studii şi analize elaborate la cererea Guvernului, prin programul PHARE, formulat în 

“Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România“. 

 Această nouă situaţie, a venit în întâmpinarea unor necesităţi reale ale colectivităţilor 

locale şi regionale din ţara noastră şi poate fi caracterizată ca reprezentând un nou mod de 

abordare a dezvoltării, o abordare de jos în sus, bazată pe iniţiativele, planurile şi programele de 

dezvoltare ale colectivităţilor locale şi regionale. 

 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
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2.1.4. Politica Europeană cu orizont 2020  

             Strategia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea vizează orizontul 2020. În acest context, 

considerăm relevantă cunoaşterea direcţiilor prioritare de dezvoltare prevăzute la nivelul Uniunii 

Europene pentru perioada următoare de programare, respectiv 2014 – 2020.  

             Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice 

şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea 

evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra 

resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe acum de propriul 

viitor. Europa poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. A fost nevoie de o strategie 

care să permită ieșirea din criză şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi coeziune socială. în iunie 2010, a fost lansata strategia pe 10 ani a Uniunii 

Europene, cunoscută sub numele de Europa 2020, care a adus o nouă viziune pentru economia 

Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca 

principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat, la acel moment, 

câteva obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă până în anul 2020, acoperind 

următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea 

socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice. De asemenea, strategia a inclus și 

câteva programe - pilot, menite sa asigure cadrul prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin 

reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia 

digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa 

energetică. 

 Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru 

secolul al XXI-lea. 

Europa 2020 propune trei priorităţi, care se susţin reciproc: 

– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

 UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, 

Comisia Europeană a propus următoarele obiective principale pentru UE: 

– 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
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– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); 

– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 

generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

– numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 Aceste obiective sunt interconectate şi reprezintă elemente cruciale pentru reuşita atingerii 

unui nivel de dezvoltare corespunzător. Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează 

strategia Europa 2020 la situaţia sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie 

transpuse în obiective şi traiectorii naţionale. 

             Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive. Pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară 

întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, al UE şi internaţional, dar și la nivel 

național și regional. 

             Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 

cadrul fiecărei teme prioritare: 

– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 

cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 

inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 

– „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 

gospodăriilor şi întreprinderilor; 

– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de 

energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, 

în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile 

în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

– „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora 

pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai 

bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 

profesională; 
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– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, 

iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde 

posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 

 Aceste şapte iniţiative emblematice angajează atât UE, cât şi statele membre. Instrumentele 

UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică externă vor fi 

mobilizate pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca 

prioritate imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie 

credibilă de ieşire din criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura 

consolidarea bugetară pentru o creştere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea în cadrul 

Uniunii economice şi monetare. 

  Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. 

Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care 

combină priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând 

statelor membre să îşi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică durabilă 

şi la sustenabilitatea finanţelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să 

cuprindă domeniul de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor 

adresa recomandări specifice. 

 Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre îşi sincronizează 

politicile economice şi financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE şi prin 

care este formalizat procesul de monitorizare a implementării prevederilor Strategiei Europa 2020 

este Semestrul European. Implementarea strategiei prin exerciţiul semestrului european este 

monitorizată la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul în atingerea 

obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor structurale 

necesare pentru a accelera creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă obligaţia fiecărui stat membru de a translata 

la nivel naţional obiectivele Europa 2020. 

2.1.5.Recomandările Comisiei Europene pentru România 

 În 2013, Comisia Europeană a emis opt recomandări pentru România, menite să o ajute   

să-şi îmbunătăţească performanţa economică.  

1. Punerea în aplicare a unui program preventiv  

 În 2011, autorităţile române au negociat cu Comisia Europeană şi FMI un program 

preventiv de ajustare economică. În martie 2013, România a solicitat în mod oficial prelungirea cu 

trei luni a acestui program. Prin urmare, analiza finală a programului se va efectua la sfârşitul lui 

iunie 2013. 

2. Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile 

http://www.mae.ro/node/19273
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 Deşi poziţia bugetară s-a îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a obligaţiilor 

fiscale constituie o provocare majoră, iar sustenabilitatea şi adecvarea sistemului de pensii 

prezintă riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, România ar trebui să ia măsuri de îmbunătăţire 

a colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi şi să susţină 

reforma pensiilor promovând încadrarea în muncă a lucrătorilor în vârstă. 

3. Reformarea sectorului sanitar 

 În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, cauzate în principal de utilizarea 

ineficientă a resurselor şi de un management defectuos. România trebuie să depună eforturi mai 

mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale şi 

îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de trimitere a pacienţilor. 

4. Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia 

 În 2012, România înregistra o rată scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, iar rata 

de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE. România trebuie să amelioreze 

calitatea politicilor vizând activarea forţei de muncă şi să pună în aplicare, cât mai repede, Planul 

naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai afectaţi. România trebuie 

să adopte neîntârziat legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre transferurile sociale şi 

măsurile de activare. 

5.   Reforma învăţământului 

 România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii 

sistemului ei de învăţământ şi de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă 

importantă. România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte 

capacitatea administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul 

persoanelor dezavantajate ar trebui îmbunătăţit. 

6. Modernizarea administraţiei publice 

 Capacitatea administrativă redusă este o preocupare majoră pentru România, care 

contribuie la o rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie consolidată 

guvernanţa şi calitatea administraţiei publice. 

7. Mediul de afaceri 

 Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu de 

afaceri slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile române ar 

trebui să asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru a facilita accesul la 

finanţare şi pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care trebuie să le 

îndeplinească IMM-urile. De asemenea, România ar trebui să amelioreze eficienţa şi independenţa 

sistemului judiciar, precum şi eficienţa politicilor de prevenire şi combatere a practicilor de 

corupţie, în special în domeniul achiziţiilor publice. 
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8. Energie şi transporturi 

 România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul energetic şi 

în cel al transporturilor. Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la gaze şi electricitate, să 

consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor de reglementare şi să finalizeze 

conexiunile transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai slab 

dezvoltată din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un 

plan amplu pe termen lung. 

 Prin urmare, cele mai importante provocări pe care României le va întâmpina în noua 

perioada de programare sunt legate de participarea redusă pe piața forței de muncă, infrastructura 

subdezvoltată, sistemul precar de cercetare și inovare și competitivitatea scăzută, utilizarea 

ineficientă a resurselor, precum și administrația și guvernanța publică precară. 

 

3. PROFILUL SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL AL COMUNEI NUFĂRU 

3.1. Descrierea comunei 

3.1.1. Așezarea geografică 

 Comuna Nufăru este situată în partea de 

nord-est a judeţului Tulcea. Comuna se învecinează 

la nord-est cu teritoriul comunei Mahmudia; la vest 

cu teritoriul municipiului Tulcea; la sud cu 

teritoriul comunei Valea Nucarilor şi la nord cu 

teritoriul comunei Maliuc. Din punct de vedere 

administrativ, localitatea Nufăru este reşedinţă de 

comună. Comuna este constituită din satele: 

Nufăru, Malcoci, Victoria şi Ilganii De Jos.  

 Satele Nufăru şi Ilganii de Jos sunt situate 

de o parte şi de alta a braţului Sf. Gheorghe al 

fluviului Dunărea. Dacă despre Nufăru se mai poate spune că este un sat aflat sub influenţa 

civilizaţiei urbane (la doar 12 Km depărtare de oraşul Tulcea), atunci Ilganii de Jos este influenţat 

de mirificul peisaj compus din bălţi, sălcii, pelicani, bărci pescăreşti, linişte, verde şi albastru, stuf, 

rătăcire şi regăsire. De la Nufăru la Ilganii de Jos se poate trece cu barca sau cu bacul - Nufăru 

fiind astfel considerat poartă de intrare în Delta Dunării, pe apă şi pe uscat. Iar asta din cele mai 

vechi timpuri. În toată zona centrală a satului Nufăru şi în împrejurimile lui se pot observa vestigii 

al unui înfloritor secol X: cetatea Prislava. 

 Muzeul de Istorie şi Arheologie al judeţului Tulcea acordă o atenţie deosebită acestui sit 

astfel încât trecutul să coexiste armonios cu prezentul - multitudinea pensiunilor şi caselor de 
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vacanţă, multitudinea necesităţilor cotidiene şi proiectele de viitor să respecte tradiţia păstrată până 

acum cu mândrie: Delta Dunării începe de aici. 

 Suprafaţa totală a comunei este de 56,53 km2. 

 

3.2. Scurt istoric 

 NUFĂRU- Alte denumiri: Prislava, Prislavăţ, până în 1908; Domniţa Maria, între 1908-

1948; Ada Marinescu, între 1948-1964. Săpăturile arheologice au evidenţiat urme de locuire din 

perioada bizantină (sec. X-XIII d.Hr.). Cetatea Prislava, ridicată pe un promontoriu din apropierea 

braţului, a avut un rol important în desfăşurarea comerţului pe Dunăre, ea fiind distrusă în urma 

deselor năvăliri ale cerchezilor şi turcilor, probabil prin incendiere, deoarece arheologii au 

descoperit un strat gros de cenuşă, în perimetrul localităţii. Un turn al vechii cetăţi a fost degajat 

de pământ şi acoperit cu o construcţie cu pereţi din sticlă, chiar în centrul satului. Prislava este 

pomenită înainte de anul 970 în Cronica din Kiev,iar pe o hartă franceză din anul 1800, satul apare 

menţionat sub forma Grislaw, o preluare greşită de la Prislav. În 1849 satul este pomenit de 

polonezul Korsak ca având 30 de case, locuite de turci şi români. După 1877 s-au realizat câteva 

construcţii importante, între care o şcoală (1879) şi o biserică (1885), cea din urmă adăugându-se 

uneia mai vechi, ridicată în 1859. Toate acestea dovedesc predominanţa elementului românesc, cel 

mai stabil. În 1896 populaţia număra 554 persoane, majoritatea români, şcoala avea un învăţător 

iar biserica un preot şi un cântăreț. 

 Mai trebuie menţionat rolul prislăvenilor care au contribuit la repopularea Tulcei, după ce 

aceasta fusese distrusă în întregime de războiul ruso-turc din 1828-1829. Populaţia a evoluat 

astfel: 571 locuitori în 1900, 792 în 1912, 851 în 1930, 778 în 1948, 1303 în 1956, 1245 în 1966, 

1419 în 1977, 1072 în 1992 şi 1062 în 2002, toţi români. 

 MALCOCI- La începutul sec. XIX, o colonie germană condusă de Ignatz Hoffart, venită 

din Rusia, a pus temeliile aşezării. În timpul războiului ruso-turc din 1855, conducătorul coloniei a 

fost ucis de turci, dar etnicii germani au rămas încă multă vreme în localitate, ei fiind responsabili 

de ridicarea bisericii (1883) şi a şcolii (1891). Paralel cu ei, în sat s-au stabilit şi locuitori români şi 

de alte etnii, care au suplinit o parte din golul lăsat de germani, în jurul anului 1900. În anul 1883, 

prin strădania prefectului de la acea vreme, Paul Stănescu, a început construirea  primăriei. În 

1896 se înregistrau 652 locuitori, în majoritate germani, pe lângă ei trăind şi bulgari, ruşi şi 

români. Populaţia a evoluat astfel: 685 locuitori în 1900, 862 în 1912, 934 în 1930, 802 în 1948, 

1075 în 1956, 1111 în 1966, 1364 în 1977, 1077 în 1992 şi 1014 în 2002. Din colonia germană de 

altădată au mai rămas doar 23 de urmaşi, restul populaţiei fiind de etnie română. Surprinde faptul 

că datele statistice înregistrau doar un rrom, deşi realitatea este cu totul alta. 

 Potrivit unei legende locale, numele satului ar fi fost dat de la cel al unui turc, Mallcos, 

care îşi avea târla de oi pe actualul loc al satului. După rezonanţa numelui, pare a fi mai degrabă 
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un grec, dar ne îndoim că au existat greci păstori pe aceste locuri, ştiută fiind predilecţia acestei 

etnii pentru comerţ şi afaceri. O altă ipoteză, destul de tentantă, porneşte de la premisa că nemţii 

care au fondat localitatea veneau din spaţiul slav şi ar fi botezat numele satului pornind de la 

aspectul reliefului, de coline joase, prima parte a cuvântului fiind considerată a proveni de la 

rusescul malinki = mic. Cea de-a două parte ar putea fi cuvântul ucrainean kucea = movilă, 

grămadă (îngrămădire). 

 

3.3. Relieful 

 Relieful este format din dealuri joase, aparţinând unităţii morfologice a Dealurilor Tulcei, 

cu altitudini care nu depăşesc 100 m, dealuri care iau contact cu lunca Dunării sub forma unor 

pereţi abrupţi de loess sau de roci mai dure. Satul Nufăru are o vatră de tip adunat, cu o textură 

haotică, iar Malcoci are o vatră de tip adunat, cu formă neregulată şi textură ordonată. 

 

3.4. Clima 

 Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri 

fierbinţi şi precipitaţii slabe şi ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice. Temperatura medie 

anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400 mm/mp anual.  

 

3.5. Fauna și flora 

3.5.1. Flora 

 În satul Nufăru, pe un pinten stâncos care domină un meandru al braţului Sfântu Gheorghe, 

printre ruinele cetăţii Proslaviţa, se dezvoltă câteva asociaţii de stepă (Agropyro cristati - 

Kochietum prostatae, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae). Aceleaşi forme de relief şi vegetaţie 

apar între Nufăru, Victoria şi Beştepe, de unde se deschide panorama stufărişurilor limitrofe 

braţului Sfântu Gheorghe, pe care se distinge o insulă cu zăvoaie de salcie. 

 

3.5.2. Fauna 

 Iubitorii de birdwatching pot admira avifauna de aici, în special cea acvatică, mai deosebite 

fiind speciile de păsări limicole: ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus 

himantopus), becaţina comună (Gallinago gallinago), sitarul de mal (Limosa limosa), fluierarul cu 

picioare roşii (Tringa totanus). Între localităţile Malcoci şi Nufăru, la sud de drum, terasa 

loessoidă formează versanţi abrupţi brăzdaţi de ravene dese ce adăpostesc specii de păsări care 

cuibăresc în galerii săpate în loess: prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), 

lăstunul de mal (Riparia riparia), cucuveaua (Athene noctua), vânturelul roşu (Falco tinnunculus). 
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4. ASPECTE SOCIALE ȘI CULTURALE 

4.1. Situația demografică 

 Din punct de vedere demografic se înregistrează spor natural în comuna Nufăru. Conform 

datelor furnizate de Primărie, la  recensământul, realizat în martie 2002, în teritoriul administrativ 

al comunei Nufăru se înregistrau 2.399 locuitori, adică 0,98% din populația stabilă a județului 

Tulcea. Împărţirea populaţiei pe vârste se prezintă astfel: a. 0-19 ani: 530; b. 19-45 ani: 849; c. 45-

65 ani: 608; d. >65: 412. 

 Structura populaţiei pe naţionalităţi: români, ruşi-lipoveni, ucraineni, bulgari, germani.  

 Populaţia peste 18 ani este în număr de 2.035 locuitori, astfel: Nufăru - 918 locuitori, 

Malcoci - 849 locuitori, Victoria - 158 locuitori şi Ilganii de Jos - 110 locuitori.   

 Densitatea locuitorilor este de 45,55 loc/ km2. 

Conform Direcției județene de Statistică Tulcea la 1 ianuarie 2013 populația comunei Nufăru era 

de 2666 locuitori din care 1367 bărbați și 1299 femei. 

 

4.2. Ocuparea populației 

 Populaţia activă în comuna Nufăru în număr de 500 locuitori este foarte scăzută raportat la 

populaţia inactivă reprezentată de pensionari, 1030 locuitori, şi beneficiari de asistenţă socială,11 

persoane. Priorităţile comunei din punct de vedere al resurselor umane sunt atragerea de investiţii 

pentru a crea locuri de muncă şi dezvoltarea antreprenorială a locuitorilor localităţii. Iniţiative ale 

Primăriei referitor la recalificarea forţei de muncă a existat una singură în 2007, Bursa locurilor de 

muncă 2007, coordonată de A.J.O.F.M. Tulcea. Problemele sociale cele mai acute în comună sunt 

sărăcia şi slaba calificare a forţei de muncă. La nivelul anului 2009 în comună erau 119 salariaţi şi 

20 şomeri. La nivelul anului 2015 în comună sunt 205 salariaţi şi 30 şomeri. 

 

 Evoluția numărului de șomeri pe sate, conform statisticii de la A.J.O.F.M., pe ultimii ani, 

se prezintă astfel: 

 

Localitate 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

COM.NUFĂRU 23 27 21 55 63 41 57 

 

4.3. Educaţie 

 În cadrul comunei Nufăru funcționează următoarele instituții de învăţământ: 2 Școli cu 

clasele I-VIII și două grădinițe de preșcolari, subordonate Inspectoratului școlar Județean Tulcea . 

Şcoala din Nufăru este dotată și cu o sală de sport. 

