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 INTRODUCERE 
 

Principii care stau la baza elaborării documentului 
 
 

În vederea realizării unei dezvoltări durabile a Comunei este indispensabilă 

elaborarea și promovarea unei viziuni strategice despre viitor. Lipsa viziunii și a planificării 

strategice are ca rezultat o activitate administrativă cu eficiență scăzută, cu mari risipe de 

resurse materiale și umane. 

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea are ca scop 

identificarea, analiza și implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității 

locale în domeniile de acțiune identificate la nivel local, și integrate în cele la nivel judetean, 

regional, național și european.  

 

Din cadrul procesului de realizare şi implementare a strategiilor de dezvoltare 

locală fac parte următorii factori de pe plan local: 

 

• administraţia publică locală, 

• comunitatea locală, 

• firme private, 

• reprezentanţii societăţii civile. 

 

Implementarea eficientă a proiectelor și inițiativelor de dezvoltare implică 

colaborarea între participanții mai sus menţionaţi. Insă, un rol deosebit îl are administraţia 

publică locală, care este implicată atât în procesul de elaborare cât şi în cel de 

implementare a demersurilor de dezvoltare locală. 

Punerea în practică a obiectivelor strategice, îndeosebi în sfera economică are ca 

efect imediat dezvoltarea economică locală, creșterea calității vieții și bunăstării sociale. 

Dezvoltarea economică locală reprezintă activitatea prin care administraţia publică 

locală şi/sau comunitatea, formată din grupuri, manageriază resursele actuale şi formează 

un angajament de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, în vederea creării de  

noi locuri de muncă şi stimulării și diversificării activităţilor economice într-o zonă 

economică bine definită. 
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Dezvoltarea economică implică dezvoltarea capacităţii economice regionale sau 

locale şi enunțarea răspunsului la modificările economice, tehnologice, sociale, etc. 

Satisfăcând exigențele generaţiei actuale, dezvoltarea durabilă asigură generaţiilor viitoare 

îndeplinirea propriilor opţiuni. Dezvoltarea durabilă are ca scop armonizarea a două nevoi 

esențiale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi 

reducerea poluării mediului. 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea va fi instrumentul de 

lucru al administrației publice locale, adecvat întregii comunități locale, care va ghida 

gândirea, decizia și acțiunea către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare stabilite fără ca 

pe parcurs să intervină abateri. De asemenea, Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a 

Comunei Agigea este, în același timp, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor 

actorilor locali preocupați de progresul și dezvoltarea economico-socială a Comunei. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea reprezintă un ghid de 

prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare semnalând totodată direcțiile de dezvoltare 

specifice ce se vor transforma în viitoare proiecte ale administrației publice locale. 

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a avut ca rezultat  

ajustarea propunerilor de investiții, Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Agigea fiind în acord cu nevoile locuitorilor Comunei. 

  

În realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea au fost 

utilizare elementele specifice locale: 

 

date economice, 

date privind populația, 

infrastructura, 

mediul înconjurător, 

amenajarea teritoriului, 

analiza distribuției serviciilor etc. 

 

Strategia a fost elaborată cu contribuția comunității, a angajaților din administrația 

publică locală, agenților economici și organizațiilor locale, prin intermediul chestionarelor, 

consultării și dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exercițiu de democrație 

participativă și efort colectiv de creionare a propriului viitor. 

Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază și se fundamentează pe 

următoarele instrumente și proceduri de lucru: 

 

analiza de conținut; 
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analiza de date statistice; 

comparații de date statistice pe scară evolutivă; 

analiza SWOT; 

analiza și interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii și norme 

locale, județene, regionale, naționale și europene. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale își are originile la nivel 

mondial din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care 

şi România, au căzut de acord în mod unanim asupra nevoii clare și imediate de a adopta o 

strategie globală pentru secolul următor, denumită „AGENDA 21”. 

Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate 

locală are obligaţia de a realiza propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală 

implică nevoia ca autorităţile locale să colaboreze cu toate sectoarele comunităţii 

respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, 

furnizând astfel o modalitate de integrare și centralizare a problemelor sociale, economice 

şi de mediu, care să conducă, în final, la enunțarea de obiective, strategii, politici şi acţiuni 

la nivel local. 

Agenda 21 recunoaşte că autorităţile locale au de jucat un rol esențial în dezvoltarea 

durabilă, deoarece: 

 reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei; 

 au un impact major în mediul economic  

 au un rol programator însemnat, deoarece desfăşoară, deleagă sau 

influenţează multe din serviciile care determină calitatea vieţii; 

 administrează părţi importante din patrimoniul natural sau construit;  

 pot influenţa comunitatea prin educaţie, informaţii şi exemplu propriu; 

 pot declanșa colaborări cu alte organizaţii;  

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop principal eradicarea sărăciei la 

nivel local, punând accent pe valorificarea potențialului și a resurselor locale, care pot fi 

structurate în patru categorii: 

 capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de 

adaptare; 

 capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.; 

 capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 
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 capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, 

cultura. 

Dezvoltarea rurală poate fi privită ca o inițiativă de dezvoltare teritorială, ea 

cuprinzând aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi 

favorizarea dezvoltării interne, antrenând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare 

care iau parte la această dezvoltare şi garantând convergenţa. 

 

Contexul european de dezvoltare 

“Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat anii de progrese 

economice și sociale și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei. 

Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea 

exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. 

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creșteri economice viitoare este mult 

mai greu de realizat. Situația încă fragilă a sistemului financiar frânează redresarea, având 

în vedere dificultățile cu care se confruntă atât întreprinderile, cât și gospodăriile pentru a 

obține credite, a cheltui și a investi. 

Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune, trebuind să facă față 

următoarelor provocări: deficiențe structurale (rata medie de creștere a Europei este net 

inferioară față de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a forței de muncă în 

Europa sunt inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea 

îmbătrânirii populației), intensificării provocărilor globale (economii globale tot mai 

interconectate, nevoia finanțelor mondiale de măsuri corective, provocări globale legate de 

climă), trecerea la acțiune pentru evitarea declinului și ieșirea din criză.” (Sursa: 

STRATEGIA EUROPA 2020 REZUMAT – www.mae.ro). 

Uniunea Europeană a fost grav afectată de criza financiară debutând cu anul 2008, 

criză care s-a metamorfozat într-un ritm accelerat într-o criză economică globală cu vaste 

consecințe sociale și care a umbrit efectele pozitive aduse de Strategia Lisabona pentru 

creștere economică și locuri de muncă. 

Uniunea a reacționat rapid în fața acestei noi provocări, inițial printr-un „Plan European de 

Redresare Economică“ și, mai apoi, prin conceperea unei strategii economice mai realiste 

pentru orizontul de timp al anului 2020. 
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În luna martie 2010, Comisia Europeană a lansat această nouă strategie prin 

comunicarea „Europa 2020 – O strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii“, care include, chiar în titlul său, prioritățile principale ale strategiei.