 În prezent în unitățile de învățământ din comuna Nufăru învăță un număr de 199 elevi sub 

îndrumarea a 16 cadre didactice, iar în grădinițe sunt cuprinși un număr de 51 copii preșcolari. 

Procesul instructiv - educativ este asigurat de 6 învățători, 8  profesori  și  2 educatoare. 
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 Transportul elevilor din satul Malcoci și satul Victoria  este asigurat de către microbuzul 

Școlii. Gradul de educaţie în comună se prezintă astfel: 50% din populaţie are studii elementare, 

150 de persoane au urmat studii liceale şi 15 persoane au absolvit studii universitare în ultimii ani.  

 

4.4. Cultură 

 Comuna dispune de cămin cultural, cu posibilităţi de proiecţii de filme şi o bibliotecă cu 

peste 11.000 de volume. Biserica ortodoxă este slujită de un preot paroh. Biserica veche, din 

centrul satului Malcoci, aminteşte prin arhitectură de fondatorii germani ai localităţii, dar din 

păcate, din lipsă de fonduri, acest valoros monument arhitectonic stă să se risipească, fiind grav 

avariat de ultimele cutremure. Ea a fost începută în anul 1879, prin stăruinţa unui preot catolic, 

Teodor Dominici, cu ajutorul financiar al statului francez, lucrările fiind terminate în 1883. În 

curtea bisericii, în 1891 a fost ridicată prima şcoală, ea fiind înlocuită ceva mai târziu (1910) cu o 

alta, mai mare şi mai încăpătoare, la rândul ei modificată în 2003. În curtea bisericii, urmaşii 

colonilor germani de altădată au ridicat un monument, dar nici ei nu au putut face mai mult pentru 

repararea bisericii, care riscă să dispară. 

4.4.1. Sărbători 

 Satul păstrează o serie de 

obiceiuri tradiţionale legate de naştere, 

căsătorie, moarte, de sărbătorile 

calendarului ortodox sau anumite 

sărbători cu caracter agrar. Cele mai 

spectaculoase sunt obiceiurile 

sărbătorilor de iarnă - care încep din 

ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi se 

termină de Bobotează (6 ianuarie) : 

colindatul, pluguşorul, semănatul, 

sorcova, capra, ursul, etc.. Odată cu 

venirea primăverii, în luna martie, 

germanii sărbătoresc schimbarea anotimpului printr-un carnaval cu măşti: „Fasching-ul”, care se 

organizează în „Miercurea cenuşii”, când se sărbătoreşte şi „Lăsata secului”. Sfârşitul primăverii 

este marcat de sărbătoarea de 1 Mai care se numeşte în unele zone „Mai Al”, în altele „Mai Alis” 

sau „Mai Baum”. În această zi, care încheie seria de tradiţii şi obiceiuri de primăvară la germani, 

se merge la pădure cu fanfara. Aici se face grătar şi se bea bere. Se înalţă apoi un pom care este 

împodobit cu panglici colorate, în vârful lui prinzându-se o coroana de brad şi care rămâne în 

centrul localităţii până la venirea toamnei. Rusaliile sau Sărbătoarea Sfântului Duh reprezintă 

punctul culminant al tradiţiilor anuale. În această noapte băieţii fac tot felul de farse (scot din 

ţâţâni şi ascund porţile caselor, desfac în bucăţi carele şi le montează la loc pe acoperiș), iar 
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dimineaţa fiecare se grăbeşte să ajungă primul pe câmp pentru a nu fi declarat „Leneşul 

Rusaliilor”.  

 În cadrul Căminului cultural Nufăru funcționează  ansamblul de dansuri populare,,Nuferii 

Deltei „ înființat în anul 2005 la inițiativa primarului comunei Nufăru, participând la diferite 

festivaluri pe plan Județean  răsplătite cu trofee și diplome. 

 

4.5. Sănătate 

 Dotarea sanitară este reprezentată printr-un  cabinet medical individual, condus de dr. 

Arseni Gabriel și este subordonat Casei Județene de Asigurări de Sănătate și o farmacie care 

funcționează în incinta dispensarului din satul Nufăru. Programul de funcționare al cabinetului 

medical este de luni, miercuri și vineri în satul Nufăru și marți și joi în satul Malcoci. 

 

4.6. Asistență socială 

 Beneficiarii de asistență socială din cadrul comunei sunt în număr de aproximativ 211 de 

persoane dintre care : persoane cu handicap, beneficiarii de ajutor social al alocației pentru 

susținerea familiei, persoanele paupere. Cheltuielile cu asistența socială pe anul 2010 sunt de 

15,82%, iar pe anul 2011 de 20,28%. Cheltuielile cu asistența socială pe anul 2012 sunt de 21,66% 

iar pe anul 2013 de 30,20%, pe anul 2014 de 31% si 2015 de 33,44%. 

 

4.7. Calitatea generală a vieții 

 Nivelul scăzut de trai şi randamentul diminuat al pescuitului din ultimii ani au determinat 

migraţia multor tineri spre oraş, uşoara creştere din ultimul deceniu fiind pusă pe seama întoarcerii 

în sat a celor disponibilizaţi din industria municipiului Tulcea. 

 

5. ASPECTE LEGATE DE MEDIUL INSTITUȚIONAL LOCAL 

5.1. Administrația publică locală 

 Comuna nu are un plan integrat de dezvoltare locală, există, totuşi, o Strategie de 

Dezvoltare Locală începută în luna septembrie 2007. Proiectele considerate prioritare pentru 

comună sunt: infrastructura rutieră, servicii publice, infrastructura de mediu şi instruirea resursei 

umane. Situaţia internă de gestionare a documentelor este informatică. Dezbateri pe teme de 

interes public au existat 5 în anul 2007. Primăria a beneficiat de un program PHARE pentru 

îmbunătăţirea capacităţii administrative în valoare de 18.700 €. Numărul de proiecte necesare 

comunităţii este considerat a fi de 28 şi se consideră ca se pot accesa 18 dintre acestea. În prezent 

Primăria are pregătite 7 studii de fezabilitate. Primăria a atras 10 proiecte în ultimii 7 ani. Dintre 

acestea: 

• alimentare cu apă prin PDR şi FDRS, 400.000 Lei (800.000 Lei pentru Nufăru și 370.000 

Lei pentru Malcoci);  
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• PHARE – îmbunătăţirea capacităţii administrative, 18.700 € 

• 2007- programul Economie bazată pe cunoaştere (Ministerul Educaţiei) – valoare de 

1.400.000 Lei. 

• Extindere retea alimentare cu apa in comuna Nufaru- 487.421,60 lei din bugetul local 

• Sistem de canalizare si statie de epurare in loc. Nufaru -13 km- Bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Mediului si padurilor- buget local, 4.130.002 lei 

• Sistem de canalizare si statie de epurare in loc. Malcoci-9 km- Bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Mediului si padurilor- buget local, 3.453.179 lei 

• Mica infrastructura de acces-asfaltare drum trecere bac in localitatea Nufaru si asfaltare 

strada catre biserica din localitatea Malcoci comuna Nufaru, judetul Tulcea – FEADR -

221.985,00 lei 

• Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in loc. Nufaru jud. Tulcea – MADR DGP-

AM POP 1.197.010 lei 

• Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in loc. Malcoci com. Nufaru, jud. Tulcea –

MDRAP si buget local – 2.568.924,96 lei 

• Centru local de informare turistica in comuna Nufaru si proximitati; dezvoltare si 

marketing turistic FEADR masura 313  si buget local – 973.449 lei 

 În Primăria comunei Nufăru există 4 specialişti în scrierea şi gestiunea proiectelor. 

Comuna Nufăru face parte din mai multe asociaţii:  

• ACOR (Asociația Comunelor din Romania); 

• Asociaţia comunelor condusă de Consiliul Judeţean Tulcea (Asociația de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Tulcea) 

• Asociaţie de 10 consilii locale cu scopul de a accesa fonduri PDR (Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Razim Delta Dunării). 

 Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare. 

 În 2010 contul de execuţie al bugetului local arăta venituri totale de 4.817 mii lei, din care 

venituri proprii de 1.150 mii lei. În 2011 prevederile bugetare definitive evidenţiau venituri de 

3.841 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive în valoare de 4.901 mii lei. Cheltuielile pentru 

ajutorul încălzire lemne se cifrează la 3000 lei. În 2012 prevederile bugetare definitive evidenţiau 

venituri de 3276 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive în valoare de 4305 mii lei.In 2013 

venituri de 2965 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive în valoare de 3522 mii lei..In 2014 

venituri de 3692 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive în valoare de 3333 mii lei, in 2015 

venituri de 7290 mii lei  şi cheltuielile bugetare definitive în valoare de 7733 mii lei. 

 Piedicile pe care le întâmpină primăria în realizarea proiectelor sunt: lipsa banilor la 

bugetul local. 
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 Din anul 2014 comuna Nufăru este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ITI Delta Dunării cu reprezentare în structurile de conducere la nivel de Primar. 

 Împreună cu alte 33 de Unități Administrative Teritoriale din județul Tulcea, comuna 

Nufăru face parte din grupul de UAT uri care vor primi finanțare în perioada 2014-2020 prin 

intermediul mecanismelor  ITI Delta Dunării care vor asigura premizele unei dezvoltări 

sustenabile și susținute ale comunei Nufăru. 

 

5.2. Instituţii publice, bănci, servicii publice locale  

 În localități funcționează instituțiile de învățământ, dispensarul medical/ punctele medicale 

și agenții poștale. În localitatea Nufăru funcționează Serviciul "Reţeaua Electronică a Comunităţii 

Locale Nufăru" (RECL)– serviciu în cadrul Primăriei Nufăru înfiinţa prin Proiectul "Economia 

Bazată pe Cunoaştere" 2007 – 2010 – finanţat de Banca Mondiala  şi Guvernul României. 

Proiectul cuprinde următoarele componente: 

1. Extinderea accesului la tehnologiile TIC și îmbunătățirea cunoștințelor de utilizare a 

calculatorului prin dezvoltarea a aproximativ 200 de rețele virtuale locale conectate la Internet de 

bandă largă servind ca „centre de cunoaștere”, furnizare de informații, servicii și comunicare către 

cetățeni, administrația publică locală și mediul de afaceri și prin dotarea școlilor cu mijloace 

didactice și echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri 

educaționale, echipamente multimedia) ca și conectarea acestor Școli la Internet și la Rețeaua 

Electronica a Comunitarilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului 

educațional și a condițiilor de învățare. 

2. Dezvoltarea și promovarea 

serviciilor de e-government prin 

introducerea unui sistem 

eficient, on-line,  de comunicare 

între utilizator și diferite 

instituții implicate în procesul de 

înregistrare, operare și arhivare 

a întreprinzătorilor particulari 

locali și înființarea ghișeului 

unic de servicii comunitare. 

3. Promovarea comerțului 

electronic și acordarea de 

asistență financiară și tehnica 

pentru adoptarea soluțiilor 

inovative  în IMM-uri. Acest 
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mecanism oferă sprijin întreprinzătorilor sau grupurilor de întreprinzători particulari în efortul 

acestora de adoptare a soluțiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunătăți 

competitivitatea acestora pe piețele naționale și internaționale. 

 

5.3. Mediul societăţii civile (sector ONG local) 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Laguna Razim - Delta Dunării” este persoana 

juridică de drept privat și utilitate publică, fără scop patrimonial, organizaţie independentă, 

nonguvernamentală, apolitică și non profit, a fost înființata în 09.12.2008, cu respectarea 

dispozițiilor Legii 215/2001, OG 26/2000 și Legii nr. 339/2007. ADI „Laguna Razim - Delta 

Dunării” a fost înscrisa în Registrul special la poziția nr. 17/09.12.2008, are sediul în comuna 

Nufăru, județul Tulcea și are CUI nr. 24843257. 

 Conform actului constitutiv și statutului, are drept activităţi principale următoarele: 

 a) întocmirea de studii, realizarea şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi de 

interes comun, la nivelul Județului Tulcea, pentru: îmbunătățirea infrastructurii regionale de 

transport, mediu, utilități publice, socială, educațională etc.; îmbunătățirea sistemului integrat 

pentru situații de urgentă prin achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în 

situații de urgentă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgentă; 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local şi zonal; sprijinirea dezvoltării durabile a 

comunelor; îmbunătățirea infrastructurii de transport local; sprijinirea cercetării, inovării 

tehnologice şi crearea societății informaționale; creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane, 

a serviciilor sociale și a calității vieții; îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a 

infrastructurii sociale, educaționale; dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului; implicarea 

cetățenilor în actul de decizie; protejarea, promovarea și susținerea dezvoltării patrimoniului 

natural, istoric, arheologic și cultural. 

 b) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităților de finanțare a acestora din 

domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepția dezvoltării zonale şi a 

susținerii inițiativei locale; 

 c) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanțarea unor 

proiecte comune de investiții; 

 d) creşterea şanselor de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor 

fonduri destinate dezvoltării durabile zonale. 

 

5.4. Infrastructură locală 

5.4.1. Drumuri 

 Distanţa Tulcea-Nufăru este de 12 km. Comuna Nufăru este conectată prin DJ 222C de 

municipiul Tulcea. Situaţia mijloacelor de legătură ale comunei cu celelalte localităţi este 

satisfăcătoare. Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local este de 33 km şi a fost 
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reabilitat (nivelat, pietruit) în proporţie de 30%. Există un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea 

şi asfaltarea drumurilor. Recent s-au realizat o serie de lucrări de modernizare a drumului care 

străbate localitatea şi de regularizare a văii pârâului care-l traversează, acesta producând 

numeroase pagube, în urma ploilor torenţiale de vară, când apele ieşite din matcă produceau 

inundaţii, întrerupând circulaţia. 

 

5.4.2. Deşeuri 

 Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor deşi există un proiect 

pentru această activitate. În prezent Primăria dispune de 4 platforme pentru gestionarea deşeurilor 

şi are un contract cu două agenţii pentru gestionarea deşeurilor metalice.  

 

5.4.3. Apă şi canal 

 Satele Nufăru şi Malcoci au sisteme de canalizare recent finalizate, dar Ilganii de Jos și 

Victoria nu au sistem de canalizare. Sistemul de alimentare cu apă potabilă există în toate cele 

patru sate (dar vara se simte nevoia de debit mai puternic –  nu există studiu de fezabilitate pentru 

extindere sistem alimentare cu apă potabilă).  

5.4.4. Comunicaţii 

 Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, 

internet. Majoritatea populaţiei, aprox. 90% beneficiază de telefonie mobilă şi de televiziune prin 

cablu; 256 de persoane au acces la internet.   

 

6. ASPECTE ECONOMICE 

6.1. Mediul de afaceri  local 

6.1.1. Prezentare generală 

 Sectorul economic activ în prezent în 

comuna Nufăru este comerţul. Activităţile 

tradiţionale, agricultura şi creşterea 

animalelor, sunt în declin. Factorii atractivi 

pentru investitori sunt apropierea de Tulcea şi 

specificul zonei pentru investiţii în turism. Cei 

mai negativi factori pentru comunitate este 

lipsa de terenuri disponibile pentru agricultură. 

Această situaţie se datorează faptului că 

majoritatea terenurilor se constituie în zonă 

arheologică. Se consideră, totuşi, că mediul de 

dezvoltare a afacerilor s-a îmbunătăţit în 

ultimii ani, iar baza economică a înregistrat o 
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creştere lentă. Taxele colectate la bugetul local în ultimul an au fost în proporţie de 82,63 %. 

 Printre proiectele mai importante implementate de investitori pe teritoriul comunei se 

numără Baza de cazare și agrement "Nufărul" – proiect inițiat de SC FACLA SRL, în valoare 

totală de 573.900 lei. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân, 

resursele naturale din deltă, aşezarea geografică a localităţii.  

  

Principalele persoane juridice ce au sediul sau au declarat punct de lucru în comună, sunt după 

cum urmează: 

Persoana Juridica Adresa de activitate 

S.C. Soliana S.R.L Nufăru Comerț 

SC Iara Dreams SRL Ilganii de Jos Cazare, turism 

S.C. Girasole S.R.L Nufăru Comerț 

SC Terra clean service SRL Nufaru Servicii curatenie 

S.C.Agroindustriala     Nufăru                Nufăru     Agricultură 

CMI Dr.Arseni Gabriel Nufaru Asistenta medicala 

S.C. Concret S.R.L. Km  4 – 5, jud. Tulcea Agricultură 

S.C.Company Andu S.R.L str. 1848, bl.9, sc. D,ap. 15  

jud.Tulcea  

Comerț 

Directia Fitosanitara str. Mircea Voda, nr. 63, jud.Tulcea Clădire 

S.C.D.P.Rom S.R.L str. Pacii, bl. 176,sc.A,ap.1, jud. 

Tulcea. 

farmacie 

S.C. Ene  Stefan S.R.L. Nufăru Comerț 

S.C.  Ursa Mare SRL Nufăru Transport naval 

S.C. Schimbeschi    S.N.C. sat.Ilgani deJos com.Nufaru Comerț 

SC Tutoperte SRL Sat.Victoria com.Nufaru jud. Tulcea ambarcatiuni 

S.C.Stuf Delta  Production str. Babadag, nr. 19, jud. Tulcea. Clădiri,Teren. 

S.C. Tineret SRL Nufăru. Comerț 

S.C.Urmas Dac  S.R.L. Nufăru. Activitate veterinară. 

S.C.Vatui  S.R.L. sat Malcoci, Nufăru. Comerț 

SC Robimarc SRL Nufaru Comert 

S.C.CazaVlad S.R.L. sat. Victoria, com.Nufăru,  jud. 

Tulcea. 

Comerț 

SC Prislava Agroturism SRL Nufaru Cazare, turism 

 S.C Facla SRL Nufăru. Cazare, turism. 

 SC Steaua Apelor SRL Nufaru Cazare, turism 

P.F  Ene Sorin SRL Nufăru. Pescuit 

P.F Turlica Marian  Nufăru. Pescuit 

S.C Terenuri Delta Dunarii 

S.R.L Imobil company 

 Nufăru  Agentie imobiliara 
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6.2. Industrie și comerț 

 Sfera comercială a comunei cuprinde un număr de 26 agenți economici profilați pe mai 

multe domenii de activitate:  magazine, depozite de materiale de construcții, baruri şi chioşcuri 

alimentare. Industria este legată de resursele de subsol ale comunei – aceasta nu este foarte 

dezvoltată și oricum nu reprezintă un brand local. Treimea nordică a comunei, aflată la nord de 

braţul Sf. Gheorghe, se suprapune peste aluviunile Deltei Dunării şi conţine substanţe minerale 

solide nevalorificabile de tipul formaţiunilor mâloase-nisipoase. 

 Celelalte două treimi din suprafaţă, aflate la sud de braţul Sf. Gheorghe, sunt acoperite 

aproape în totalitate de o pătură de depozite loessoide, cu grosimi de până la 15 m, străpunsă pe 

suprafeţe restrânse de corpuri cu dimensiuni mici și medii, constituite de obicei din formaţiuni 

geologice devoniene şi triasice. 

 Devonianul este constituit din gresii, şisturi argiloase, calcare şi silicolite. Apar sub forma 

unor mici corpuri, de până la câteva sute de metri lungime, răspândite în jurul localităţii Victoria, 

îndeosebi în partea sa vestică. Face excepţie ca dimensiuni un corp mai extins, cu lungime de 1,5 

km, aflat în sudul localităţii respective. 

 Formaţiunile triasice medii formează corpuri independente mici, cu extindere sub 1 km, 

aproape în toate zonele comunei, mai puţin în jurul satului Victoria. Resursele fiecăruia sunt mici 

sau medii dar cumulat, la nivelul întregii comune sunt foarte mari. Corpurile sunt alcătuite din 

calcare masive, calcare dolomitice şi calcare detritice. 

 În ceea ce privește exploatările de substanţe minerale solide din cele 4 localităţi ale 

comunei, doar în Malcoci se cunosc activităţi de exploatare a substanţelor minerale solide. Astfel, 

în vatra satului s-a extras un calcar deschis la culoare, prezent în alternanţă cu şisturi calcaroase, 

care s-a folosit pentru diferite construcţii locale şi la fabricarea varului.  

 În cariera Dervent-Tepe, la 9 km de Tulcea, pe şoseaua spre Mahmudia, s-a exploatat o 

gresie alb-roşiatică, cu granulaţie de la fină la grosieră, compusă din granule de cuarţ și feldspat. 

 S-a întrebuinţat ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor şi secundar ca material 

pentru realizarea construcţiilor.  

 De asemenea în satul Ilganii de Jos funcționează și o societate de exploatare de stuf,  cu un 

număr de 50 de angajati, care recoltează și exportă stuful în străinătate necesar pentru izolații și 

învelitori acoperiș.   

 

6.3. Agricultură 

 Situat în apropierea municipiului Tulcea, satul a dezvoltat o agricultură complexă, care 

satisface cerinţele pieţei (lactate, ouă, legume, carne, păsări). Ocupaţia de bază a locuitorilor este 

agricultura, pe lângă culturile de cereale, care se realizează în câteva asociaţii agricole.  Centrul de 

vinificaţie și complexul de creştere a porcinelor au fost preluate de Municipiul Tulcea. O bună 
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parte a locuitorilor își au terenurile agricole date în arendă, ei ocupându-se de suprafețe reduse de 

teren.  

 Utilizarea terenurilor agricole în mediul rural 

Teren agricol [ha]/ Tipuri de culturi agricole 

Arabil Livezi Vii Pășuni Fânețe Grâu Porumb Cartofi 
Floarea 

soarelui 
Legume Altele 

3303 120 140 300 421 1080 180 60 180 75 - 

 

6.4. Creșterea animalelor și prelucrarea laptelui și a cârnii 

 Datorită subvențiilor APIA, numărul capetelor de animale s-a mărit, ceea ce a dus la 

creșterea și înmulțirea lor. Punctele de desfacere a produselor se afla în piețele din orașul Tulcea. 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Nr. mediu animale 

Bovine Porcine Ovine/ caprine Pasări Altele 

1. Comuna Nufăru 132 211 9600 9500 - 

 

6.5. Turism și agroturism 

 Potenţialul turistic al comunei Nufăru este reprezentat de plasarea comunei pe braţul Sf. 

Gheorghe. Ţinând cont de poziţia favorabilă (punct de trecere cu bacul), de vestigiile arheologice 

pe care le adăposteşte, Nufăru ar putea intra într-un circuit turistic cu tentă istorică, efectele  

putând fi benefice pentru întreaga regiune. Malul Dunării din amonte de sat ar putea fi curăţat şi 

amenajat în scopuri turistice, deoarece vara el este luat cu asalt de tulceni, care se refugiază aici de 

canicula din oraş. Această activitate are deja un „cap de pod“ în partea de est a satului, unde a 

apărut un modern complex turistic, numit Steaua apelor, iar pe malul Dunării pensiunile Stânca 

Dunării, Lotus și Nichita. 

 De asemenea, ca și obiective turistice amintim Biserica (1880) cu hramul Sfântul Dumitru 

(26 octombrie) și Cetatea Proslăvita este situată în comuna Nufăru, la 12 km aval de Tulcea, pe 

malul drept al braţului Sfântu Gheorghe. Cetatea a fost ridicată a fundamentis de către Imperiul 

bizantin într-o zonă cu urme materiale din epocile hallstattiană, latene şi romano-bizantină. În 

epoca romano-bizantină pe malul Dunării, la capătul nordic al promontoriului, au funcţionat două 

turnuri de supraveghere a liniei Dunării. Cercetările arheologice - sistematice sau de salvare - mult 

îngreunate de faptul că satul actual Nufăru suprapune în totalitate cetatea medievală au dus la 

dezvelirea unei părţi din zidul de incintă, a două turnuri masive, rectangulare, vizitabile - unul 

suprapus de localul Prislav, celălalt - din punctul „Dispensar" - restaurat şi conservat prin 

construirea unui clădiri de protecţie, a numeroase locuinţe, cuptoare, a mai multor necropole de 
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inhumaţie creştine; pe malul Dunării, în apropierea punctului de traversare a Dunării cu bacul spre 

Deltă, a ieşit la iveală instalaţia portuară a cetăţii. 

 

6.6. Participarea pe piaţa muncii a populaţiei locale 

 Populația activa a comunei Nufăru este absorbită în mare parte de cei mai importanți agenți 

economici din Tulcea,  dintre care : Șantierul Naval STX Tulcea, Carniprod SRL, Tremag. Restul 

populației își desfășoară activitatea în diferite societăți comerciale, agricole și pensiuni din cadrul 

comunei. 

 

7. FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL 

 Prin factor interesat a fost definit orice organizație, instituție sau grup care au interes în 

realizarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, adică este influențat/afectat sau poate 

influența/afecta realizarea/implementarea strategiei respective. 

FACTORUL DE DECIZIE – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Realizarea planului de dezvoltare strategică 

Promovarea imaginii instituţiei pe care o 

reprezintă 

Dezvoltarea durabilă a localităţii 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Respectarea întocmai a strategiei elaborate, 

oferirea de informaţii periodice despre stadiul 

acţiunii 

Implicare activă 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Nu va participa din punct de vedere financiar 

 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

În mod esenţial.  

Fără contribuţia financiară / materială a acestuia 

nu se pot îndeplini obiectivele 

Care sunt așteptările noastre față de factorul 

de decizie analizat? 

Transparenţă 

Susţinere materială / financiară 

Cooperare 

Importanța lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
3 

AGENȚI ECONOMICI  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Promovarea imaginii firmei  

Accesarea de fonduri, finanţări, dezvoltare şi 
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prosperitate 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Informări despre proiecte, programe de finanţare 

Cooperare în realizarea proiectelor 

Publicitate  

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Nu va participa din punct de vedere financiar 

Nu se va implica; va pune în pericol realizarea 

unuia / mai multor proiecte 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Contribuţia financiară a acestora influenţează 

amploarea acţiunilor 

Care sunt așteptările noastre față de factorul 

de decizie analizat? 

Cooperare 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

ORGANIZAŢII NON 

GUVERNAMENTALE (ONG) 

 

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Promovarea obiectivelor acestora 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Armonizare interese ONG / comunitate 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Neimplicare în accesarea unor finanţări specifice  

Riscul nerealizării impactului dorit asupra unor 

grupuri ţintă specific 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Indirect 

Care sunt așteptările noastre față de factorul 

de decizie analizat? 

O buna colaborare 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

BISERICA  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? O bună convieţuire a oamenilor 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Competenţă prin activităţile desfăşurate  

Implicare activă. 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Nu ne va ajuta în dezvoltarea spiritului civic al 

cetăţeanului 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

La nivelul mentalităţi grupului ţintă 
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Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

O bună implicare în viaţa comunităţii 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Să promoveze și sa educe tinerii în spiritul 

competiţiei și al implicării în viața societăţii 

civile 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Ne facem datoria și ne motivam strategia pe 

înţelesul lor, putem vorbi de o traducere a 

evenimentelor,dar mai ales a implicaţiilor pe 

care acestea le au asupra vieţii tinerilor 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Dacă nu reuşim să cooptăm de partea noastră 

acest factor de decizie atunci e foarte greu să 

reuşim o transformare durabilă și definitivă. 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

În mod esenţial. 

Implicarea acestui factor conduce la  reuşită 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Implicare activă în dezvoltarea imaginii 

comunei   Conştientizare / implicarea directă a 

tinerilor – beneficiari direcţi ai dezvoltării 

durabile 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
3 

MASS   MEDIA  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Să se realizeze o campanie transparenta, ampla 

și realistă, pe termen lung cu  rezultate 

cuantificabile 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare 

acţiune pe care o desfăşuram, facem publice 

planurile strategice și suntem foarte deschişi la 

toate întrebările pe care mass media ni le 

adresează (vox populi) 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Riscul unei imagini deformate a procesului de 

dezvoltare durabilă 

Neimplicare activă a grupurilor ţintă, datorată 

lipsei comunicării 
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În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

În mod esenţial deoarece el este cel care 

influenţează în modul cel mai sigur și amplu 

grupul ţintă. 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

O colaborare fructuoasă 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
3 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA   

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Dezvoltarea durabilă a zonei 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Ne implicăm, informăm şi ne consultăm cu acest 

factor de decizie 

Reducerea costurile proprii pentru anumite 

proiecte 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Întârzieri în realizarea unor proiecte 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Direct 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Acordare de avize, aprobări 

Implicare financiară 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
3 

FURNIZORI DE UTILITĂŢI  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Reducerea costurilor proprii 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Implicare activă 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Calitate slabă a serviciilor 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Interese comune şi complementare 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Punere la dispoziţie de informaţii specifice 

Sustenabilitatea proiectelor 

Sprijin în obţinerea de avize / acorduri / 

autorizaţii 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 
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ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Îmbunătăţirea condiţiilor de trai 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Comunicare / colaborare / implicare 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Dezinteres datorat creşterea gradului de 

nemulţumire a membrilor Asociaţiilor de 

Proprietari 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Direct, esenţial 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Schimbarea în bine a mentalităţii prin 

participarea activă 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A 

FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Ocuparea forţei de muncă 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Informare / consultare / participare 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Îngreunarea procesului  de ocupare a forţei de 

muncă disponibile 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Indirect 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Transparenţă 

Furnizare de informaţii 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE 

SOCIALĂ ŞI A FAMILIEI 

 

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Extinderea serviciilor sociale 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Promovare proiecte de interes social 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Neimplicare 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

Direct 
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Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Sprijin / cooperare 

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
2 

CETĂȚENII  

Care sunt aşteptările factorului de decizie? Realizarea planului de dezvoltare strategică 

Dezvoltarea durabilă a comunei 

Ce facem pentru a îndeplini așteptările 

factorului de decizie? 

Respectarea întocmai a strategiei elaborate, 

oferirea de informaţii periodice despre stadiul 

acţiunii 

Implicare activă 

Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia 

nu sunt îndeplinite? 

Nu va participa din punct de vedere financiar 

În ce mod ne influențează factorul de 

decizie? 

În mod esenţial 

Implicarea acestui factor conduce la  reuşită 

Care sunt așteptările noastre fată de factorul 

de decizie analizat? 

Implicare activă în dezvoltarea imaginii 

comunei   

Cooperare   

Importanta lui pentru succesul proiectului 

Puțin 1, Important 2, F. important 3 
3 

 

8. ANALIZA SWOT GENERALA A COMUNEI NUFĂRU 

Puncte tari Puncte slabe 

Potențial turistic datorită apropierii de brațul 

Sfântu Gheorghe, existența bălților și 

posibilitatea de navigație, pescuit, turism; 

Vestigii arheologice; 

Apropierea de municipiul Tulcea (12 km); 

Drumul Județean ce trece prin toate cele trei 

sate componente ale comunei Nufăru este 

recent reabilitat; 

Transport regulat din comuna până în oraș; 

Interesul locuitorilor pentru atragerea 

investitorilor în vederea creării de locuri de 

muncă; 

Migrația populației spre mediul rural (in ultimii 

Drumuri și străzi comunale nemodernizate care 

reduc posibilitatea de valorificare a 

potențialului turistic; 

Populaţia îmbătrânită; 

Lipsă investitori puternici;  

Lipsă locurilor de muncă; 

Lipsă investiţii în sector agricol, iar sistemul de 

irigații trebuie reabilitat; 

Slaba exploatare a resurselor naturale; 

Drumul Județean nu are prevăzute piste pentru 

bicicliști; 

Digului de protecție al localităților trebuie 

consolidat; 
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ani); 

Interesul autorităților locale pentru sprijinirea 

investitorilor; 

Există specialişti pentru scriere proiecte; 

Cunoașterea ofertelor de proiecte europene; 

Zona de un pitoresc aparte, cu o fauna și flora 

specifică  (flora: asociaţii de stepă; fauna: 

ciocântorsul, piciorongul, becaţina comună, 

sitarul de mal, fluierarul cu picioare roşii, 

prigoria, dumbrăveanca, lăstunul de mal, 

cucuveaua,vânturelul roşu); 

Zonă cu potențial eolian;  

Resurse pentru dezvoltarea agriculturii; 

Există 4 societăți cu profil agricol și o societate 

cu profil recoltare și export stuf; 

Resurse de calcar industrial (exploatare există la 

Malcoci); 

Zona caracterizată toleranță multiconfesională 

(ortodocși, catolici, ruși lipoveni); 

Un număr relativ mare de locuitori; 

Existența unor studii de fezabilitate și proiecte 

tehnice pentru investiții în infrastructura; 

Școli reabilitate; 

 Condiții satisfăcătoare pentru desfășurarea 

activităților în domeniu sănătății (dotare cu 

ecograf, EKG, etc.) 