Strategia Europa 2020, realizată de către Comisia Europeană în 2010, are la bază un 

trinom de componente: 

• o dezvoltare inteligentă care organizează eficientizarea investițiilor în educație, 

cercetare și inovare; 

• o dezvoltare durabilă care sprijină orientarea clară și concretă către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de  carbon; 

• o dezvoltare favorabilă incluziunii care prioritizează crearea de locuri de muncă și 

reducerea sărăciei. 

 

DEZVOLTARE INTELIGENTĂ  

Agenda digitală pentru Europa   
   pornește de la influența puternică a 
tehnologiilor de ultimă generația asupra 
tuturor sectoarelor economice;  
   stimularea investițiilor în acestă direcție 
este un element esențial în creșterea 
productivității;  
   susține crearea unui piețe digitale comune, 
bazată pe Internet ultra-rapid și o serie de 
aplicații interoperabile, precum și facilitarea 
accesului tuturor gospodăriilor la o conexiune 
de Internet de peste 100Mbps până în 2020.  
 

O Uniune a inovării   
    susține colaborarea între sectorul public și 
cel privat în ceea ce privește investițiile în 
cercetare, precum și facilitarea colaborării 
dintre universități și actorii privați; 
    își propune ca până în 2020 3% din PIB-ul 
Uniunii Europene să fie investit în domeniul 
cercetării.  
 

Tineretul în mișcare   
   urmărește creșterea performanței 
sistemelor de educație, încurajarea mobilității 
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studenților și a tinerilor profesioniști, precum și 
facilitarea intrării tinerilor pe piața muncii;  
    în acest sens, Comisia Europeană se 
angajează să promoveze antreprenorialul prin 
programe de mobilitate și să lanseze Youth 
Employment Framework (EURES).  
 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
O politică industrială pentru era globalizării  

pornește de la necesitatea îmbunătățirii 
mediului economic, precum și a ofertei de pe 
piața muncii;  
are două obiective cheie:- o reglementarea 
competiției prin eficientizarea legislației anti-
trust;- o promovarea spiritului antreprenorial 
prin reducerea birocrației legate de demararea 
unei afaceri și susținerea mediului start-up.  
 

O Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor 

 
resursele naturale, precum apa potabilă, aerul 
nepoluat sau terenul arabil, reprezintă un factor 
fundamental în menținerea unei calități ridicate 
a vieții, motiv pentru care este necesar să 
limităm exploatarea nejustificată;  
utilizarea eficientă a resurselor se traduce într-
o serie de beneficii economice: posibilitatea de 
a crea noi locuri de muncă și de a crește 
competitivitatea la nivel european. A face mai 
mult cu mai puțin înseamnă a crea oportunități 
majore pentru companii și angajați, a 
îmbunătăți productivitatea sau a reduce 
costurile; 
inițiativa vine în ajutorilor acestor demersuri, 
oferind un cadru pentru elaborarea unui set de 
politici și măsuri ce luptă împotriva 
schimbărilor climatice și susțin utilizarea 
eficientă a resurselor.  
 

 



                                 

 

      

Pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, au 

fost stabilite 5 obiective majore la nivelul Uniunii Europene. Acestea sunt transpuse și în 

obiective naționale pentru a reflecta circumstanțele fiecărui stat membru, atingând 

următoarele aspecte: 

 

 

Ocuparea forței de muncă   
rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în 
rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 
64 de ani  
 

Cercetare și dezvoltare   
alocarea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene 
pentru cercetare şi dezvoltare  
 

Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a 
energiei  

 
reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect 
de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 
favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 
1990  
creşterea ponderii surselor de energie 
regenerabile până la 20%  
creşterea cu 20% a eficienţei energetice  
 

Educație   
reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie 
a şcolii  
creşterea la peste 40% a ponderii absolvenților 
de studii superioare în rândul populaţiei în 
vârstă de 30-34 de ani  
 

Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale   
reducerea cu cel puţin 20 de milioane a 
numărului persoanelor care suferă sau riscă să 
sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii 
socială. 
 

 

DOMENIU  ȚINTE ASUMATE PE PLAN EUROPEAN  
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Pe plan național, s-au demarat o serie politici în vederea implementării acestor 

obiective. Cu toate acestea, în special în domeniul incluziunii sociale sau al investițiilor în 

cercetare și dezvoltare, provocările rămân deschise. 

 

STRATEGIA EUROPA 2020 – ȚINTE NAȚIONALE ASUMATE 
 
Rata de 
ocupare a 
forței de 
muncă cu 
vârsta 
între 20-
64 ani 

Ponderea 
Investițiil
e în do-
meniul 
cercetării 
– 
dezvoltări
i in PIB 

Reducere
a 
emisiilor 
de gaze cu 
efect de 
seră sunt 
reduse cu, 
în raport 
cu anul 
2005.  

Ponderea 
energiei 
din surse 
regenera-
bile.  

Creșterea 
eficienței 
energetic
e 

Rata de 
părăsire 
timpurie 
a școlii  

Rata 
populației 
cu vârsta 
între 30-
34 de an, 
absolvent
ă a unei 
forme de 
învățămâ
nt 
superior 

Reducere
a sărăciei 
contribuie 
la pro-
movarea 
incluziuni
i sociale.  

EU 75% 3% -20% 20% +20% <10% 40% 20,000,0
00 

RO 70% 2% -19% 24% +24,9% <11,33
% 

26,7% 580,000 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea se raportează constant, 

atât în ceea ce privește indicatorii luați în calcul în partea de analiză, cât și în demersul de 

elaborare a obiectivelor de dezvoltare, la prevederile Strategiei Europa 2020. 

  

 Contextul Național 

 

 Planul național de dezvoltare este o noțiune specifică politicii europene de coeziune 

economică și socială. Aceasta are ca scop dezvoltarea echilibrată a statelor membre ale 

Uniunii, prin reducerea disparităților de dezvoltare dintre statele membre și este sprijinită, 

în acest scop de instrumentul financiar denumit Fonduri Structurale. 
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 Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu 

anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European 

de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a 

fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. Pe aceleași obiective se 

axează și Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030. 

 În perioada 1997-1999 a fost elaborată pentru prima dată, cu asistenţă din partea 

Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Naţională pentru Dezvoltare 

Durabilă, care a fost definitivată în urma unui număr mare de contribuţii asamblate într-un 

cadru larg participativ şi adoptată ca document oficial al Guvernului României. Deşi 

impactul acestui document asupra politicilor publice la nivel naţional a fost relativ restrâns, 

el a oferit cadrul conceptual şi metodologia de consultare a factorilor interesaţi pentru 

implementarea cu succes a programului Agenda Locală 21 într-un număr de circa 40 

municipalităţi şi judeţe. După aderarea României la UE, Strategia din 1999 a format 

obiectul unei raportări interimare către Comisia Europeană asupra aplicării obiectivelor 

dezvoltării durabile, în iulie 2007. 

 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României Conform Legii 350/2001 privind 

Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu modificările și completările 

ulterioare în martie 2016, strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în 

profil teritorial trebuie fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritorială a României. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), adoptată de către Guvernul 

României în 05.10.2016, este rezultatul unui demers amplu de planificare strategică care 

transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale României pentru 

orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru integrat 

de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național. 

Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia de 

dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european și global 

 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de 

planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează 

dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a 

Uniunii Europene. 

 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia 

Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor 

Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 

Fondul de Coeziune) în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura 
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între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin 

Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona 

revizuită. 

 Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune, Comisia 

Europeană a alocat României pentru perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 

19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergenţă (cu o cofi 

nanţare naţională estimată la 5,53 miliarde euro constituită în proporţie de 73% din surse 

publice şi 27% din surse private) şi 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare 

Teritorială Europeană. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, împreună cu Programul 

Naţional de Reformă şi Programul de Convergenţă răspund eforturilor de realizare a 

obiectivelor de convergenţă prin defi nirea direcţiilor de acţiune la nivel naţional pentru 

încadrarea în obiectivele politicilor şi strategiilor europene. (Sursa - Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030) 

 

Contextul Regional de Dezvoltare Durabilă 

 În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor județene 

din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea 

Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică și nici statut administrativ deși ele 

devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 
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Sursa www.mdrap.ro 

 Regiunile de dezvoltare coodonează proiecte regionale și au devenit membre ale 

Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 

dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 

151/1998, privind dezvoltarea regională în România. România este împărțită în 8 regiuni 

de dezvoltare, numite după poziția geografică în țară, respectiv Nord-Vest, Nord-Est, Sud-

Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 

 

 Contextul regiunii Sud-Est 

Planificarea și parteneriatul sunt două principii de bază care stau la baza elaborării și 

aplicării strategiilor de dezvoltare regională, în vederea atingerii obiectivelor stabilite și 

asumării lor de către toți actorii implicați. Procesul de planificare a dezvoltării la nivel 

regional oferă baza strategică esențială pentru includerea măsurilor și a proiectelor 

implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare, indiferent de sursele 

financiare ale acestor programe. 
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 Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a elaborat  

Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, care a implicat un amplu proces de consultare 

publică şi fiecare secţiune a Planului a fost finalizată prin includerea completărilor primite 

din partea membrilor grupurilor de lucru, din partea tuturor partenerilor regionali, astfel 

încât să cuprindă în final nevoile de dezvoltare ale regiunii. Nevoile de dezvoltare descrise 

în PDR Sud-Est, au constituit o bază care a fost analizată în etapa de elaborare a 

programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

Zona Metropolitană Constanța 

 Zona Metropolitană Constanţa este situată în extremitatea sud-estică a României, în 

partea central-estică a Dobrogei. Latura de est este scăldată de Marea Neagră (mare 

continentală ce comunică cu Marea Mediterană prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele), pe o 

lungime de aproximativ 40 km. În partea de nord, sud şi vest limita este o linie 

convenţională care străbate Podişul Dobrogei. Zona Metropolitană Constanţa este prima 

structură administrativă de acest tip din România ce se încadrează în modelul 

administrativ UE, constituită în 2007 cuprinzând în afara municipiului Constanţa 

(municipiu de rang I de importanţă naţională cu influenţă potenţială la nivel european, cel 

mai important oraş din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est) o serie de localităţi urbane şi 

rurale situate în zona de proximitate, pe o rază de aproximativ 35 km. 

 Aglomerarea urbană Zona Metropolitană Constanţa adună localităţile aflate la cel 

mult 35 km de oraşul Constanţa într-o entitate adimistrativă voluntară, constituită pentru 

dezvoltarea uniformă socio-economică a localităţilor componente şi este formată din 16 

unități administrativ teritoriale, 5 respectiv: municipiul Constanța, 5 oraşe (Năvodari. 

Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol şi Eforie) şi 10 comune (Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian, 

Poarta Albă, Lumina, Corbu, Mihail Kogălniceanu, Tuzla, 23 August si Costineşti) incluzând 

şi satele aferente. 
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Noul Pod Hobanat Agigea, Sursa- www.adevărul.ro 
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1. Amplasare. Conectivitate. Dezvoltare  

1.1. Amplasare. Conectivitate internațională, națională și regională 

Comuna Agigea este o unitate teritorial-administrativă, din România, Regiunea Sud-

Est, situată în sud-estul judeţului Constanţa, la malul Mării Negre, pe drumul naţional DN 

39 la 8 km de municipiul Constanţa (situat în nordul Comunei) şi la 3 km de stațiunea 

Eforie Nord (situată la sud de Comuna Agigea). Comuna Agigea se întinde pe 4528 ha şi 

este alcătuită din două localităţi rurale, Lazu şi Agigea. Cele două localităţi sunt despărţite 

de Canalul Dunăre – Marea Neagră. 

 

Sursa: www.primaria-agigea.ro  

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în 

aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale. 

http://www.primaria-agigea.ro/
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Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele 

dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, 

satisfacerea anumitor servicii . 

Dacă ani de-a rândul Comuna Agigea a fost răvăşită de lucrările la canalul Dunăre – 

Marea Neagră, acum existenţa acestei „Magistrale Albastre” oferă  şansa participării ei la 

comerţul intern şi internaţional. 

Legăturile pe apă se realizează pe Canalul Dunăre - Marea Neagră prin Portul 

Constanța Sud – Agigea, subordonat Portului Constanța și construit la vărsarea canalului în 

mare (aici se află Biroul Vamal). Astfel, fiind situată la capătul estic al traseului navigabil 

Rhin-Main-Dunare, în vecinătatea portului Constanţa şi a Zonei Libere Constanţa Sud, 

Agigea îşi coordonează rolul de pivot între Europa centrală şi de vest şi ţările din bazinul 

Mării Negre, din Orientul Apropiat şi Mijlociu. 

Totodată Agigea este străbătuta de căi de comunicaţie terestre, șosele naționale, căi 

ferate care leagă zonele puternic industrializate ale judeţului şi căi de comunicaţie fluviale 

şi maritime. Pe aceeaşi direcţie este proiectată şi autostrada europeană Bucureşti – 

Istanbul. 

Principalele căi de acces rutier sunt: DN 39 care vine din Constanța, trece prin 

marginea estică a satului Lazu, intersectează autostrada A4 (E81), traversează localitatea 

Agigea și asigură accesul în Eforie Nord, apoi urmează litoralul până în Bulgaria, și DN 38 

(E675) care trece prin Techirghiol și traversează sudul Dobrogei până în Bulgaria la 

Kardam. Calea ferată traversează Comuna Agigea prin est și beneficiază de două stații, una 

la Agigea Nord și cealaltă la Agigea Ecluză. Calea ferată leagă Municipiul Constanța de 

orașul Eforie și urmează litoralul până în Mangalia.  

Celebrul pod vechi de la Agigea, amplasat peste Canalul Dunăre-Marea Neagră, era 

până de curând singura cale rapidă de acces către sudul litoralului și este încă considerat o 

minune imginerească și este primul pod hobanat realizat pe un drum național din România, 

în cazul de față, DN 39. 