Locuri de joacă amenajate; 

Punct farmaceutic; 

Sistem de canalizare și stații de epurare la 

Malcoci și Nufăru; 

Existența parteneriate eficiente; 

Suprafețe incluse în Rezervația Biosferei a 

Deltei Dunării, accesare fonduri; 

Plan urbanistic general actualizat;  

Ponderea mică a industriei; 

Spații neadecvate pentru depozitarea și 

reciclarea deșeurilor;    

Amplasamentul comunei intr-o zonă 

arheologică - autorizații de construire și 

reparații greu de obținut;    

Resursele financiare ale bugetului local 

insuficiente pentru dezvoltare; 

Amenințări Oportunități 

Migrația forței de muncă calificate spre centrul Identificarea de surse de finanțare pentru 
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urban sau alte regiuni  

Sporul natural negativ 

Riscuri naturale – inundaţiile 

Lipsă de interes a investitorilor  

 

proiecte viabile ale comunității și care sunt 

stabilite ca priorități în mod participativ 

(extindere și modernizare sistem alimentare cu 

apa, ecologizare, modernizarea drumurilor 

comunale, extinderea iluminatului public, etc.); 

Posibilitatea stabilirii de consorții/asocieri la 

nivel local sau Județean pentru accesare 

Fonduri structurale; 

Aprobarea unor facilități fiscale pentru agenții 

economici care investesc în scopul modernizării 

comunei Nufăru; 

Dezvoltarea agroturismului și crearea de locuri 

de muncă; 

Valorificarea potenţialului turistic; 

Dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale; 

Dezvoltare agricultura și a sistemului de irigații; 

Exploatarea resurselor piscicole şi stuficole; 

Înființarea de microferme de creștere și 

îngrășare a animalelor și puncte de valorificare 

a produselor provenite de la animalele crescute 

în comună;  

Investiţii în energie neconvenţională (eoliene, 

panouri fotovoltaice); 

Investiţii în exploatarea resurselor naturale; 

Realizarea de investiții prin aplicarea 

principiului „Poluatorul plătește” (dispensar); 

Centru local de informare turistică (proiect cu 

finanțare MDRT); 

 

 

 

9. ANALIZA SWOT PE DOMENII A COMUNEI NUFĂRU 

9.1. Dezvoltare turistică 

Puncte tari Puncte slabe 

Apropierea de municipiu și situarea într-o zonă 

cu multe site-uri arheologice; 

Este poarta de intrare în Delta Dunării; 

Apropierea de brațul Sfântu Gheorghe, 

Existența bălților și posibilitatea de navigație, 

Insuficiența locurilor de cazare; 

Nu există parcuri,zone verzi amenajate; 

Inexistența strategiei de turism 

Slaba mediatizare a zonei turistice 
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pescuit, turism; 

Peisaj deosebit; 

Accesabilitate asigurata de drumul Județean 

reabilitat, ce trece prin cele trei sate ale 

comunei; 

Existența parcare pentru ambarcațiuni; 

 Tradiţie și istorie; 

Forță de muncă disponibilă;  

Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

PUG aprobat; 

Exista studii de fezabilitate și proiecte tehnice; 

Pensiuni pentru turiști și calitatea serviciilor de 

cazare; 

Ameninţări Oportunităţi 

Lipsă partenerilor/ investitorilor; 

Nivelul de trai scăzut al populației; 

Concurență din partea altor zone turistice intens 

mediatizate cu infrastructuri mai bine dezvoltate 

 

 

Reabilitarea Bisericii germanice; 

Construcție mini port pentru ambarcațiuni la 

Nufăru; 

Reprofilarea forței de muncă disponibilizate 

Acordarea de facilitaţi locale pentru investitori 

Promovarea zonei turistice 

Atragerea de fonduri pentru promovarea 

comunei 

 

9.2. Așezare geografică 

Puncte tari Puncte slabe 

Peisajul natural 

Clima ponderată 

Aşezarea geografică  în apropierea Dunării 

Flora și fauna 

Zona de câmpie; 

Distanta din centrul comunei și satele aparținătoare 

este relativ mică 

Solurile propice pentru culturile de cereale și 

pentru podgorii și livezi 

Terenuri insuficiente pentru investitori 

Migrarea forței de muncă către municipiu  

 

Ameninţări Oportunităţi 

Expunerea la inundații Investiții eoliene 
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Punere în valoare a zonei turistice 

Exploatarea stufului și a masei lemnoase; 

Dezvoltarea pisciculturii 

 

9.3. Populație și nevoi sociale 

Puncte tari Puncte slabe 

Forţă de muncă disponibilă și ieftină 

Existența instituţiilor de învăţământ  

Condiții bune de studiu 

Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare pe 

post 

Acordare burse sociale și de transport; 

Asigurarea transportului elevilor la școală; 

Rezultate bune la învăţătura 

Tradiție în conviețuirea multiconfesională 

(ortodocși pe rit nou, catolici, ruși lipoveni); 

Acordare locuri de case pentru familiile tinere; 

Există un punct farmaceutic; 

Condiții satisfăcătoare pentru desfășurarea 

activităților în domeniu sănătății (dotare cu 

ecograf, ekg, etc.) 

Locuri de joacă amenajate; 

Cămin cultural la Nufăru; 

Implementare proiect P.A.P.I. (punct de acces 

public la informații, biblionet); 

Inițiativă din partea primăriei pentru organizare 

programe și cursuri de reconversie și instruire 

profesională (în special în domeniul utilizării 

calculatorului de către tineri); 

Există un serviciu de salubritate asigurat de o 

societate comercială; 

Suprafețe incluse în Rezervația Biosferei a Deltei 

Dunării, accesare fonduri; 

Număr mare de persoane asistate social 

Nu există rețea de energie electrică la locurile 

noi de case acordate tinerilor 

Lipsă unor alternative pentru forța de muncă 

disponibilizată; 

Servicii de sănătate insuficiente datorita lipsei 

cadrelor medicale specializate;  

Spor natural în continuă descreștere 

Lipsă unor centre pentru bătrâni și copii în 

comună 

Lipsă activității culturale și de recreere 

Lipsă spațiilor de recreere (parcuri, sală de 

sport) 

Starea precară a căminului cultural victoria 

Starea avansată de degradare a bisericii 

(Malcoci, victoria, biserica germană) 

Nu există sediu de bancă sau bancomat în 

comună 

Lipsă de educație în privința mediului 

Ameninţări Oportunităţi 

Reducerea ponderii populației active 

Descreștere demografică 

Posibilitatea accesării de fonduri pentru proiecte 

în domeniul resurselor umane 
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Reducerea ponderii populației ce absolvă o formă 

de învățământ 

Accentuare conflicte sociale 

Lipsă surselor de finanțare 

Lipsă cadrelor medicale specializate 

 

Accesare FEN pentru construire parcuri; 

Reabilitare Cămin Cultural Malcoci (proiect); 

Disponibilitatea populaţiei; 

Implementare proiect finanțat din FEN pentru 

managementul integrat al deșeurilor (parteneriat 

cu Consiliul Județean); 

 

9.4. Economie – turism 

Puncte tari Puncte slabe 

Existența unui complex turistic modern și a 

altor pensiuni 

Potenţial turistic (natural, Existența P.U.G., + 

S.F.C.C.) 

Zone cu potenţial agro – turistic 

Disponibilitatea administraţiei pentru sprijinirea 

investitorilor 

Există 4 societăți cu profil agricol și o societate 

cu profil recoltare și export stuf; 

În comuna își desfășoară activitatea o brutărie; 

Zonă cu potențial eolian, fotovoltaic; 

Există potențial pentru agricultura ecologică; 

Resurse și exploatare resurse calcar industrial; 

Lipsă agenților economici puternici 

Lipsă utilităţi zona turism (drumuri, servicii de 

salubritate corespunzătoare) 

Amplasamentul comunei într-o zonă 

arheologică - autorizații de construire și 

reparații greu de obținut;  

Lipsă centrelor de preluare a laptelui sau altor 

produse; 

Resurse financiare limitate 

Slaba promovare a zonei comparativ cu 

potențialul turistic și economic 

Proprietăți puternic fragmentate 

Sistem de irigații nereabilitat; 

Declinul activităților tradiționale de zootehnie 

și piscicultură 

Putere redusă de cumpărare a populației 

Ponderea mică a industriei; 

Ameninţări Oportunităţi 

Plecarea tinerilor în străinătate; 

Fenomenul economiei subterane și a muncii la 

negru 

Legislație instabilă 

Rezistența la schimbare 

 

Finanţare + programe FEN pentru investiții în 

infrastructură și turism 

Atragere investitori în turism prin acordare 

facilități 

Înființare de microferme 

Recoltare stuf 

Exploatări calcar 

Posibilitatea înființării de câmpuri eoliene  

Acordare subvenții pentru terenurile cultivate 
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Crearea de societăți noi în domeniul turismului; 

Crearea de locuri de muncă 

 Permanente; 

 Dezvoltarea structurii informaționale privind 

oportunitățile turismului 

 

9.5. Infrastructura şi mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Drum județean reabilitat care străbate 

localitățile 

Existența utilităţilor ( energie electrică, 

canalizare, stație epurare,  telefonie,  alimentare 

cu apă, iluminat public) 

Dispensar aparatură medicală; 

Există cămine culturale; 

Forţă de muncă disponibilă; 

Există persoană specializată în atragerea 

surselor de finanţare; 

Există telefonie fixă, mobilă, cablu tv; 

Există școală și grădiniță; 

Există agenție poștală; 

Exista inițiative pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea 

reciclării, refolosirii, recuperării sau 

valorificării lor (dar cu dotări improvizate de 

autoritati); 

Lipsă infrastructură reabilitată (drumuri 

comunale, cămine culturale, etc.) 

Inexistență stație de dedurizare a apei; 

Educație ecologică superficială; 

Imobilele disponibile nereabilitate 

O parte a populației nu utilizează serviciul de 

colectare și transport deșeuri 

Lipsă dotare cu europubele, containere, coșuri 

de gunoi; 

Lipsă bază sportivă/lipsă sală sport  

Starea de degradare a digului 

Spații joacă pentru copii insuficiente; 

Inexistență parcuri; 

 

Ameninţări Oportunităţi 

Degradarea progresivă a infrastructurii existente 

Inexistență investitori  

Surse financiare proprii insuficiente pentru 

realizare infrastructură 

Mentalitatea de indiferentă fată de protecția 

mediului; 

Rezistenta la schimbare. 

 

Locuri atractive pentru dezvoltarea turistică 

Zonă cu potențial eolian 

Implementare proiect finanțat din FEN pentru 

managementul deșeurilor în parteneriat cu alte 

comune 

Existența unor surse de finanţare 

Accesare programe de finanțare pentru realizare 

elemente de infrastructură. 
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10. SEMINARUL VIZIUNILOR 

Întrebarea seminarului : Ce vedem realizat în comuna Nufăru  în anul 2016? 

Obiectivul seminarului : Identificarea realizărilor comunității comunei Nufăru  peste 5 ani 

DRUMURI/ STRĂZI MODERNIZATE 

Reabilitare și asfaltare străzi în localitatea Nufăru, Malcoci, Victoria și Ilganii de Jos 

Reabilitare DC 2 Nufăru - Ilganii de Jos - Partizani - Gorgova 

SISTEM APA-CANAL EXTINS 

Realizarea sistemului de canalizare în satul Victoria și extinderea rețelei de alimentare cu apă 

a comunei Nufăru 

Suplimentare și dotare sistem de alimentare cu apă Nufăru 

CONSTRUCTII PUBLICE DE INTERES LOCAL 

Reabilitare Cămin Cultural Victoria 

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, consolidarea malurilor Dunării pe teritoriul 

comunelor Nufăru și Ilganii de Jos 

Sală de sport 

Electrificare lotizare Ilganii de Jos 

Electrificare lotizare Locuri de casa Malcoci 

Reparații grădiniță cu program normal sat Malcoci 

Biserica germană renovată 

Rețea de energie electrică extinsă 

Sistem alimentare gaze naturale 

ALTERNATIVE ECONOMICE DEZVOLTATE 

Mini fabrica pentru prelucrarea laptelui 

Crearea de asociații de producție 

Înființare mini ferme zootehnice 

Plantații de vii 

Livezi 

Organizare târguri 

Înființare ateliere meșteșugărești 

Valorificarea produselor agricole 

ZONE DE AGREMENT REALIZATE 

Plaja Nufăru 

Complex sportiv 

Parcuri 

Locuri de joacă 
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Teren fotbal  

Cofetărie 

TURISM 

Atragerea întreprinzătorilor în turism 

Mediatizare potențial turistic 

Pensiuni turistice 

Amenajare plaja Nufăru 

SERVICII SOCIALE 

Un centru pentru bătrâni 

Centru de informare al cetățeanului Primăria Nufăru 

SISTEM ECOLOGIC FINALIZAT 

Sistem de canalizare și stație epurare în Nufăru 

Sistem de canalizare și stație epurare în Malcoci 

Sistem de canalizare și stație epurare în Victoria 

Sistem de canalizare și stație epurare în Ilganii de Jos 

Sistem integrat de gestionare a deșeurilor comuna Nufăru 

TRADIȚII PROMOVATE 

Muzeul satului 

Zilele satului 

Ansamblu folcloric 

 

11. SEMINARUL CONTRADICȚIILOR 

Obiectiv general: Identificarea obstacolelor care pot împiedica realizarea viziunilor comunităţii 

Nufăru până în anul 2020 

Întrebare generală: Care sunt obstacolele care pot împiedica realizarea viziunilor comunităţii 

Nufăru până în anul 2020 ? 

MANAGEMENT DEFECTUOS AL PROMOVARII COMUNEI NUFĂRU 

Promovarea insuficientă a localităţii (APL, comunitate) 

Promovarea defectuoasă a imaginii comunei Nufăru  

Promovare a imaginii comunei prin sisteme electronice nerealizată 

Imaginea nefavorabilă a investitorilor despre  comuna Nufăru  

Lipsa informațiilor în legătură cu comuna Nufăru 

IMPLICARE INSUFICIENTĂ A CETĂŢENILOR ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ 

Priorităţile nu sunt identificate prin participarea cetățenilor 

Lipsa comunicării  și implicării cetățenilor în elaborarea programelor de dezvoltare 
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Colaborarea defectuoasa a cetățenilor cu factorii de decizie 

Nepăsarea și reticenta la activitatea participative 

PARTENERIATE NEDEZVOLTATE LA NIVEL COMUNITAR 

Inconştienţa factorilor de decizie implicaţi în proiecte europene 

Colaborarea insuficientă între factorii de decizie în dezvoltarea comunităţii 

Divizarea colectivității locale datorită intereselor diferite 

STRATEGIE DURABILĂ DE DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A ZONEI 

Neidentificarea corectă a oportunităților și posibilităților de dezvoltare locală și zonală 

Strategie de prioritizare a investițiilor de infrastructură nedezvoltată 

Plan zonal de combatere a efectelor inundațiilor 

MĂSURI NEIDENTIFICATE PENTRU ATRAGERE DE INVESTITORI 

Strategia administraţiei de atragere a investitorilor precară 

Facilităţi locale nestabilite 

Capacităţi insuficiente în atragerea de investitori străini 

SURSE FINANCIARE INSUFICIENTE LA NIVEL LOCAL 

Surse financiare neidentificate pentru proiectele comunităţii 

Surse financiare insuficiente la nivelul comunităţii 

LOCURI DE MUNCĂ INSUFICIENTE 

Lipsa specialiștilor în domenii prioritare 

Îmbătrânirea populației 

Absența măsurilor de reconversie profesională 

Spirit antreprenorial scăzut 

Resurse locale nevalorificate animale și vegetale 
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12. SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE 

Întrebarea seminarului: „Ce trebuie sa întreprindem pentru a depăşi obstacolele ce împiedică 

realizarea viziunilor?” 

Obiectivul seminarului: Identificarea direcţiilor strategice 

12.1. Direcţia strategică: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor comunale în localitățile 

Nufăru, Malcoci, Victoria, inclusiv 

marcarea și dotarea lor cu panouri de 

orientare, direcționare 

Identificarea drumurilor din inventarul comunei și 

evaluarea stării acestora 

Plan de reabilitare drumuri 

Proiecte de finanțare depuse 

Realizare lucrări reabilitare drumuri 

2. Reabilitare DC 2 Nufăru - Ilganii de 

Jos - Partizani - Gorgova 

Evaluare stare actuală drum 

SF și proiect tehnic 

Oportunități finanțare 

Reabilitare drum comunal 

3. Regularizare curs derea și construcție 

poduri traversare derea în localitățile 

Malcoci și Nufăru 

Realizare Studiu de Fezabilitate 

Identificare posibilități finanțare 

Proiect cu finanțare externă nerambursabilă 

Execuție și derulare proiect 

4. Extindere sistem alimentare cu apă și 

stație dedurizare apa potabilă  

Alocare resurse financiare necesare SF  

Studiu fezabilitate  

Proiectare tehnica 

Semnare contract de finanțare 

Execuție 

5. Sistem centralizat de canalizare şi 

staţie epurare în localitățile Victoria și 

Ilganii de Jos 

Alocare resurse financiare necesare SF 

Elaborare Studiu de Fezabilitate 

Identificare fond de finanţare  

Elaborare cerere de finanţare 

Realizare lucrări sistem de canalizare și staţie de 

epurare 

6. Decolmatare braț Sf. Gheorghe în zona 

satelor componente ale comunei și 

reabilitare dig apărare împotriva 

Studiu fezabilitate 

Studiu geo-topografic 

Studiu de  impact 
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inundațiilor Proiect tehnic 

Cerere de finanțare 

Semnare contract grant 

Implementare proiect 

7. Forarea de puțuri de apă potabilă în 

localitatea Malcoci 

Identificare amplasamente propice  

Identificare posibilități finanțare 

Realizare 

8. Lucrări de eliminare a efectelor 

produse de inundații  

Scriere proiect cu posibilitatea finanțării de către 

Autoritatea Fondului de Mediu 

9. Reabilitarea și dotarea căminului 

cultural din satul Victoria 

 

 

Evaluare situaţie actuală 

Alocare resurse necesare PT 

Elaborare Proiect tehnic 

Întocmire cerere de finanţare 

Realizare lucrări de reabilitare şi dotare 

10. Grădiniță cu 60 de locuri localitatea 

Nufăru 

Avize 

Identificare amplasament/ locație 

SF+PT 

Identificare Oportunități finanțare 

Accesare fonduri 

Realizare 

11. Reabilitare grădinița din Malcoci Evaluare situaţie actuală 

Alocare resurse necesare PT 

Elaborare Proiect tehnic 

Întocmire cerere de finanţare 

Realizare lucrări de reabilitare 

12. Înființare și dotare centru after-school 

Nufăru și Malcoci 

Identificare locație 

Oportunități de finanțare pentru amenajare și dotare 

Realizare centru 

13. Dotarea școala  din localitatea Malcoci 

cu centrală termică  

Evaluare situaţie actuală (stabilirea necesarului de 

dotări) 

Identificare fond de finanţare şi întocmirea cererii 

de finanţare 

Dotarea școlii 

14. Modernizarea sistemului de încălzire 

al sediului primăriei cu panouri 

Evaluare situaţie actuală (stabilirea necesarului de 

dotări) 
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fotovoltaice Identificare fond de finanţare şi întocmirea cererii 

de finanţare 

Dotare 

15. 

Amenajare teren sport școala Nufăru 

Studiu de fezabilitate 

Proiect tehnic 

Execuție 

16. Modernizarea și finalizarea sistemului 

de iluminat public în satele comunei 

Evaluare situaţie actuală  

Alocarea resurselor necesare 

Modernizarea sistemului de iluminat public 

17. Extindere rețea energie electrică în 

satele Malcoci și Ilganii de Jos 

Evaluare situaţie   

Studiu fezabilitate 

Alocarea resurselor necesare PT și Execuție 

Extinderea și modernizarea rețelei de energie 

electrică 

18. Construcţia unui nou cimitir în Nufăru  Identificare locaţie 

Identificare surse de finanţare  

Realizarea cimitir 

19. 

Amenajare zona de agrement în 

localitatea Nufăru 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 

impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

20. Construire reabilitare poduri, podețe, 

drene în  localitățile Malcoci, Nufăru, 

Victoria 

Inventariere infrastructură existentă 

Evaluare situație actuală 

Studiu de fezabilitate 

Oportunități finanțare 

Construire 

21. Lucrări de împădurire a terenurilor 

degradate 

Delimitarea terenurilor de ameliorare 

Proiectare 

Documentație tehnico-economică 

Oportunități finanțare 

Lucrări împădurire 

22. 

Înființare punct SMURD 

Parteneriat public-public  (9 comune) și Înființare 

unei Asociație de Dezvoltare Intracomunitară 

Realizare proiect 

23.  Amenajare trecere BAC Nufăru și Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 
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Ilganii de Jos impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

24. 

Extindere rețea canalizare și 

modernizare sistem alimentare cu apă 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 

impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

25. 

Amenajare spații joacă pentru copii în 

toate localitățile comunei 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 

impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

26. 

Construire și dotare dispensar uman 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 

impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

27. 

Consolidare ravene ape pluviale 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și studiu 

impact 

Identificare resurse  

Implementare proiect 

 

12.2. Direcţia strategică: Dezvoltarea agriculturii și sectorului zootehnic 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Reabilitare sistem irigații Stabilire parteneriate între asociațiile agricole din 

comuna Nufăru și alte comune 

Accesare fonduri 

Reabilitare sistem 

2. Înființare puncte de colectare a 

laptelui și altor produse agricole 

(legume, fructe, miere, etc.) 

Identificare potențiali producători și furnizori 

agricoli și agenți economici 

Plan de afaceri pentru comercializarea produselor și 

preluarea lor de către operatorii economici 

specializați cu prelucrarea 

Surse de finanțare din subvenții de la bugetul de 

stat 

Selectare locație 
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Înființare locuri de muncă 

Realizare 

3. Reabilitare pășunilor comunale Studiu de fezabilitate 

Identificare surse de finanțare 

Elaborare proiect tehnic și realizare 

4. Dezvoltarea asociațiilor de producători 

agricoli și creșterea animalelor  

Identificarea celor interesați 

Organizare sesiuni de instruire și informare 

5. Încurajarea bio- agriculturii Facilități fiscale în primii ani pentru terenurile care 

sunt pregătite pentru agricultura ecologică 

Promovare 

Mediatizare 

6. Centru de informare și consultanta 

agricola pentru persoane fizice și 

juridice în localitatea Nufăru 

Identificarea celor interesați  

Identificare unor spatii ce pot fi valorificate în acest 

mod 

Resurse bănești/posibilitate accesare fonduri 

nerambursabile pentru amenajare spațiu și 

organizare sesiuni de instruire și informare 

Implementare: amenajare și dotare 

Mediatizare 

Organizare sesiuni de instruire și informare 

7. Încurajare înființare mini ferme 

zootehnice 

 

Facilități fiscale 

Parteneriate public-private pentru stații de epurare 

Parteneriat cu APIA și Camera Județeană Agricolă 

Tulcea 

Promovare zona ca și potențial 

 

 

12.3. Direcţia strategică: Modernizarea serviciilor publice și  înființarea serviciilor necesare 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Înființarea unui serviciu de salubrizare Analiză documente necesare 

Susţinerea ideii în şedinţa Consiliului Local 

2. Campanie de informare pentru 

populație pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Pregătire campanie: materiale scrise, broșuri 

Recrutare voluntara 

Ședințe publice de informare pentru populație 
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Amenajare puncte de colectare selectivă în locuri 

publice 

Activități practice de ecologizare selectivă 

3. Dotare dispensare umane performante 

în localitățile Nufăru, Malcoci, 

Victoria 

Cuantificare necesar dotări 

Identificare resurse 

Dotare cu echipamente dispensar 

4. Deschiderea unui nou punct 

farmaceutic în Malcoci 

Identificarea unui spațiu ce va putea avea aceasta 

destinație 

Identificarea și atragerea investitorului 

Realizare 

5. Amenajare cabinet stomatologic Identificarea unui spațiu ce va putea avea aceasta 

destinație 

Identificarea și atragerea investitorului 

Realizare 

6. Construire locuințe ANL pentru tineri 

specialiști (medici, cadre didactice, 

ingineri, etc.) 

 

 

 

Identificare teren 

Proiectare tehnică 

Identificare surse 

Derulare investiție 

7. Acordare teren pentru case pentru 

familiile tinere sau aflate în dificultate 

Identificare teren 

Stabilire criterii de acordare 

Mediatizare 

Selecție familii 

Acordarea terenului familiilor selectate 

Asigurare rețea de utilități 

8. Amenajare clădire pentru after-school Identificare locație 

Oportunități de finanțare pentru amenajare și 

dotare 

Realizare centru 

9. Realizare piaţă agro- alimentară în 

localitatea Malcoci   

Identificare amplasament 

Crearea condițiilor necesare (grupuri sanitare, etc.) 

10. Campanie de informare sanitar - 

veterinară a populației despre normele 

sanitar - veterinară impuse în Uniunea 

Identificare sponsori, parteneri 

 

Pregătire campanie 
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12.4. Direcţia strategică: Revitalizarea activităților culturale și sportive 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Deschiderea unui spațiu 

expozițional/un muzeu al comunității 

Identificare locaţie  

Reabilitare clădire şi transformarea sa într-un 

muzeu; 

Realizarea spațiului expozițional 

Deschidere 

2. Renovarea/ reabilitarea bisericii din 

localitatea Victoria și a bisericii 

germane din localitatea Malcoci 

Realizare SF  

Identificare surse de finanţare 

Realizare 

3. Realizare picturi în bisericile din 

localitățile Malcoci și Victoria 

Identificare surse finanțare 

Scriere proiecte 

Realizare 

4. Reluarea și inițierea de activități 

culturale 

Organizarea acțiunii culturale „Fiii Satului”, 

festivaluri 

Promovarea grupurilor artistice locale Ansamblul 

Folcloric „Nuferii Deltei” și Ansamblul de copii 

Festivități pentru cuplurile ce împlinesc 50 de ani 

de căsătorie 

Dezvoltarea de activități culturale locale 

5. Sa nu ne pierdem cultura și tradițiile 

ghid local de promovare 

Documentare ghid cultural 

Căutare surse de finanțare 

Tipărire ghid și promovarea moștenirii culturale 

locale susținută de evenimente locale 

6. Realizarea unui complex sportiv în Evaluare și identificare potenţiale locaţii 

Europeană în domeniul zootehnic și a 

consumului alimentar 

Implementare campanii  

11. Modernizarea serviciilor publice 

locale prin achiziționarea unui tractor 

cu remorcă și lamă de zăpadă pentru 

înlăturarea urmărilor unor fenomene 

meteo periculoase  

Identificare surse de finantare 

Identificare oferte 

Depunere aplicații de finanțare 

Achiziționare 
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localitățile Nufăru și Malcoci Elaborare Studiu de Fezabilitate 

Stabilire surse de finanţare şi Întocmire cerere de 

finanţare pentru lucrări de realizare şi dotare 

Realizare lucrări 

7. Realizarea parcuri şi extindere locuri 

de joacă pentru copii  în localitățile 

Nufăru, Malcoci și Victoria 

Evaluare şi identificare potenţiale locaţii 

Elaborare Studiu de Fezabilitate 

Stabilire surse de finanţare şi Întocmire cerere de 

finanţare pentru lucrări de realizare şi dotare 

Realizare lucrări 

 

12.5. Direcţia strategică: Crearea unui cadru favorabil investitorilor 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Modernizare infrastructura de drumuri 

pentru atragerea de investitori în 

domeniul turismului  

Studii fezabilitate 

Încheierea unor eventuale parteneriate public - 

private pentru realizare unor obiective de investiții 

publice 

Realizare 

2.  

Stabilirea de facilităţi pentru 

investitori 

 

Stabilirea de facilităţi pentru investitori prin 

Administraţia Publică Locală 

Acordarea prin hotărâre a Consiliului local a tuturor 

facilităţilor legale pentru investitori 

Promovarea facilităţilor acordate pentru investitori 

3. Stimularea și atragerea 

întreprinzătorilor în turism și 

agroturism 

Identificarea gospodăriilor care pot practica 

agroturismul 

Instruire întreprinzători în agroturism 

Înființare clase agroturism – meșteșuguri 

Identificare facilități pentru întreprinzători 

 

Evaluarea Oportunităților turistice a comunei  

4. Dezvoltarea capacitații de formare 

profesionala pentru categoriile 

dezavantajate/ reconversie 

profesionala 

Parteneriate cu AJOFM sau ONG-uri 

Identificarea cerințelor pe piața muncii din zonă 

Diseminare 

Organizare  

5. Dezvoltare sector IMM care sa Identificarea persoanelor cu inițiativă 
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valorifice resurse locale Organizare de instruiri și seminarii adresate 

întreprinzătorilor 

Evaluarea potențialului de resurse naturale (plante 

medicinale, fructe de pădure, ciuperci, etc..) 

Mediatizarea programelor de facilități pentru 

crearea locurilor de muncă 

Identificare piețe pentru produsele locale 

 

12.6. Direcţia strategică: Elaborarea și implementarea strategiei de promovare a  comunei 

Nufăru 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Promovarea imaginii comunei Nufăru Promovarea imaginii comunei  prin mass – media 

locală și naţională  

Realizarea de pliante, broșuri și alte instrumente de 

promovare 

 Realizarea unui plan de promovare a comunei la 

televiziune și radio 

Realizarea unui catalog de promovare a localităţii 

Realizarea unui web site de promovare a 

comunității 

Realizarea unei monografii a comunei 

2. Realizare standuri de promovare a 

produselor locale  

Identificare produse locale 

Realizarea facilităților de expunere și valorificare a 

produselor 

Promovare 

3. 

 

 

 

Introducerea comunei în circuitele 

turistice de interes zonal 

Încheiere parteneriate cu Consiliul Județean și cu 

agenții de turism 

Identificare sponsori privați (din agenții economici 

direct interesați) 

Realizare materiale promoționale 

Publicitate pe internet 

Implementare 

4. Amenajare Centru Local de Informare 

și Promovare Turistica localitatea 

Realizare cabană (15-20 locuri) 

Realizare utilităţi şi dotare 
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Nufăru 

5. Amenajare zona de agrement în 

localitatea Nufăru 

Identificare locație 

Identificare firme private interesate/ sponsori sau 

parteneriate 

Avize, autorizații 

Amenajare spațiu 

 

12.7. Direcţia strategică: Dezvoltarea capacității administrative și întărirea mecanismului de 

atragere de fonduri 

Obiective specifice Activităţi de realizat 

1. Creșterea eficientei personalului din 

primărie prin participarea la programe 

de instruire specifice și dotarea cu 

softuri specifice 

Identificare nevoi 

Cuantificare efort financiar 

Scriere cerere de finanțare   

Implementare 

2. Specializare uneia sau mai multor 

persoane în scrierea de proiecte și în 

supravegherea/ urmărirea Execuției 

lucrărilor 

Accesarea de fonduri externe prin biroul 

specializat din cadrul C.L. 

Formarea de specialiști (A.P.L.) pentru 

atragerea/implementarea proiectelor 

3. Atragerea de finanţări Identificare/diseminare surse de finanțare 

Instruire personal din primărie  

Realizare și actualizare baza de date surse de 

finanțare  

Stabilirea de parteneriate funcţionale la nivel 

de comunitate 

4. Realizarea unor schimburi de 

experiență cu alte comunități rurale 

din județ, țară şi străinătate 

Stabilire parteneriate comunitare 

Schimb experiențe și know-how 

5. Înfrățire între cetățenii din comuna 

Nufăru și o comună similară din 

Uniunea Europeană 

Implementare proiect înfrățire: Europa 

pentru cetățeni 2007- 2013 

 

 

12.8. Direcţia strategică:Implicarea cetăţenilor în viața comunității și cultivarea spiritului 

civic 

Obiective specifice Activităţi de realizat 
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1. Birou de consiliere pentru cetățeni Surse de finanțare pentru:  

personal și dotare materiala 

consiliere în domenii de interes administrativ 

2. Informarea și consultarea cetăţenilor 

 

 

Realizare calendar cu întâlniri cetățenești 

periodice  

Organizare de adunări pentru informarea 

cetățenilor  

Mediatizare exemple de bună practică din 

alte comunități  

Realizare și amplasare de panouri publicitare 

și informative 

Informare cu scopul creșterii spiritului 

asociativ 

 3. Conștientizarea cetățenilor în 

gestionarea deșeurilor 

Campanie de informare în domeniul 

protecției mediului 

Întâlniri cetățenești pentru identificarea 

necesitaților (containere, amplasare) 
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13. PLANUL DE ACŢIUNE  PARTICIPATIV  PRIVIND REALIZAREA DIRECŢIILOR STRATEGICE 2014-2020 

13.1. Direcţia strategică: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1. Reabilitarea și 

modernizarea 

drumurilor 

comunale în 

localitățile Nufăru, 

Malcoci, Victoria, 

inclusiv marcarea și 

dotarea lor cu 

panouri de 

orientare, 

direcționare 

 

Identificarea 

drumurilor din 

inventarul 

comunei și 

evaluarea stării 

acestora 

 

Realizat inventar 

Raport de evaluare 

a stării obiectivelor 

de realizat 

Elaborare Notă de 

Fundamentare şi 

prezentarea sa în 

Consiliul local 

Realizat 

Realizat 

 

Realizat 

 

- 

- 

 

 

- 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Membrii   

CDSE 

Plan de reabilitare 

drumuri 

 

Calendar de 

reabilitări realizat 

Plan de activități 

pentru lucrări cu 

eforturi locale 

realizat 

Planul atragerii 

Realizat 

 

Realizat 

 

 

Realizat 

- 

 

- 

 

 

- 

idem 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
57 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

altor surse realizat   

Proiecte de 

finanțare depuse 

 

Cereri de finanțare 

formulate 

Cereri de finanțare 

depuse 

Realizat 

 

Realizat 

- 

 

- 

idem 

 

 

- 

- 

 

- 

Membrii   

CDSE 

 

 

Realizare lucrări 

reabilitare 

drumuri 

Reabilitarea 

drumurilor 

comunale în 

localităţile Nufăru, 

Malcoci, Victoria 

 

2014-2020 550.000 

lei 

27.731.000 lei 

Programul de 

reabilitare și 

modernizare 10.000 

km de drumuri de 

interes local aprobat 

prin HG nr. 530/ 

2010, parte integrantă 

a Programului 
Național de 

Dezvoltare a 

Infrastructurii 

28.281.000 

lei 

 

 

 

 

 

Membrii   

CDSE 

 

2. Reabilitare DC 2 

Nufăru - Ilganii de 

Evaluare stare 

actuală drum 

Constatare  stare de 

degradare a 

Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

- Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
58 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Jos - Partizani - 

Gorgova 

 drumului fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

SF și proiect 

tehnic 

 

Achiziție publică 

Recepționat studiu 

fezabilitate și 

proiect tehnic 

2014-2020 250.000 

lei 

idem 

 
250.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Oportunități 

finanțare 

 

Identificare 

programe de 

finanțare/ fonduri 

de finanțare 

2014-2020 - 

 

idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Reabilitare drum 

comunal 

Lucrări reabilitare 

drum comunal DC 

2 Nufăru - Ilganii 

de Jos - Partizani - 

Gorgova 

2014-2020 - 71.520.000 lei  

fonduri 

guvernamentale/fond

uri naţionale-prin 

intermediul 

71520000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
59 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Programului 

„Reabilitarea și 

modernizarea a 

10.000 km de 

drumuri de interes 

județean și local” 

aprobat prin H.G. nr. 