Noul pod de la Agigea, cel mai mare pod hobanat din România, deschide traficul între 

Autostrada Soarelui şi Portul Constanţa. Traficul greu, care era nevoit să tranziteze 

localităţi (Constanţa, Lazu sau Agigea) şi DN39 Constanţa-Mangalia, are acum drum liber 

spre poarta maritimă a ţării. Traficul spre litoral se face în continuare pe vechiul pod de la 
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Agigea. 

                     

Noul Pod Agigea, sursa- www.adevarul.ro 

Transportul în comun se realizează cu ajutorul firmelor de maxi-taxi, cu o frecvenţă 

de plecări-sosiri de 4 ore. Acestea facilitează legătura cu municipiul Constanţa şi staţiunile 

de pe litoralul Mării Negre. 
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1.2. Teritoriul administrativ 

Comuna are în componența sa administrativă:  

− Agigea, satul de reședință, aflat la 8 Km distanță de municipiul Constanța, 

amplasat spre vest de Lacul Agigea și spre sud de Canalul Dunăre - Marea Neagră, și la 3 km 

distanță față de orașul Eforie Nord.  

− Lazu, situat pe malul stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră  

Vecinătățile care o delimitează din punct de vedere administrativ sunt următoarele:  

 La Nord: municipiul Constanța, reședința de județ.  

  La Est: Lacul Agigea și Canalul Dunăre - Marea Neagră, respectiv Portul Constanța 

Sud-Agigea.  

  La Sud: orașele Eforie Nord și Techirghiol.  

  La Vest: Comunele Cumpăna și Topraisar.  

Specificul agricol al zonei este conferit de cele 3200 ha. de teren arabil(fără 

suprafeţele destinate culturilor agricole şi zootehniei din incintele locuinţelor) care a 

determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor agrozootehnice, devenite tradiţionale şi 

de bază în economia Comunei. Forma de proprietate a suprafeţei cultivate este de 100% 

privată. Comuna Agigea are o suprafață a teritoriului administrativ de 4350 ha, din care 

650 ha în intravilan. In acest teritoriu se află și Dunele litorale de la Agigea, rezervație 

naturală care ocupă o suprafață de aproximativ 25 ha. 

Pe teritoriul Comunei activitatea agricolă se orientează de la tipul de agricultură de 

tip cerealier la cea intensivă practicată în sere, solarii, ca sursă de produse pentru pieţele 

din localităţile urbane învecinate; are loc o dezvoltare a horticulturii ca furnizor de flori şi 

plante ornamentale ca răspuns la cerinţele pieţii determinate de creşterea suprafeţei cu 

locuinţe în curţi. 

De asemenea pe teritoriul Comunei se desfăşoară activitatea zootehnică cu unităţi 

de dimensiuni mici şi mijlocii, mai ales ca afacere familială.  

În partea de început a digului de sud există o amenajare pentru pescuit – o 

cherhana, care valorifică potenţialul piscicol al Mării Negre. 

În partea de sud a localităţii Agigea există şi funcţionează o pepinieră silvică. 
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1.3. Istoric 

Cercetările efectuate pe coasta Mării Negre şi a lacurilor care o însoţesc au 

identificat aşezarea greco-romană de la Agigea, cu o populaţie impresionant de densă, 

atestată prin marea cantitate de ceramică, ţiglă, pietre de construcţie, fragmente de unelte 

din fier descoperite pe aceste meleaguri. Așezarea localităţii Agigea este foarte probabil 

databilă între secolul al II-lea î.H. şi secolul al III-lea d.H. În veacurile care au urmat, 

informaţiile despre Agigea dispar cu desăvârşire din documente, fiind probabil distruse. 

Documentele de dată recentă, datează începutul Comunei în anul 1870, deşi este mai mult 

ca sigur că există înaintea acestei date.  

Existența consemnată la anul 1870, a Comunei Agigea a fost precedată de 

constituirea unor nuclee numite generic "cătune", cu denumiri turcești (semn al nașterii lor 

în perioada de dominație otomană a Dobrogei). Sfârșitul secolului al XIX-lea marchează 

sosirea în zonă a unui important număr de păstori din jurul Sibiului, din zonele Brăilei și 

Ialomiței și apoi din Oltenia și Moldova, precum și a unei populații de tătari colonizați de 

Imperiul Otoman. La sfârșitul secolului al XIX-lea Agigea era locuită, cu precădere de sârbi 

și turci care se ocupau cu pescuitul. După înființarea primei școli turce cu învățământ 

religios musulman în 1887, se începe construirea unei școli pentru români, inaugurată abia 

în 1927. În 1926 se inaugurează Stațiunea Zoologică Marină "Regele Ferdinand I", la 

inițiativa profesorului Ioan Borcea. (numele său va fi atribuit stațiunii în 1990) și la 

inițiativa aceluiași profesor se instituie zona Dunelor de nisip litorale, devenită Rezervație 

Naturală în 1939. În 1984 s-a inaugurat Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar, începând din 

2011 s-au dat în folosință joncțiunile autostrăzilor A2, A4 (ocolitoare Constanța), DN39.  

Satele au avut mai multe subordonări administrative. Chiar în 1968 când s-a 

promulgat Legea organizării administrativ teritoriale a RSR., componentele actuale ale 

Comunei: Agigea, Lazu, Satul Sanatoriul Agigea și Stațiunea Zoologică Marină erau 

subordonate orașului Techirghiol. Declararea Comunei actuale s-a produs în anul 2012. 

Ocupațiile tradiționale ale populației sunt reprezentate de pescuit, agricultură și păstorit. 

După 1990 satele au fost supuse unui proces intensiv de modernizare a cadrului urbanistic, 

fapt ce a deteriorat unitatea de imagine rurală, anulând practic tradiții locale de construire 

și de organizare a gospodăriilor de tip dobrogean. 
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1887 – ia ființă prima şcoală turcă cu o singură clasă la Geamie, cu învăţământ religios 

musulman.  

1902 – tot lângă Geamie se infiinţează o clasă de băieţi, cu predare în limba română pentru 

populaţia românească.  

1925 – începe construcţia actualului local al şcolii prin contribuţia sătenilor.  

1927 – se inaugurează noua şcoală primară elementară în limba română. 

 1962 – se măreşte actualul local de şcoală, iar şcoala tătară se contopeşte cu cea 

românească cuprinzând elevi ai claselor V – VI.  

1964 – ciclul gimnazial se extinde şi cu clasele a VII-a si a VIII-a.  

1996 – şcoala se botează cu numele profesorului universitar Ion Borcea, fondatorul 

Staţiunii Zoologice Marine de la Agigea Aşa cum se specifică în monografia Comunei Agigea, 

monografie care se găseşte la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ CONSTANŢA A ARHIVELOR 

NAŢIONALE, Comuna Agigea a luat fiinţă în anul 1870 şi a avut aceeaşi denumire de la 

înfiinţare şi până în prezent şi aparţinea de plasa Constanţa, judeţul Constanţa. În 
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componenţa Comunei Agigea intra şi satul Lazu, care se numea Lazmahale şi este atestat că 

a fost înfiinţat în secolul al XVI-lea. 