530/ 2010, parte 

integrantă a 

Programului Național 

de Dezvoltare a 

Infrastructurii 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
60 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

3. Regularizare curs 

derea și construcție 

poduri traversare 

derea în localitățile 

Malcoci și Nufăru 

Realizare Studiu 

de Fezabilitate 

 

 

Achiziție publică 

Recepționat studiu 

fezabilitate și 

proiect tehnic 

2014-2020 200.000 

lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

200.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Identificare 

posibilități 

finanțare 

Identificare 

programe de 

finanțare/ fonduri 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Proiect cu 

finanțare externa 

nerambursabila 

Scriere și depunere 

cerere de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Execuție și 

derulare proiect 

Regularizare curs 

derea și realizare 

poduri 

2014-2020 - idem 6.000.000 

lei 

Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
61 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

4. Extindere sistem 

alimentare cu apă și 

stație dedurizare apa 

potabilă – construire 

rezervor de apa 

300m3 

Alocare resurse 

financiare 

necesare SF  

 

Hotărâre a 

Consiliului local 

pentru alocarea de 

resurse financiare 

studiu de 

fezabilitate  

Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

 Membrii   

CDSE 

 

Studiu 

fezabilitate  

 

Achiziție publică 

Realizare studiu de 

fezabilitate  

Realizat - idem - Membrii   

CDSE 

 

Proiectare 

 

Achiziție publică 

Realizare proiect 

Realizat - idem - Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
62 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Semnare contract 

de finanțare 

 

 

 

 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

2014-2020 - Fonduri  

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor PNDI- 

MDRT 

- Membrii   

CDSE 

 

Execuție Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 400.000 

lei 

900.000 lei Fonduri  

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor PNDI- 

MDRT 

1.300.000 lei Membrii   

CDSE 

 

5. Sistem centralizat de 

canalizare şi staţie 

epurare în 

localitățile Victoria 

și Ilganii de Jos 

Alocare resurse 

financiare 

necesare SF 

 

Hotărâre a 

Consiliului local 

pentru alocarea de 

resurse financiare 

studiu de 

fezabilitate 

Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
63 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

Elaborare Studiu 

de Fezabilitate 

 

Achiziție publică 

Realizare studiu de 

fezabilitate pentru 

Victoria 

Achiziție publică 

Realizare studiu de 

fezabilitate pentru 

Ilganii de Jos 

Realizat 

parțial 

 

 

 

2014-2020 

- 

 

 

 

100.000 

lei 

idem - 

 

 

 

100.000 lei 

Membrii   

CDSE 

 

Identificare fond 

de finanţare  

 

Studierea 

programelor de 

finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Elaborare cerere 

de finanţare 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
64 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Semnare contract 

de finanțare 

Realizare lucrări 

sistem de 

canalizare și 

staţie de epurare 

Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 - 4.500.000 lei – 

P.N.D.I.- Proiectul 

„Sistem de canalizare 

și epurare apelor 

uzate” 

4.500.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 

6. Decolmatare Braț Sf. 

Gheorghe în zona 

satelor componente 

ale comunei și 

reabilitare dig 

apărare împotriva 

inundațiilor 

Studiu 

fezabilitate 

Studiu geo-

topografic 

Studiu de  impact 

Achiziție publică 

Realizare studiu  

Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Proiect tehnic Procedură achiziție 

Recepție PT 

2014-2020 100.000 

lei 

idem 100.000 lei Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
65 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Cerere de 

finanțare 

Scriere și depunere 

cerere de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Semnare contract 

grant 

 2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Implementare 

proiect 

Achiziții și 

Execuție lucrări 

2014-2020 3.100.000 

lei 

7.400.000 lei 10500000 lei Membrii   

CDSE 

7. Forarea de puțuri de 

apă potabilă în 

localitatea Malcoci 

Identificare 

amplasamente 

propice 

  

Aprobarea 

amplasamentului în 

ședința de consiliu 

local 

Studio geo 

 

Realizat 

 

 

- 

 

 

25.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- 

 

 

25.000 lei 

Membrii   

CDSE 

 

Identificare 

posibilități 

Urmărire linii de 

finanțare active 

2014-2020  idem  Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

finanțare 

 

Scriere cerere și 

depunere spre 

evaluare 

 

Realizare Forare 2014-2020 50.000 lei 450.000 lei 500.000 lei Membrii   

CDSE 

8. Lucrări de eliminare 

a efectelor produse 

de inundații  

Scriere proiect cu 

posibilitatea 

finanțării de către 

Autoritatea 

Fondului de 

Mediu 

Evaluare situația 

terenurilor  

Realizare SF 

Formulare și 

depunere cerere de 

finanțare 

Semnare contract 

de finanțare 

Realizare lucrări de 

împădurire 

2014-2020 - 

 

200.000 

lei 

 

 

100.000 

lei 

 

 

 

 

 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

 

1.000.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

- 

 

200.000 lei 

 

 

 

 

1.100.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
67 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

9. Reabilitarea și 

dotarea căminului 

cultural din satul 

Victoria 

 

 

Evaluare situaţie 

actuală 

 

Realizarea de 

expertize de 

specialitate 

2014-2020 50.000 lei Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Alocare resurse 

necesare PT 

 

Hotărâre de consiliu 

local pentru 

alocarea de resurse 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

financiare necesare 

realizare PT 

Elaborare Proiect 

tehnic 

 

Achiziție publică 

Realizare PT 

2014-2020 150.000 

lei 

idem 150.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Întocmire cerere 

de finanţare 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare lucrări 

de reabilitare şi 

dotare 

Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 - 1.000.000 lei 

Proiectul 

"Îmbunătățirea 

calității vieții pentru 

populația rurală", 

parte integrantă a 

Programului Național 

de Dezvoltare a 

1.000.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Infrastructurii 

10

. 

Grădinița cu 60 de 

locuri localitatea 

Nufăru 

Avize Certificat urbanism Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

Identificare 

amplasament/ 

locație 

Studiu geo-topo Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

SF+PT Achiziție publică 

Realizare studiu de 

fezabilitate și 

proiect tehnic 

Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Identificare Urmărire programe Realizat - idem - Membrii   



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Oportunități 

finanțare 

de finanțare active  CDSE 

 

Accesare fonduri Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Realizare Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

dotare 

2014-2020 - 800.000 lei 

Obiectiv propus 

pentru finanțare în 

cadrul P.N.D.I. 

800.000 lei Membrii   

CDSE 

 

11

. 

Reabilitare grădinița 

din Malcoci 

Evaluare situaţie 

actuală 

Studii, expertize 2014-2020 50.000 lei 150.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

50.000 lei Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

Alocare resurse 

necesare PT 

Hotărâre de consiliu 

local pentru 

alocarea de resurse 

financiare necesare 

realizare SF 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Elaborare Proiect 

tehnic 

Achiziție publică 

Realizare proiect 

tehnic 

2014-2020 50.000 lei idem 50.000 lei Membrii   

CDSE 

Întocmire cerere 

de finanţare 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Realizare lucrări 

de reabilitare 

Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 - 350.000 lei 

Fonduri prin 

Ministerul educației 

și cercetării 

350.000 lei Membrii   

CDSE 

 

12

. 

Înființare și dotare 

centru after-school 

Nufăru și Malcoci 

Identificare 

locație 

Studii, expertize, 

avize 

2014-2020 50.000 lei Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

Oportunități de 

finanțare pentru 

amenajare și 

dotare 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

de finanțare 

Realizare centru 

Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

dotare 

2014-2020 100.000 

lei 

700.000 lei 

Fonduri F.A.D.R. 

800.000 lei Membrii   

CDSE 

 

13

. 

Dotarea școala  din 

localitatea Malcoci 

cu centrală termică  

Evaluare situaţie 

actuală (stabilirea 

necesarului de 

dotări) 

 

Realizat inventar 

Elaborare Notă de 

Fundamentare şi 

prezentarea sa în 

Consiliul local 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Identificare fond 

de finanţare şi 

întocmirea cererii 

Deschidere linii de 

finanțare 

Pregătire cerere de 

finanțare 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
74 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

de finanţare Depunere și 

evaluare 

Semnare contract 

de grant 

Dotarea Școlii Implementare 

proiect 

2014-2020 50.000 lei 150.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

200.000 lei Membrii   

CDSE 

 

14

. 

Modernizarea 

sistemului de 

încălzire al sediului 

primăriei cu panouri 

Evaluare situaţie 

actuală (stabilirea 

necesarului de 

dotări) 

Realizat inventar 

Elaborare Notă de 

Fundamentare şi 

prezentarea sa în 

Consiliul local 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

fotovoltaice programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

Identificare fond de 

finanţare şi 

întocmirea cererii 

de finanţare 

Deschidere linii de 

finanțare 

Pregătire cerere de 

finanțare 

Depunere și 

evaluare 

Semnare contract 

de grant 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Dotare Modernizare sistem 

încălzire 

2014-2020 - 500.000 lei 

Programul privind 

instalarea sistemelor 

de încălzire care 

utilizează energie 

regenerabilă - „Casa 

verde” 

500.000 lei Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
76 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

15

. 

Amenajare teren 

sport școala Nufăru 

Studiu de 

fezabilitate 

 

Aprobare sume 

necesare 

Achiziție 

Recepție SF 

2014-2020 20.000 lei Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

20.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Proiect tehnic Aprobare sume 

pentru PT 

Procedură achiziție 

Recepție PT 

2014-2020 40.000 lei idem 

 
40.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Execuție Amenajare și dotare 

teren sport 

2014-2020 - 400.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

400.000 lei Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
77 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

16

. 

Modernizarea și 

finalizarea 

sistemului de 

iluminat public în 

satele comunei 

Evaluare situaţie 

actuală  

Stabilire necesar de 

realizat 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Alocarea resurselor 

necesare 

Aprobarea prin 

HCL a sumelor  

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Modernizarea 

sistemului de 

iluminat public 

Realizare lucrări 2014-2020 400.000 

lei 

idem 

 
400.000 lei Membrii   

CDSE 

 

17

. 

Extindere rețea 

energie electrică în 

satele Malcoci și 

Ilganii de Jos 

Evaluare situaţie   Necesar extindere Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Studiu fezabilitate Achiziție Realizat - idem - Membrii   



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Recepție  CDSE 

Alocarea resurselor 

necesare PT și 

Execuție 

Aprobarea prin 

HCL a sumelor  

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Extinderea și 

modernizarea 

rețelei de energie 

electrică 

Realizare lucrări 2014-2020 250.000  

lei 

4.750.000 lei 

Fonduri alocate prin 

Programul de 

Electrificare 2007-

2009 

5.000.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 

18

. 

Construcţia unui 

nou cimitir în 

Nufăru  

Identificare locaţie Studii, expertize 2014-2020 20.000 lei Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

20.000 lei Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
79 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Identificare surse 

de finanţare  

Alocare sume de la 

bugetul local 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

Realizarea cimitir Amenajare  2014-2020 150.000 idem 

 
150.000 lei Membrii   

CDSE 

19

. 

Amenajare zona de 

agrement în 

localitatea Nufăru 

Studiu de 

fezabilitate, proiect 

tehnic și studiu 

impact 

Achiziție studii, 

expertize 

2014-2020 100.000 idem 

 
100.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Identificare resurse  Depunere 

documentație în 

vedere obținerii 

finanțării 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Implementare 

proiect 

Amenajare plaja 2014-2020 - Fonduri pentru 

infrastructura de 

turism - MDRT 

 Membrii   

CDSE 

 

20

. 

Construire 

reabilitare poduri, 

podețe, drene în  

Inventariere 

infrastructură 

existentă 

Identificare stare 

actuală,inventariere 

și necesar  

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

localitățile Malcoci, 

Nufăru, Victoria 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării  

Evaluare situație 

actuală 

Studii, expertize  2014-2020 30.000 lei idem 

 
30.000 lei Membrii   

CDSE 

Studiu de 

fezabilitate 

Achiziție și recepție 

SF 

2014-2020 50.000 lei idem 

 
50.000 lei Membrii   

CDSE 

Oportunități 

finanțare 

Identificare 

finanțări active 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

Construire Proiectare și 

realizare investiție 

2014-2020 450.000 

lei 

idem 

 
450.000 lei Membrii   

CDSE 

21

. 

Lucrări de 

împădurire a 

terenurilor 

degradate 

Delimitarea 

terenurilor de 

ameliorare 

Studii fezabilitate și 

alte expertize 

2014-2020 20.000 lei idem 

 
20.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Proiectare Achiziție și recepție 2014-2020 30.000 lei idem 30.000 lei Membrii   



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

servicii proiectare  CDSE 

Documentație 

tehnico-economică 

Pregătire 

documentație 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

Oportunități 

finanțare 

Oportunități de 

finanțare 

Scriere și evaluare 

cerere de finanțare 

2014-2020  idem 

 
 Membrii   

CDSE 

 

Lucrări împădurire Semnare contract și 

Execuție lucrări 

2014-2020 100.000 

lei 

 

1.000.000 lei 

Administratia 

Fondului pentru 

Mediu (Ministerul 

Mediului și 
Pădurilor) 

1.100.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 

22

. 

Înființare punct 

SMURD 

Parteneriat public-

public  (9 comune) 

și Înființare unei 

Asociație de 

Dezvoltare 

Intracomunitară 

Semnare Parteneriat 

comune implicate/ 

interesate 

Realizat - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
82 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

Realizare proiect 

Stabilire necesar 

dotări 

Identificare 

Oportunități 

finanțare 

Depunere proiect 

Realizare obiectiv 

2014-2020 - 4.000.000 lei 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fond

uri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2012-2016-

Programul de Buna 

Vecinătate România 

Ucraina Moldova 

 Membrii   

CDSE 

 

 

 

 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

23. Construire cladire 

centru cultural 

comuna Nufaru 

Avize Certificat urbanism 2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

 Membrii   

CDSE 

 

Identificare 

amplasament/ 

locație 

Studiu geo-topo Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

SF+PT Achiziție publică 

Realizare studiu de 

fezabilitate și 

proiect tehnic 

Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Identificare - 

Oportunități de 

Urmărire programe 

de finanțare active 

Realizat - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

finanțare 

 

 

  Accesare fonduri Cerere de finantare 

formulata 

Cerere de finantare 

depusa 

Semnare contract 

de finantare 

Realizat - Idem - Menbrii 

CDSE 

  Realizare Achizitie lucrari 

De executie 

Semnare contract 

Realizare lucrari si 

dotare 

2014- 2020 - 1.200.000 lei 

Obiectiv propus 

pentru finanatre in 

cadrul PNDL 

1.200.000 

lei 

Membrii 

CDSE 

 

 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 

 

 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

24. Construire cladire 

dispensar comuna 

Nufaru 

Avize Certificat urbanism 2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

 Membrii   

CDSE 

 

Identificare 

amplasament/ 

locație 

Studiu geo-topo Realizat - idem 

 
- Membrii 

CDSE 

SF+PT Achiziție publică 

Realizare studiu de 

Realizat - idem 

 
- Membrii 

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

fezabilitate și 

proiect tehnic 

Identificare 

Oportunități 

finanțare 

Urmărire programe 

de finanțare active 

Realizat - idem 

 
- Membrii 

CDSE 

  Accesare fonduri Cerere de finantare 

formulata 

Cerere de finantare 

depusa 

Semnare contract 

de finantare 

Realizat - idem - Membrii 

CDSE 

  Realizare Achizitie lucrari de 

executie 

Semnare contract 

Realizare lucrari si 

dotare 

2014- 2020 - 1.100.000 lei 

 

1.100.000 

lei 

Membrii 

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

25. Amenajare trecere 

BAC Nufăru și 

Ilganii de Jos 

Studiu de 

fezabilitate, 

proiect tehnic și 

studiu impact 

În curs de realizare 2014- 2020 30.000 - 30.000 lei Membrii 

CDSE 

Identificare 

resurse  

În curs de realizare 2014- 2020 - - - Membrii 

CDSE 

Implementare 

proiect 

În curs de realizare 2014- 2020 10.000 200.000 lei 210.000 lei Membrii 

CDSE 

26. Extindere rețea 

canalizare și 

modernizare sistem 

alimentare cu apă 

Studiu de 

fezabilitate, 

proiect tehnic și 

studiu impact 

În curs de realizare 2014- 2020  50.000 50.000 lei Membrii 

CDSE 

Identificare 

resurse  

În curs de realizare 2014- 2020 - - - Membrii 

CDSE 

Implementare 

proiect 

În curs de realizare 2014- 2020 30.000 500.000 lei 530.000 lei Membrii 

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

27. Amenajare spații 

joacă pentru copii în 

toate localitățile 

comunei 

Studiu de 

fezabilitate, 

proiect tehnic și 

studiu impact 

În curs de realizare 2014- 2020 15.000 - 15.000 lei Membrii 

CDSE 

Identificare 

resurse  

În curs de realizare 2014- 2020 - - - Membrii 

CDSE 

Implementare 

proiect 

În curs de realizare 2014- 2020 10.000 100.000 lei 110.000 lei Membrii 

CDSE 

28. Construire și dotare 

dispensar uman 

Studiu de 

fezabilitate, 

proiect tehnic și 

studiu impact 

În curs de realizare 2014- 2020 30.000 - 30.000 lei Membrii 

CDSE 

Identificare 

resurse  

În curs de realizare 2014- 2020 - - - Membrii 

CDSE 

Implementare 

proiect 

În curs de realizare 2014- 2020 10.000 200.000 lei 210.000 lei Membrii 

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON)  

Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Responsabili 

29. Consolidare ravene 

ape pluviale 

Studiu de 

fezabilitate, 

proiect tehnic și 

studiu impact 

În curs de realizare 2014- 2020 30.000 - 30.000 lei Membrii 

CDSE 

Identificare 

resurse  

În curs de realizare 2014- 2020 - - - Membrii 

CDSE 

Implementare 

proiect 

În curs de realizare 2014- 2020 10.000 200.000 lei 210.000 lei Membrii 

CDSE 

 

 

13.2. Direcţia strategică: Dezvoltarea agriculturii și sectorului zootehnic 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1. Reabilitare sistem 

irigații 

Stabilire 

parteneriate între 

Stabilirea și 

organizarea de 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

asociațiile agricole 

din comuna Nufăru 

și alte comune 

 

întâlniri între cei 

interesați pentru 

promovarea 

avantajelor 

asocierii.  

Semnarea de 

contracte de 

parteneriat 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

 

Accesare fonduri 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

2014-2020 - idem 

 
- Membrii   

CDSE 

 

Reabilitare sistem Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 - 6.000.000 lei  

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

6.000.000 

lei 

Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

2. Înființare puncte de 

colectare a laptelui 

și altor produse 

agricole (legume, 

fructe, miere, etc.) 

Identificare 

potențiali 

producători și 

furnizori agricoli și 

agenți economici 

Anunțuri publice 

prin toate 

mijloacele (sediu 

primărie,mass-

media 

2014-2020  Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

 Membrii   

CDSE 

 

Plan de afaceri 

pentru 

comercializarea 

produselor și 

Consultanță pentru 

operatorii 

economici 

interesați 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

preluarea lor de 

către operatorii 

economici 

specializați cu 

prelucrarea 

Surse de finanțare 

din subvenții de la 

bugetul de stat 

Hotărâre de 

consiliu local 

pentru alocarea de 

resurse financiare 

necesare  

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Selectare locație 

 

Alegerea sau 

construirea unei 

locații care să 

avantajeze toți 

producătorii 

2014-2020  idem  Membrii   

CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
93 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Înființare locuri de 

muncă 

Deschidere centru 

de colectare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare Derularea 

activitate de 

colectare și 

stimularea micilor 

producători 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

3. Reabilitare 

pășunilor comunale 
Studiu de 

fezabilitate 

Alocare resurse 

Procedură de 

achiziție 

2014-2020 50.000 

lei 

idem 50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Identificare surse de 

finanțare 

Linii de finanțare 

deschise 

Scriere cerere de 

finanțare și 

depunere spre 

evaluare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Elaborare proiect Achiziție PT și 2014-2020 - Subvenții A.P.I.A. - Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

tehnic și realizare Execuție lucrări sau  

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

CDSE 

 

4. Dezvoltarea 

asociațiilor de 

producători 

agricoli și creșterea 

animalelor  

Identificarea celor 

interesați 

Anunțuri publice 

prin toate 

mijloacele (sediu 

primărie,mass-

media) 

2014-2020 10.000 

lei 

idem 

 

 

10.000 lei  

Membrii   

CDSE 

Organizare sesiuni 

de instruire și 

informare 

Organizarea de 

sesiuni de 

autoritatea locală 

2014-2020 - 

 

 

100.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

100.000 lei 

 

 

 

 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
95 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

 în parteneriat cu 

agenți economici și 

ONG-uri 

Realizarea unui 

catalog al 

agricultorilor 

 

 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

 

 

 

 

Membrii   

CDSE 

5. Încurajarea bio- 

agriculturii 

Facilități fiscale în 

primii ani pentru 

terenurile care sunt 

pregătite pentru 

agricultura 

ecologică 

Adoptarea unor 

hotărâri de consiliu 

local pentru 

reducerea taxelor 

și impozitelor 

locale. 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Promovare Promovare prin 

toate mijloacele 

(sediu primărie, 

mass-media) 

Organizarea de 

sesiuni de 

informare și 

educare 

2014-2020 30.000 

lei 

idem 30.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Mediatizare Promovare prin 

toate mijloacele 

(sediu primărie, 

mass-media, 

internet) 

2014-2020 5.000 lei idem 5.000 lei Membrii   

CDSE 

 

6. Centru de 

informare și 

consultanță 

agricolă pentru 

persoane fizice și 

Identificarea celor 

interesați  

Anunțuri publice 

prin toate 

mijloacele (sediu 

primărie,mass-

media, internet) 

2014-2020 1.000 lei - 1.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Identificare unor Aprobarea în 2014-2020 - idem - Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

juridice în 

localitatea Nufăru 

spatii ce pot fi 

valorificate în acest 

mod 

ședința de consiliu 

local a destinației 

nou propuse pentru 

spațiul identificat 

CDSE 

 

Resurse bănești/ 

posibilitate accesare 

fonduri 

nerambursabile 

pentru amenajare 

spațiu și organizare 

sesiuni de instruire 

și informare 

Identificare 

programe de 

finanțare active 

Scriere cerere de 

finanțare 

Depunere spre 

evaluare 

Semnare contract 

de grant 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Implementare: 

amenajare și dotare 

 

Execuție lucrări și 

dotare centru 

2014-2020 50.000 

lei 

idem 650.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Mediatizare Anunțuri publice 

prin toate 

mijloacele (sediu 

2014-2020 5.000 lei idem 5.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

primărie,mass-

media, internet) 

 

Organizare sesiuni 

de instruire și 

informare 

Organizarea de 

sesiuni de 

autoritatea locală 

în parteneriat cu 

agenți economici și 

ONG-uri 

2014-2020 - 50.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

7. Încurajare 

înființare mini 

ferme zootehnice 

 
Facilități fiscale 

 

Adoptarea unor 

hotărâri de consiliu 

local pentru 

reducerea taxelor 

și impozitelor 

locale. 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Parteneriate public-

private pentru stații 

de epurare 

Stabilirea și 

organizarea de 

întâlniri între cei 

interesați pentru 

promovarea 

avantajelor 

asocierii.  

Semnarea de 

contracte de 

parteneriat 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Parteneriat cu APIA 

și Camera Județeană 

Agricolă Tulcea 

Stabilire 

responsabilități 

Semnare acord 

parteneriat 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Promovare zona ca 

și potențial 

Promovare prin 

toate mijloacele 

(sediu 

2014-2020 5.000 lei idem 5.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimative (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

primărie,mass-

media) 

Organizarea de 

sesiuni de 

informare și 

educare 

 

13.3. Direcţia strategică: Modernizarea serviciilor publice și  înființarea serviciilor necesare 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1 Înființarea unui 

serviciu de 

salubrizare 

Analiză documente 

necesare 

Informare, 

pregătire 

documentație 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Susţinerea ideii în 

şedinţa Consiliului 

Local 

 

Stabilirea ariei de 

activitate, 

responsabilități și 

aprobarea în 

ședința de consiliu 

local 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

2 Campanie de 

informare pentru 

populație pentru 

colectarea selectivă 

a deșeurilor 

Pregătire campanie: 

materiale scrise, 

broșuri 

Achiziție publică 

de materiale de 

promovare 

2014-2020 30.000 

lei 

200.000 lei 

Fonduri europene/ 

prin intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-2020- 

Ministerul Mediului și 

Pădurilor 

230.000 lei Membrii   

CDSE 

 
Recrutare voluntară Recrutarea 

voluntarilor 

interesați 

2014-2020 

Ședințe publice de 

informare pentru 

populație 

 

Promovare prin 

toate mijloacele 

(sediu 

primărie,mass-

Aprilie 

2012 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

media) 

Organizarea de 

sesiuni de 

informare și 

educare 

Amenajare puncte 

de colectare 

selectivă în locuri 

publice 

Achiziție publică 

Contract de lucrări 

Iulie 2012 

Activități practice 

de ecologizare 

selectivă 

Promovare prin 

toate mijloacele 

(sediu primărie, 

mass-media) 

Organizarea de 

sesiuni de 

informare, educare 

și pregătire 

2014-2020 

3 Dotare dispensare Cuantificare Evaluarea 2014-2020 - - - Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

umane performante 

în localitățile 

Nufăru, Malcoci, 

Victoria 

necesar dotări necesarului de 

aparatură 

Evaluarea 

necesarului 

financiar 

CDSE 

 

Identificare resurse Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Dotare cu 

echipamente 

dispensar 

Achiziție publică 

Recepție dotări 

Funcționare 

dispensare la 

parametri optimi 

2014-2020 - 450.000 lei  

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

450.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

4 Deschiderea unui 

nou punct 

farmaceutic în 

Malcoci 

Identificarea unui 

spațiu ce va putea 

avea aceasta 

destinație 

Aprobarea în 

ședința de consiliu 

local a destinației 

nou propuse pentru 

spațiul identificat 

Aprobarea de către 

consilierii locali a 

concesionarii 

spațiului identificat 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Identificarea și 

atragerea 

investitorului 

 

Anunț pentru 

concesiunea 

spațiului 

Organizare 

procedura de 

atribuire conform 

legislației în 

vigoare 

2014-2020 500 lei idem 500 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Realizare Concesionare și 

deschiderea 

punctului 

farmaceutic 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

5 Amenajare cabinet 

stomatologic 

Identificarea unui 

spațiu ce va putea 

avea aceasta 

destinație 

Aprobarea în 

ședința de consiliu 

local a destinației 

nou propuse pentru 

spațiul identificat 

Aprobarea de către 

consilierii locali a 

concesionarii 

spațiului identificat 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Identificarea și 

atragerea 

investitorului 

 

Anunț pentru 

concesiunea 

spațiului 

Organizare 

procedura de 

atribuire conform 

2014-2020 500 lei idem 500 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

legislației în 

vigoare 

Realizare Concesionare și 

deschiderea 

punctului 

farmaceutic 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

6 Construire locuințe 

ANL pentru tineri 

specialiști (medici, 

cadre didactice, 

ingineri, etc.) 

Identificare teren 

 

Identificare teren 

din domeniul 

public sau privat al 

comunei sau 

realizarea unui 

schimb de teren 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Proiectare tehnică 

 

Achiziție publică 

Realizare proiect 

2014-2020 100.000 

lei 

idem 100.000 lei Membrii   

CDSE 

Identificare surse 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

2014-2020 - idem - Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

CDSE 

 

Derulare investiție Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 200.000 

lei 

1.000.000 lei 

Fonduri  

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-2020 

prin M.D.R.T. 

1.200.000 lei Membrii   

CDSE 

 

7 Acordare teren 

pentru case pentru 

familiile tinere sau 

aflate în dificultate 

Identificare teren 

 

Identificare teren 

din domeniul 

public sau privat al 

comunei sau 

realizarea unui 

schimb de teren 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

- Membrii   

CDSE 
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Internelor 

 

 

 

 
108 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Stabilire criterii de 

acordare 

Aprobarea în 

Consiliul Local a 

criteriilor de 

acordare a terenului 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Mediatizare Promovare prin 

anunțuri sediul 

primărie și la 

avizierele din 

comuna 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Selecție familii Primire dosare 

Analiză 

documentației 

Selectare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Acordarea terenului 

familiilor selectate 

Aprobarea și 

semnarea actelor de 

intrare în posesie a 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

terenului 

Asigurare rețea de 

utilități 

Extinderea rețelei 

de alimentare cu 

apa, canalizare, 

energie electrică 

2014-2020 500.000 

lei 

idem 500.000 lei Membrii   

CDSE 

 

8 Amenajare clădire 

pentru after-school 

Identificare locație 

Studii, expertize, 

avize 

2014-2020 50.000 

lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

Oportunități de 

finanțare pentru 

amenajare și dotare 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Semnare contract 

de finanțare 

Realizare centru 

Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

dotare 

2014-2020 100.000 

lei 

700.000 lei 

Fonduri F.A.D.R. 

800.000 lei Membrii   

CDSE 

 

9 Realizare piaţă 

agro- alimentară în 

localitatea Malcoci   

Identificare 

amplasament 

Alegerea sau 

construirea unei 

locații care sa 

avantajeze toți 

producătorii 

2014-2020 200.000 

lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

200.000 lei Membrii   

CDSE 

 

10 Campanie de 

informare sanitar - 

veterinară a 

Identificare 

sponsori, parteneri 

Parteneriat cu 

D.S.V. S.A. Tulcea 

Atragere fonduri 

- - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

 Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

populației despre 

normele sanitar - 

veterinară impuse în 

Uniunea Europeană 

în domeniul 

zootehnic și a 

consumului 

alimentar 

din sponsorizări fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Pregătire campanie Anunțuri publice 

Editare flyere, 

pliante 

- - idem  Membrii   

CDSE 

 

Implementare 

campanii  

Organizare 

seminarii pentru 

agenții economici 

Organizare ședințe 

publice pentru 

populație 

- - idem  Membrii   

CDSE 

 

11 Modernizarea 

serviciilor publice 

locale prin 

Identificare surse 

de finantare 

 

Alocare sume 

cofinanțare și 

identificare fond 

2014-2020 - - - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi necesari 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 
Responsa 

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

achiziționarea unui 

tractor cu remorcă 

și lamă de zăpadă 

pentru înlăturarea 

urmărilor unor 

fenomene meteo 

periculoase  

nerambursabil 

 Identificare oferte 

 si Depunere 

aplicații de 

finanțare 

Alegerea variantei 

optime de urilaj 

2014-2020 - - - Membrii   

CDSE 

 

Achiziționare Desfășurarea 

procedurilor de 

achiziție 

2014-2020 - Maxim 300.000 lei 300.000 lei Membrii   

CDSE 

 

 

13.4. Direcţia strategică: Revitalizarea activităților culturale și sportive 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1. Deschiderea unui 

spațiu expozițional/  

un muzeu al 

Identificare locaţie  Aprobarea în 

ședința de Consiliu 

Local a deschiderii 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

comunității unui spațiu 

expozițional în 

clădirea identificată 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Reabilitare clădire 

şi transformarea sa 

într-un muzeu; 

Proiect tehnic - 

achiziție și recepție 

Lucrări reabilitare  

achiziție și 

executare 

2014-2020 150.000 

lei 

 

- 

 

 

400.000 lei 

150.000 lei 

 

400.000 lei 

Membrii   

CDSE 

 

Realizarea spațiului 

expozițional 

Colectare piese 

tradiţionale şi 

stabilire tematică 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

- Membrii   

CDSE 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
114 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Delta Dunării 

Deschidere Inaugurare centru 

expozițional 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

2. Renovarea/ 

reabilitarea bisericii 

din localitatea 

Victoria și a bisericii 

germane din 

localitatea Malcoci 

Realizare SF  Identificare resurse 2014-2020 200.000 

lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

200.000 lei Membrii   

CDSE 

Identificare surse 

de finanţare 

Urmărire axe de 

finanțare deschise 

Scriere și depunere 

spre evaluare cerere 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare Realizare lucrări 2014-2020 - 1.500.000 lei 1500.000 lei Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

renovare, 

consolidare 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-2020 

CDSE 

 

3. Realizare picturi în 

bisericile din 

localitățile Malcoci 

și Victoria 

Identificare surse 

finanțare 

Informare 

reprezentanți ai 

parohiilor cu 

privire la finanțările 

nerambursabile 

acordate din 

bugetul Consiliului 

Județean Tulcea 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Scriere proiecte Scriere și depunere 

spre evaluare cereri 

de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Semnare contract  

Realizare Realizare lucrări 2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

4. Reluarea și inițierea 

de activități 

culturale 

Organizarea 

acțiunii culturale 

„Fiii Satului”, 

festivaluri 

Data stabilită 

pentru organizarea 

evenimentului 

Realizarea agendei 

evenimentului 

Identificarea 

potențialilor invitați 

Transmiterea 

invitațiilor 

Realizarea 

evenimentului 

2014-2020 20.000 

lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

20.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Promovarea 

grupurilor artistice 

locale - Ansamblul 

Realizarea 

pliantelor de 

prezentare a 

2014-2020 10.000 

lei 

idem 10.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Folcloric „Nuferii 

Deltei” și 

Ansamblul de copii 

grupurilor 

Prezentarea la 

festivaluri 

Festivități pentru 

cuplurile ce 

împlinesc 50 de ani 

de căsătorie 

 