Dintre Primarii care s-au aflat în fruntea acestei Comune sunt menţionaţi:  

• 1935 – Iulie Popeea  

• 1938 – Constantin Ionescu–având ocupaţia de agricultor înainte de a fi numit în 

funcţia de Primar 

 • 1943 – Diaconescu Ion - având funcţia de căpitan înainte de a fi numit în funcţia de 

Primar  

• 1944 – Constantin Sofană  

• 1944 – Nicolae Nedelcu  

• 1945 – Aurel Chiriac.  

Agigea își serbează ziua pe data de 26 octombrie, odată cu hramul de Sfântul 

Dumitru al bisericii din localitate, în timp ce ziua satului Lazu este sărbătorită odată cu ziua 

Înălțării Domnului, hram al bisericii locale. 
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1.4. Coordonate geografice  

Comuna Agigea se află amplasată la sud de municipiul Constanţa pe platoul 

podişului dobrogean.  

  

 

Harta geologică a Dobrogei (1910) (Sursa: Gheorghe Murgoci (1911), actualizată după Gr. Cobălcescu, 
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N.A. Constantinescu, Const. Teodorescu)  

 

 

1.5. Relieful, caracteristici geologice  

Relieful este specific platoului podișului dobrogean, fiind uşor vălurit. Depozitele 

întâlnite sunt constituite din calcare, argile şi marne sarmatice, slab înclinate, acoperite de 

o cuvertură de loess cu grosime variabilă. 

1.6. Hidrografia 

 Reţeaua hidrografică este tributară canalului navigabil Rhin-Main-Dunare. Lacul 

Agigea - este situat în arealul Comunei Agigea. Are o suprafaţă de 31 hectare şi o adâncime 

maximă de 70 cm. Apa sărată şi nămolul sapropelic au recomandat înfiinţarea staţiunii 

balneoclimaterice Agigea.  

In urmă cu 50 de ani Lacul Agigea era sărat ca și Lacul Techirghiol, dar antropizarea 

zonei a condus la micșorarea și desalinizarea sa. 

1.7. Solurile  

Solurile cele mai răspândite sunt solurile bălane (dobrogene), diferitele tipuri de 

cernoziomuri, şi soluri slab evoluate (îndeosebi litosoluri). Repartiţia în teritoriu a 

principalelor tipuri de soluri este condiţionată de factorii climaterici, de relief şi antropici: 

volumul edafic util, compactarea şi panta terenului. Repartiţia a unităţilor teritoriale de 

soluri respectă configuraţia pedologică din Dobrogea, unde se găsesc soluri de tipul: 

aluviosoluri, regosoluri, psamosoluri, kastanoziomuri, cernoziomuri, gleiosoluri şi 

erodosoluri. Toate solurile s-au format sub acţiunea dominantă a unui singur proces 

pedogenetic: biacumulare de tip stepic (humus tip mull-calcic). Acesta a evoluat diferit în 

funcţie de roca parentală asupra căreia a acţionat (loess, calcare, coluvii şi aluviuni) şi 

nivelul pânzei pedofreatice. Astfel de depozite groase de loess s-au format molisoluri: 

soluri balane vermice. Solurile bălane, denumite şi brune deschise de stepă sau normale 

sau închise se caracterizează prin loessuri cu textura mai grosieră (lutonisipoasă sau  

nisipolutoasă), conţinut mai ridicat de carbonaţi de la suprafaţă şi conţinut mai scăzut de 

humus datorită mineralizării intense. De aceea, ele prezintă un epipedon mollic mai deschis 

la culoare decât cernoziomurile. Pe terenurile situate pe pante mai mari de 3% solificarea a 

fost încetinită sau chiar oprită datorită eroziunii pluvionivale şi eoliene, ducând la apariţia 

solurilor balane erodate şi a rogosolurilor.  
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1.8. Rezervaţii naturale  

Dunele litorale de la Agigea reprezintă o rezervaţie floristică, situată lângă staţiunea 

zoologică marină «Prof. Ion Borcea», la 50 m de Marea Neagră, în judeţul Constanţa, având 

o suprafaţă de 25 ha. Rezervaţia naturală de la Agigea, declarată ca atare din 1939, este 

unica rezervaţie de dune nisipoase de pe litoralul românesc. Rezervaţia este reprezentată 

de un platou de 8-10 m, format prin depunerea nisipului din partea de Nord, dinspre un 

vechi golf marin ocupat în prezent de Lacul Agigea. Există peste 120 de specii vegetale 

specifice, cum ar fi: ridichea de nisip (Cakile maritima), pelinul de nisip (Sachys maritime), 

rogozul de nisip (Carex arenania) etc. În cadrul rezervaţiei există şi o faună interesantă 

reprezentată de broasca ţestoasă dobrogeană (Testudo graeca ibera), raritate în fauna 

României, dar şi Mantis religiosa, Ameles, Saga etc.  

1.9. Clima  

Sub aspectul agroclimatic Comuna Agigea se încadrează în zona I, cu climă 

temperat-continentală, respectiv „caldă-secetoasă”. Valoarea ridicată a resurselor termice 

favorizează cultivarea, în principal, a cerealelor, plantelor tehnice şi industriale dar şi a 

culturilor de viţă de vie sau culturilor fructifere. Temperatura medie anuală este de 11,2°C. 

Regimul eolian caracteristic Dobrogei cu vânturi predominante din nord - est a 

favorizat crearea unei stații eoliene experimentale dezvoltată la Agigea. Vara se 

înregistrează brize de zi și de noapte. 

1.10. Concluzii  

Condiţiile de trafic diversificat şi de mare capacitate, Canalul Dunăre – Marea 

Neagră, linia ferată dublă şi electrificată cu ramificaţii pentru Portul Constanta Sud Agigea 

şi şoselele naţionale pot transforma Agigea în viitor într-un centru comercial de importanţă 

vitală.  

Având în vedere apartenența Comunei la zona costieră a Mării Negre, se impune, în 

concluzie, evidențierea unor aspecte contextuale geografice și istorice ale abordării dezvoltării 

strategice viitoare: 

 Conservarea integrată a stațiunii zoologice marine (împreună cu rezervația 

Dunelor de nisip) și a secțiilor/sanatorii cu specific și tradiții de tratament în 
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condiții de climat marin poate contribui la restabilirea rolului-pilot al 

acestora în domenii științifice unicat; în egală măsură, zonele celor două 

sanatorii sunt perimetre arheologice semnificative, pentru perioadele greco-

romane;  

 Chiar dacă istoria evoluției primare a așezărilor componente ale Comunei 

Agigea indică dependența lor tradițională de orașele Constanța, Techirghiol, 

Eforie și chiar mai îndepărtata Mangalie, actualmente ea este sub presiunea 

unei modernizări transformatoare intrinseci, bazată pe interese 

investiționale amplificate alert. Construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră 

reprezintă un fapt istoric deosebit de important, iar traversarea comunei de 

către acest canal, ca și noile relații majore rutiere care au schimbat evoluția 

teritoriului o pun în cea mai directă relație cu Portul Constanța, cu Marea 

Neagră, și implicit, cu Zona Metropolitană Constanța; în aceste condiții se 

poate aprecia că Agigea este supusă istoric unei schimbări de "traiectorie" 

evolutivă, strategic putând fi orientată spre constituirea ca o Comună 

suburbană, cu modernizare balansată de conservarea unui caracter rural 

adaptat;  

 Operațional, este necesară reglementarea urbanizării (cu condiționări de 

natura temperării procesului de densificare, amplificarea și relaționarea unor 

spații publice, zone verzi, de agrement și sport, amenajarea unor dotări 

organizate grupat, etc.), cât și conservarea unui minim caracter rural (sprijinit 

pe modul de ocupare a terenurilor în regimul de locuințe izolate sau cuplate, 

cu regim mic de înălțime și acompaniate de curți și grădini).  

 

2. Profilul Demografic  

Configurația demografică poate reprezenta un bun reper în ceea ce privește nivelul 

atractivității unei comune, pericolele pe care le întâlnește, dar și posibilitățile de dezvoltare 

ale acesteia ca rezultat al însemnătății majore reprezentată de capitalul uman în procesul 

de dezvoltare integrată. Importanța semnificativă a capitalului uman este produsă prin 

specificul tuturor elementelor sale: resurse umane, educaţie, sănătate, cultură, etc. Toate 

aceste elemente sunt intercondiționate şi relevă consecințele pe care le determină capitalul 

uman asupra stării economice și sociale, atât la nivel național, regional cât și la nivel de 

municipii. 
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Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de sănătate, modernizarea infrastructurii 

edilitare sau diversificarea și dezvoltarea economiei locale reprezintă modalități prin care 

declinul demografic poate fi oprit sau redus.  

În vederea atragerii și menținerii locuitorilor în Comună, garantării unei vârste 

medii optime şi unui echilibru în alcătuirea populaţiei pe grupe de vârste, este necesară 

oferirea bazelor unui sistem educaţional de calitate, accesului la toate serviciile publice 

precum și un stil de viaţă decent. 

La momentul recensământului efectuat în 2011, populația Comunei Agigea se ridica 

la 6.992 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 5.482 de locuitori. Conform recensământului efectuat în 2011, majoritatea 

locuitorilor sunt români (82,08%). Principalele minorități sunt cele de tătari (6,39%) și 

turci (1,16%). Pentru 9,73% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  

Populația Comunei Agigea la la nivelul anului 2017 era de 8076 de locuitori din care 

4035 femei și 4041 bărbați, fiind distribuită în cele 2 sate componente astfel: 

• Satul Agigea cu o populaţie de 6210 locuitori 

• Satul Lazu cu o populaţie de 1866 de locuitori 

 Din totalul de locuitori, numărul femeilor şi numărul bărbaţilor din Comună este 

sensibil egal, diferenţa fiind foarte mică. Structura pe vârste a populaţiei Comunei 

evidenţiază că populaţia tânără (0- 14 ani) este numeric mai mică decât populaţia vârstnică 

(50 de ani şi peste). Ponderea mare o are populaţia între 14 şi 50 de ani. 

 

Tabelul 1. Populaţia stabilă la recensămintele din anii 1992, 2002 şi 2011, pe sexe 

pentru localitatea AGIGEA 

LOCALITATEA / 

COMPONENTE 

07 ianuarie 1992 18 martie 2002 20 octombrie 
2011 

Am
bel
e 

sex
e 

Masc
ulin 

Femi
nin 

Am
bel
e 

sex
e 

Masc
ulin 

Femi
nin 

Am
bel
e 

sex
e 

Masc
ulin 

Femi
nin 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AGIGEA 4611 2436 2175 5482 2778 2704 6992 3473 3519 

Agigea 3438 1823 1615 4078 2071 2007 4853 2378 2475 

Lazu 542 268 274 1032 512 520 1613 822 791 
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Sanatoriul Agigea 618 339 279 368 192 176 442 233 209 

Staţiunea Zoologică Marină 
Agigea 

13 6 7 4 3 * 84 40 44 

Sursa: RPL 2011 

 

 

 Tabelul 2. Populaţia stabilă pentru localitatea Agigea în anul 2017, pe vârste  

NR 
CRT. 

    COMUNA 
     AGIGEA 

SEXUL NR. 
TOTAL 

                             DIN CARE: 

0-13 
ANI 

14-17 
ANI 

18-24 
ANI 

25-49 
ANI 

50-69 
ANI 

PESTE 
70 
ANI 

1. LOCALITATEA 
AGIGEA 

FEMININ 3109 406 123 216 1323 758 283 

MASCULIN 3101 461 110 241 1365 746 178 

2. LOCALITATEA 
LAZU 

FEMININ 926 140 33 72 403 215 63 

MASCULIN 940 146 48 71 410 222 43 

 TOTAL  8076 1153 314 600 3501 1941 567 

Sursa: B.J.A.B.D.E.P. Constanța 

 

1st Qtr

82,07%

2nd Qtr

1,15%

3rd Qtr

6,39%
4th Qtr

9,72%

0,64%Componența etnică
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Componența etnică a Comunei Agigea 

1. Români (82,07%) 

2.  Turci (1,15%) 

3. Tătari (6,39%) 

4. Necunoscută (9,72%) 

5. Altă etnie (0,64%) 

La Recensământul populației și locuințelor din anul 2011, în Comuna Agigea erau 6992 

locuitori (în creștere considerabilă față de anul 2002 când recensământul marca un număr 

de 5482 locuitori). Din aceștia: 5739 erau români, 5 maghiari, 16 rromi, 81 turci, 11 ruși-

lipoveni, 447 tătari, 10 altă etnie și pentru 680 informațiile sunt nedisponibile (INSSE 

Constanța 2011) Procentual constatăm că populația este dominată de români (82,08%), 

restul fiind minorități, cu precădere tătari (6.39%) și turci ( 1,16%). Confesional, 

majoritatea sunt ortodocși (78,59%), apoi musulmani (7,58%) și penticostali (2,45%), 

9,84% având o apartenență confesională necunoscută. 

 

Tabelul 3. (Dreapta) Populaţia după religie pentru localitatea AGIGEA 

RELIGIA 
Populaţi

a 

Stabilă 

 
TOTA

L 

 
 

LOCALITA

TEA 

SEXUL 

 
 

Penticost

ală 

 
Adventis

ta de 

ziua a 

şaptea 

Crestin

ă după 

Evang

helie 

 
 

Evanghe

lică 

 
 

Musulm

ană 

 
 

Mozai

că 

 
Martori

i lui 

Iehov

a 

 
 

Alte 

religii 

 
 

Fără 

religie 

 
 

Atei 

 
 

Nedeclar

ată 

1

2 

1

3 

14 15 16 1

7 

1

8 

19 20 21 22 23 A 

AGIGEA 

171 * - - 530 3 4 * * * 688 6992 Total 

95 * - - 263 * * - * * 338 3473 masculi

n 

76 - - - 267 * * * * * 350 3519 feminin 

Agigea 

154 * - - 366 3 4 * - * 537 4853 Total 

85 * - - 184 * * - - * 262 2378 masculi

n 

69 - - - 182 * * * - * 275 2475 feminin 

Lazu 

17 - - - 160 - - - * - 89 1613 Total 

10 - - - 76 - - - * - 53 822 masculi

n 

7 - - - 84 - - - * - 36 791 feminin 

Sanatoriul Agigea 

- - - - 4 - - - - - 54 442 Total 

- - - - 3 - - - - - 20 233 masculi

n 

- - - - * - - - - - 34 209 feminin 

Statiunea Zoologica Marina Agigea 

- - - - - - - - - - 8 84 Total 
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- - - - - - - - - - 3 40 masculi

n 

- - - - - - - - - - 5 44 feminin 

Sursa: RPL 2011 

 

 

 

Tabelul 4. (Stânga) Populaţia după religie pentru localitatea AGIGEA 

 

 
 

LOCALIT

ATE

A 

SEX

UL 

Popu

laţia 

Sta

bilă 

 
TOTA

L 

RELIGIA 

Orto

doxă 

(incl

usiv 

orto

doxă 

sârbă) 

 
Rom

ano- 

cato

lică 

 
Gre

co- 

catol

ică 

 
 

Reforma

tă 

Evanghe

lică de 

confesiu

ne 

augusta

nă 

Evang

helică 

luthera

nă 

sinodo

- 

presbiter

iană 

 
 

Unitaria

nă 

 
 

Armeană 

 
Crestină 

de rit 

vechi 

 
 

Baptistă 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

AGIGEA 

Total 6992 5495 57 * - - - - - 4 31 

masculin 3473 2727 26 * - - - - - 4 10 

feminin 3519 2768 31 - - - - - - - 21 

Agigea 

Total 4853 3726 31 - - - - - - - 27 

masculi

n 

2378 1819 12 - - - - - - - 9 

feminin 2475 1907 19 - - - - - - - 18 

Lazu 

Total 1613 1330 8 * - - - - - * 3 

masculi

n 

822 673 4 * - - - - - * * 

feminin 791 657 4 - - - - - - - * 

Sanatoriul Agigea 

Total 442 367 14 - - - - - - * * 

masculi

n 

233 200 8 - - - - - - * - 

feminin 209 167 6 - - - - - - - * 

Statiunea Zoologica Marina Agigea 

Total 84 72 4 - - - - - - - - 

masculi

n 

40 35 * - - - - - - - - 

feminin 44 37 * - - - - - - - - 

Sursa: RPL 2011 
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Populaţia României a scăzut în mod invariabil în anii recenți, rezultând ca în anul 

2014 să se înregistreze sub 20 de milioane de locuitori, ceea determină ca populaţia 

rezidentă a ţării să fie la nivelul anului 1966, conform Institutului Naţional de Statistică 

(INS). 

 La 1 ianuarie 2016 populaţia României după domiciliu a fost de 22242 mii persoane, 

în scădere în comparație cu 1 ianuarie 2015 cu 57000 mii persoane; această scădere a fost 

determinată, în special, de sporul natural negativ al populaţiei. 

 La 1 ianuarie 2016 în mediul urban, în cele 320 municipii şi oraşe, locuiau 12546 mii 

persoane. Ponderea populaţiei urbane a fost de 56,41%, în scădere uşoară faţă 1 ianuarie 

2015 (56,44%). Scăderea populaţiei a fost mai puternică în mediul urban (-39,6 mii 

persoane) decât în mediul rural (-17,0 mii persoane). 

 Populația Regiunii Sud-Est era la data de 1 iulie 2011 de 2.794.337 persoane ceea ce 

înseamnă 13,09% din Populația României. În perioada 1992-2011, populația regiunii a 

înregistrat o scădere constantă, trendul menținându-se în continuare. Dacă în perioada 

1992-1999, județele Constanța și Galați au înregistrat creșteri nesemnificative de populație 

(0,4% - Constanța și 0,49 Galați), per total fiecare județ al regiunii a înregistrat scăderi ale 

populației în perioada 1992-2011. Totuși, în perioada 2009-2011 se atestă o foarte ușoară 

creștere a populației în județul Constanța.  

 Potrivit celor mai noi date statistice furnizate de Institutul Național de Statistică la 1 

ianuarie 2017, populația totală la nivelul Zonei Metropolitane Constanța este de 491.692 

locuitori. 

 Modul în care s-a structurat evoluția populaţiei şi  fenomenele demografice în Zona 

Metropolitană Constanța au ca principală cauză faptul că, până în anul 1990, elementul 

principal al creşterii populaţiei aglomerării urbane a fost reprezentat de migraţia spre 

această zonă, în special spre municipiul Constanţa şi alte câteva oraşe, şi în niciun caz 

sporul natural. Acest trend a fost susținut de dezvoltarea economică în ritm accelerat a 

zonei, începând cu a doua jumătate a secolului trecut, în special în domeniul activităților 

portuare, dar și în construcții sau turism . Regresia economică produsă după Revoluția din 

1989 a rezultat în stoparea imediată a fluxului migrației interne spre această zonă, fapt 

dublat chiar de o reducere demografică cauzată de producerea fenomenului emigrării 

externe, caracterisctic întregii țării și intensificat odată cu liberalizarea accesului în spațiul 

european a cetățenilor români. Un alt factor de analiză care trebuie amintit este legat de  

tendința migraționistă la nivel local. Așadar, se poate observa, îndeosebi începând cu anii 

2000, o tendință migraționistă dinspre municipiul Constanța către celelalte localități din 
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zona (în special către Agigea, Valu lui Traian, Ovidiu sau Cumpăna). Într-un orizont de timp 

foarte scurt, unele dintre aceste localități și-au dublat sau chiar  triplat populația, ceea ce a 

produs o succesiune de modificări în ceea ce privește configurația acestor localități, din 

localități preponderent rurale, transformându-se în mici orașe, acestea sporindu-și în mod 

potențat funcția rezidențială. Un alt aspect semnificativ de remarcat la nivelul aglomerării 

urbane Constanța este ilustrat de creșterea aproape constantă a numărului de locuitori, 

într-o tendință demografică negativă la nivel regional și național, ceea ce arată faptul că 

zona reprezintă un punct de interes pentru populație, îndeosebi pentru populația tânără.( 

SIDU 2017-2023 ZMC) 

                              

                             Sursa – SIDU 2017-2023 ZMC 

                 

                Sursa – SIDU 2017-2023 ZMC 
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                                           TOTAL POPULAȚIE 
 

 Anul 2002 Anul 2007 Anul 2015 Anul 2017 

Număr 
persoane 
 

Număr 
persoane 
 

Număr 
persoane 
 

Număr 
persoane 
 

MUNICIPIUL 
CONSTANȚA 

335425 328066 319266 316263 

ORAȘ EFORIE 9430 10113 11015 11037 

ORAȘ 
MURFATLAR 

11321 11678 11674 11606 

ORAȘ 
NĂVODARI 

36594 38466 41375 41869 

ORAȘ OVIDIU 13848 14731 15545 15705 

ORAȘ 
TECHIRGHIOL 

7145 7403 8025 8175 

23 AUGUST 5191 5390 5711 5753 

AGIGEA 5124 6076 7766 8079 

CORBU 4846 5742 6261 6313 

COSTINEȘTI 2638 2688 3157 3221 

CUMPĂNA 9220 10693 13872 14562 

LUMINA 6800 8396 10351 10816 

MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

10028 10176 10343 10239 

POARTA ALBĂ 4805 5133 5583 5711 

TUZLA 5916 6497 7095 7170 

VALU LUI 
TRAIAN 

8693 10320 14267 15163 

TOTAL ZMC 477024 481568 491306 491692 
Sursa: SIDU 2017-2023 ZMC 
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 Sursa – PUG Comuna Agigea 2011 

 

Forţa de muncă  

Din totalul de 6992 locuitori (an 2011), 43,08 % reprezintă populaţie activă 40,78% 

populație stabilă ocupată, 2, 30% șomeri, 56,92% populaţie inactivă. Populaţia activă 

ocupată reprezintă 94,65 % din totalul populaţiei active, iar populaţia activă neocupată 

este de 5,35 % din totalul populaţiei active. 

Se poate constata că populaţia activă este inferioară populaţiei inactive, pentru anii 

următori se estimează creşterea numărului populaţiei active asigurate, poate cu un plus la 

populaţia activă, datorită ponderii mai mari a populației tinere în raport cu cele vârstnice. 

Tabelul 5. Șomeri înregistrați la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă începând cu anul 

2012 pentru localitatea Agigea 

SEXE PERIOADE 

2012 2013 2014 2015 2016 
MASCULIN 31 24 22 18 17 

FEMININ 74 72 60 45 40 

TOTAL 105 96 82 63 57 
Sursa – B.J.A.B.D.E.P. CONSTANȚA 
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Grupa de 

varsta 

 

Populaţia 

stabilă total 

                 POPULAŢIA ACTIVĂ                                           POPULAŢIA INACTIVĂ  

 

 

Total 

 

 

Ocupată 

        Someri  

 

Total 

 

Elevi/ 

Studenţi 

 

 

Pensionari 

 

 

Casnice 

Întreţin

ţi de 

alte 

persoan

e 

Întreţinuţi 

de stat sau 

deorganizaţii 

private 

Întreţinuţi 

din alte 

surse 

 

Altte 

situaţii 

 

Total 

În 

căutarea 

unui alt 

loc 

de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc 

de muncă 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AGIGEA 

Ambele sexe 6992 3012 2851 161 136 25 3980 1106 1246 479 638 59 134 318 

Sub 15 ani 1166 - - - - - 1166 612 - - 542 12 - - 

15 - 19 ani 363 18 14 4 - 4 345 316 - 10 8 - * 10 

20 - 24 ani 519 230 196 34 13 21 289 149 3 56 21 13 13 34 

25 - 29 ani 477 302 285 17 17 - 175 13 * 87 10 12 12 39 

30 - 34 ani 528 389 378 11 11 - 139 9 6 46 4 11 18 45 

35 - 39 ani 549 418 407 11 11 - 131 5 9 53 8 5 11 40 

40 - 44 ani 690 549 516 33 33 - 141 - 9 60 8 3 17 44 

45 - 49 ani 402 306 290 16 16 - 96 * 19 35 3 - 16 21 

50 - 54 ani 524 370 351 19 19 - 154 - 42 40 13 - 24 35 

55 - 59 ani 558 291 279 12 12 - 267 - 151 45 14 * 16 40 

60 - 64 ani 406 128 124 4 4 - 278 - 247 15 * * 5 8 

65 - 69 ani 309 8 8 - - - 301 - 280 17 3 - - * 

70 - 74 ani 233 * * - - - 231 - 225 4 - - * * 

75 ani si 

peste 

268 * * - - - 267 - 253 11 3 - - - 

Masculin 3473 1546 1462 84 70 14 1927 554 556 67 358 25 119 248 

Sub 15 ani 635 - - - - - 635 332 - - 296 7 - - 

15 - 19 ani 178 12 10 * - * 166 154 - * 4 - * 6 

20 - 24 ani 252 132 118 14 * 12 120 56 * 7 15 3 9 29 

25 - 29 ani 241 172 162 10 10 - 69 8 * 6 8 5 9 32 

30 - 34 ani 269 202 198 4 4 - 67 3 * 6 3 4 15 34 

35 - 39 ani 283 217 210 7 7 - 66 - * 13 5 * 10 34 

40 - 44 ani 327 257 240 17 17 - 70 - 3 6 6 * 17 36 

Sursa RPL 2011 
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Tabelul 9. Populaţia activă pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ 

absovite, pe medii pentru localitatea AGIGEA 

 
 

 

 

LOCALITATE/ 

SEXE/ACTIVITĂŢI ale 

ECONOMIEI NAŢIONALE 

 

POPULAŢIA 

STABILĂ 

 

TOTAL 

NIVELUL DE EDUCŢIE AL INSTITUŢIEI DE INVĂŢĂMÂNT ABSOLVITE 

Superior ** 
Post- 

liceal 

şi de 

maiştri 

Secun

dar 

 

 

Pri

mar 

Fără şcoală absolvită 

 

 

Total 

** 

din care:  

 

Total 

Superior  

 Gimnazial 

 

 

Total 

din care: 

Universitar 

de licenţă 

 

Liceal Profesional 

şi de ucenici 

Persoane 

analfabete 

*** 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

AGIGEA 

AMBELE SEXE 3012 706 654 102 2167 1054 630 483 33 4 4 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 414 40 39 11 345 125 73 147 18 - - 

Industria extractivă 22 5 3 * 16 11 5 - - - - 

Industria prelucrătoare 223 31 29 7 182 80 65 37 * * * 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apa caldă şi 

aer condiţionat 

 

42 

 

11 

 

11 

 

3 

 

28 

 

18 

 

9 

 

* 

 

- 

 

- 

 

- 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

 

45 

 

7 

 

7 

 

* 

 

34 

 

17 

 

9 

 

8 

 

* 

 

- 

 

- 

Construcţii 277 39 39 4 230 78 95 57 4 - - 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

 

589 

 

128 

 

119 

 

12 

 

447 

 

267 

 

117 

 

63 

 

* 

 

- 

 

- 

Transport şi depozitare 417 104 99 4 308 129 123 56 * - - 

Hoteluri şi restaurante 126 25 24 * 100 51 28 21 - - - 
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Informaţii şi comunicaţii 23 15 14 - 8 8 - - - - - 

Intermedieri financiare şi asigurări 29 20 18 - 9 5 4 - - - - 

Tranzacţii imobiliare 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 56 36 34 * 19 8 4 7 - - - 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 

183 29 27 6 146 80 39 27 * - - 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 

din sistemul public 

159 87 75 11 60 49 3 8 * - - 

Învăţământ 90 60 52 * 28 17 6 5 - - - 

Sănătate şi asistenţă socială 193 41 37 34 117 64 33 20 - * * 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 11 3 3 - 8 7 - * - - - 

Sursa – RPL 2011 

 
 

 

LOCALITATE/ SEXE 

/