Data stabilită 

pentru organizarea 

evenimentului 

Realizarea agendei 

evenimentului 

Identificarea 

potențialilor invitați 

Transmiterea 

invitațiilor 

Realizarea 

evenimentului 

2014-2020 10.000 

lei 

idem 10.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Dezvoltarea de 

activități culturale 

locale 

Data stabilită 

pentru organizarea 

evenimentului 

Realizarea agendei 

evenimentului 

2014-2020 25.000 

lei 

idem 25.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Identificarea 

potențialilor invitați 

Transmiterea 

invitațiilor 

Realizarea 

evenimentului 

5. Să nu ne pierdem 

cultura și tradițiile 

ghid local de 

promovare 

Documentare ghid 

cultural 

Culegere 

informații, 

fotografii, versuri 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Căutare surse de 

finanțare 

Identificare 

programe de 

finanțare 

nerambursabilă 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

active 

Depunere proiect și 

evaluare 

Semnare contract 

de finanțare 

Tipărire ghid și 

promovarea 

moștenirii culturale 

locale susținută de 

evenimente locale 

Achiziție servicii 

de machetare și de 

tipărire 

Diseminare ghid, 

publicare în format 

electronic pe site-ul 

oficial al comunei  

2014-2020 - 50.000 lei 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-2020 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

6. Realizarea unui 

complex sportiv în 

localitățile Nufăru și 

Malcoci 

Evaluare și 

identificare 

potenţiale locaţii 

Alegerea  unei 

locații  

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

Elaborare Studiu de 

Fezabilitate 

Achiziție publică 

Contract de servicii 

2014-2020 200.000 

lei 

idem 200.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Stabilire surse de 

finanţare şi 

Întocmire cerere de 

finanţare pentru 

lucrări de realizare 

şi dotare 

 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

  idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare lucrări Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 34.000 

lei 

1.800.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

1834000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

7. Realizarea parcuri şi 

extindere locuri de 

joacă pentru copii  

în localitățile 

Nufăru, Malcoci și 

Victoria 

Evaluare şi 

identificare 

potenţiale locaţii 

Alegerea  unei 

locații 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

Elaborare Studiu de 

Fezabilitate 

Achiziție publică 

Contract de servicii 

2014-2020 50.000 

lei 

idem 50.000 lei Membrii   

CDSE 

Stabilire surse de 

finanţare şi 

Întocmire cerere de 

Cerere de finanțare 

formulată 

Cerere de finanțare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

finanţare pentru 

lucrări de realizare 

şi dotare 

depusă 

Semnare contract 

de finanțare 

Realizare lucrări Achiziție lucrări de 

Execuție 

Semnare contract 

Realizare lucrări și 

monitorizare 

2014-2020 - 450.000 lei 

Fonduri europene/ 

care vor opera în 

perioada 2012 -2016- 

"Programul Național de 

Îmbunătățirea calității 

mediului prin realizarea 

de spații verzi în 

localități" 

450.000 lei Membrii   

CDSE 

 

 

13.5. Direcţia strategică: Crearea unui cadru favorabil investitorilor 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1. Modernizare Studii fezabilitate Aprobare resurse în 2014-2020 Buget Fonduri 

europene/fonduri 

 Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

infrastructura de 

drumuri pentru 

atragerea de 

investitori în 

domeniul turismului  

 buget prin Hotărâre 

de Consiliu Local 

Proceduri de 

achiziție 

Realizare SF-uri 

local guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

CDSE 

 

Încheierea unor 

eventuale 

parteneriate public 

- private pentru 

realizare unor 

obiective de 

investiții publice 

 

Identificare 

parteneri interesați 

Aprobarea 

încheierii 

parteneriatelor în 

Consiliul Local 

Stabilire atribuții/ 

responsabilități/ 

obligații 

contractuale 

Încheiere acorduri 

parteneriate 

2014- 2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Realizare Realizare 

infrastructură 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

 

2.  

Stabilirea de 

facilităţi pentru 

investitori 

 

Stabilirea de 

facilităţi pentru 

investitori prin 

Administraţia 

Publică Locală 

Hotărâri ale 

Consiliului local 

pentru reducerea 

taxelor și 

impozitelor locale 

Stabilirea unor 

criterii de acordare 

a facilităților 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Acordarea prin 

hotărâre a 

Consiliului local a 

tuturor facilităţilor 

legale pentru 

investitori 

Promovarea 

facilităţilor 

acordate pentru 

investitori 

Punerea în aplicare 

a prevederilor 

legale cu privire la 

facilități acordate 

prin acte normative 

Aducerea la 

cunoștința publică a 

tuturor facilităților 

2014-2020 2.000 lei idem  2.000 lei Membrii   

CDSE 

 

3. Stimularea și 

atragerea 

întreprinzătorilor în 

turism și agroturism 

Identificarea 

gospodăriilor care 

pot practica 

agroturismul 

Realizarea unei 

baze de date cu 

potențialele 

gospodarii care pot 

dezvolta activități 

de agroturism 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Instruire 

întreprinzători în 

agroturism 

Identificarea 

Oportunităților de 

instruire 

Realizarea de 

seminarii având ca 

obiect identificarea 

de surse de 

finanțare pentru 

agroturism 

Distribuirea de 

materiale 

promoționale 

2014-2020 - 50.000 lei 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Înființare clase 

agroturism – 

meșteșuguri 

 

Organizarea de 

cursuri și seminarii 

pentru agroturism – 

meșteșuguri 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Identificare 

facilități pentru 

întreprinzători 

Punerea în aplicare 

a prevederilor 

legale cu privire la 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

 facilități acordate 

prin acte normative 

 Aducerea la 

cunoștința publică a 

tuturor facilităților 

     

Evaluarea 

Oportunităților 

turistice a comunei  

Realizarea unui 

profil turistic al 

comunei 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

4. Dezvoltarea 

capacității de 

formare profesionala 

pentru categoriile 

dezavantajate/ 

reconversie 

profesională 

Parteneriate cu 

AJOFM sau ONG-

uri 

Organizarea de 

cursuri de 

reconversie 

profesională, 

recalificare și 

perfecționare 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin ITI 

Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Identificarea 

cerințelor pe piața 

muncii din zona 

Organizarea unor 

burse ale locurilor 

de munca în 

asociere cu mai 

multe comune 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Diseminare Organizarea de 

prezentări 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Organizare  Punerea la 

dispoziție a 

locațiilor și 

logisticii necesare 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

5. Dezvoltare sector 

IMM care sa 

valorifice resurse 

locale 

Identificarea 

persoanelor cu 

inițiativă 

Realizarea unui 

catalog cu 

antreprenori și 

potențiali 

antreprenori 

2014-2020 - 100.000 lei 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

100.000 lei Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Organizare de 

instruiri și 

seminarii adresate 

întreprinzătorilor 

Realizarea de 

seminarii pentru 

surse de finanțare 

Realizarea de 

seminarii pentru 

planuri de afaceri 

Realizarea de 

seminarii pe teme 

de agroturism 

2014-2020 - Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fondur

i naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

- Membrii   

CDSE 

 

Evaluarea 

potențialului de 

resurse naturale 

(plante medicinale, 

fructe de pădure, 

ciuperci, etc..) 

Realizarea unui 

catalog cu resurse 

locale 

Promovarea 

resurselor locale 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Mediatizarea 

programelor de 

facilități pentru 

crearea locurilor de 

Realizarea de 

seminarii pentru 

susținerea și 

crearea de locuri de 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

munca munca 

Distribuirea de 

materiale 

promoționale 

Identificare piețe 

pentru produsele 

locale 

Crearea unei 

asociații care să 

identifice și 

promoveze 

distribuirea 

produselor locale 

2014-2020 Bugetul 

local 

idem - Membrii   

CDSE 

 

 

 

 

 

 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

 

 

 
131 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

13.6. Direcţia strategică: Elaborarea și implementarea strategiei de promovare a  comunei Nufăru 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1

. 

Promovarea imaginii 

comunei Nufăru 

Promovarea 

imaginii comunei  

prin mass – media 

locală și naţională  

Interviu publicitar 

în presa locală și 

națională 

- -  

 

 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fond

uri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

- Membrii   

CDSE 

 

Realizarea de 

pliante, broșuri și 

alte instrumente de 

promovare 

Pliante realizate  

Broșuri realizate 

2014-2020 - - Membrii   

CDSE 

 

 Realizarea unui 

plan de promovare 

a comunei la 

televiziune și radio 

Plan realizat 2014-2020 - - Membrii   

CDSE 

 

Realizarea unui 

catalog de 

promovare a 

localităţii 

Achiziția publică 

Realizare catalog 

2014-2020 - - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Realizarea unui 

web site de 

promovare a 

comunității 

Achiziția publică 

Realizarea/ 

actualizarea 

permanentă a 

paginii web 

- - - Membrii   

CDSE 

 

Realizarea unei 

monografii a 

comunei 

Achiziția publică 

Realizarea 

monografiei 

2014-2020 - - Membrii   

CDSE 

 

2

. 

Realizare standuri 

de promovare a 

produselor locale  

Identificare produse 

locale 

Culegere 

informații, 

reconstituire 

produse locale 

specifice 

Identificarea 

micilor meșteșugari  

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

 Membrii   

CDSE 

 

Realizarea 

facilităților de 

Amenajare spațiu 

expozițional local 

2014-2020 30.000 lei idem 30.000 lei Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

expunere și 

valorificare a 

produselor 

Încheiere contracte 

pentru expunerea și 

vânzarea și în alte 

locații din județ 

CDSE 

 

Promovare Deschiderea 

spațiului 

expozițional local 

Diseminarea 

produselor și în alte 

locații din județ 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

3

. 

 

 

 

Introducerea 

comunei în circuitele 

turistice de interes 

zonal 

Încheiere 

parteneriate cu 

Consiliul județean 

și cu agenții de 

turism 

Parteneriate 

semnate 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Identificare 

sponsori privați 

(din agenții 

economici direct 

interesați) 

Contracte de 

sponsorizare 

semnate 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare materiale 

promoționale 

Materiale realizate 2014-2020 - 50.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

50.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Publicitate pe 

internet 

Promovarea pe site-

uri de specialitate 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

Implementare Contracte cu 

parteneri 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

4

. 

Amenajare Centru 

Local de Informare 

și Promovare 

Turistica localitatea 

Nufăru 

Realizare cabană 

(15-20 locuri) 

Realizare SF 

Realizare proiect 

Achiziție publică 

Construcție cabană 

Realizat 

2014-2020 

 

2014-2020 

- 

 

30.000 lei 

- 

 

- 

 

 

900.000 lei 

Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fond

uri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

- 

 

30.000 lei 

 

900.000 lei 

Membrii   

CDSE 

 

Realizare utilităţi 

şi dotare 

Achiziție publică 2014-2020 - - Membrii   

CDSE 

 

5

. 

Amenajare zona de 

agrement în 

localitatea Nufăru 

Identificare locație Identificare 

amplasament 

Studii, expertize 

Aprobare în ședința 

de Consiliu Local 

2014-2020 40.000 lei - 40.000 lei Membrii   

CDSE 

 

Identificare firme Promovare idee 2014-2020 1.000 lei idem 1.000 lei Membrii   
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 
Responsa

bili 
Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

private interesate/ 

sponsori sau 

parteneriate 

proiect în mass-

media 

CDSE 

 

Avize, autorizații Acordare autorizații 

și acorduri 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Amenajare spațiu Lucrări executate și 

deschidere plaja 

2014-2020 - Fonduri atrase de la 

agenții economici 

interesați 

- Membrii   

CDSE 

 

 

13.7. Direcţia strategică: Dezvoltarea capacității administrative și întărirea mecanismului de atragere de fonduri 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1

. 

Creșterea eficienței 

personalului din 

Identificare nevoi 

Cuantificare efort 

financiar 

Evaluarea nevoilor 

Stabilirea resurselor 

necesare 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

- Membrii   

CDSE 
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Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

primărie prin 

participarea la 

programe de 

instruire specifice și 

dotarea cu softuri 

specifice 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

 

Scriere cerere de 

finanțare   

Scriere cerere 

finanțare 

Depunere cerere 

finanțare 

Semnare contract 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Implementare Derularea 

proiectului 

2014-2020 5.000 lei 60.000 lei 

Programul 

Operațional 

Dezvoltarea 

Capacității 

Administrative 

65.000 

lei 

Membrii   

CDSE 

 

2 Specializare uneia Accesarea de 

fonduri externe prin 

Înființarea unui 

birou în cadrul 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

. sau mai multor 

persoane în scrierea 

de proiecte și în 

supravegherea/ 

urmărirea execuției 

lucrărilor 

biroul specializat 

din cadrul C.L. 

Formarea de 

specialiști (A.P.L.) 

pentru atragerea /  

implementarea 

proiectelor 

aparatului de 

specialitate al CL 

Angajarea de 

personal 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

 

Participarea la 

programe de 

rfecționare 

2014-2020 5.000 lei idem 5.000 lei Membrii   

CDSE 

 

3

. 

Atragerea de 

finanţări 

Identificare/ 

diseminare surse de 

finanțare 

Angajare de 

personal cu atribuții 

strict pe acest 

domeniu 

2014-2020 - Fonduri europene/ 

fonduri 

guvernamentale/fond

uri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 

 Membrii   

CDSE 

 

Instruire personal 

din primărie  

Cursuri de 

perfecționare 

2014-2020 Membrii   

CDSE 

Realizare și 

actualizare baza 

Bază realizată și 

reactualizată 

2014-2020 Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

dedate surse de 

finanțare  

Stabilirea de 

parteneriate 

funcţionale la nivel 

de comunitate 

Încheierea de 

parteneriate 

2014-2020 Membrii   

CDSE 

 

4

. 

Realizarea unor 

schimburi de 

experiență cu alte 

comunități rurale 

din județ, țară şi 

străinătate 

Stabilire 

parteneriate 

comunitare 

Stabilirea de 

vizite,întâlniri și 

ședințe 

2014-2020 Bugetul 

local 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 

Schimb experiențe 

și know-how 

Deplasări realizate 2014-2020 idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri estimate (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

5

. 

Înfrățire între 

cetățenii din comuna 

Nufăru și o comună 

similară din Uniunea 

Europeană 

Implementare 

proiect înfrățire: 

Europa pentru 

cetățeni 2007- 2013 

Scrierea și 

depunerea 

proiectului 

Semnarea 

contractului de 

finanțare 

Implementarea 

proiectului 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 

13.8. Direcţia strategică: Implicarea cetăţenilor în viața comunității și cultivarea spiritului civic 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

1

. 

Birou de consiliere 

pentru cetățeni 

Surse de finanțare 

pentru:  

personal și dotare 

materială 

consiliere în 

domenii de interes 

administrativ 

Spațiu în cadrul 

primăriei 

Stabilirea unui 

program de lucru 

cu cetățenii 

Dotarea spațiului 

cu un calculator 

2014-2020 5.000 lei Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

5.000 lei Membrii   

CDSE 

 

2

. 

Informarea și 

consultarea 

cetăţenilor 

 

 

Realizare calendar 

cu întâlniri 

cetățenești 

periodice  

Grupuri de interese 

identificate 

Grupuri vulnerabile 

identificate 

Calendar de 

întâlniri realizat 

2014-2020 - Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

- Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

Organizare de 

adunări pentru 

informarea 

cetățenilor  

Întâlniri pentru 

diseminarea 

acțiunilor APL  

Sondaje de opinie, 

chestionare, etc. 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Mediatizare 

exemple de bună 

practică din alte 

comunități  

Întâlniri 

intercomunitare  

Expuneri exemple 

de bună practică 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

Realizare și 

amplasare de 

panouri publicitare 

și informative 

Locuri de 

amplasare stabilite 

Tipuri de informații 

stabilite 

Panouri amplasate 

2014-2020 Buget 

local 

idem - Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Informare cu 

scopul creșterii 

spiritului asociativ 

 

Întâlniri publice 

pentru încurajarea 

spiritului asociativ 

Mediatizare 

rezultate în urma 

asocierilor 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

 

3

. 

Conștientizarea 

cetățenilor în 

gestionarea 

deșeurilor 

Campanie de 

informare în 

domeniul protecției 

mediului 

ONG voluntar 

pentru realizare 

campanie 

informativa 

Reguli și măsuri 

stabilite pe plan 

local 

Panouri publicitare 

care să indemne la 

respectarea 

protecției mediului 

2014-2020 - 40.000 lei 

Fonduri 

europene/fonduri 

guvernamentale/ 

fonduri naţionale-prin 

intermediul 

programelor existente 

sau care vor opera în 

perioada 2014-

2020/finanțare prin 

ITI Delta Dunării 

40.000 

lei 

Membrii   

CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Obiective specifice 
Activităţi de 

realizat 

Paşi întreprinşi 

pentru realizarea 

activităţii 

Termene de 

implementare 

Costuri (RON) 

Responsabili Din surse 

locale 
Din surse atrase Total 

Întâlniri cetățenești 

pentru identificarea 

necesitaților 

(containere, 

amplasare) 

Comunități cu 

probleme de 

depozitare a 

deșeurilor 

Dezbateri cu 

cetățenii 

programate și 

realizate 

2014-2020 - idem - Membrii   

CDSE 

 

 


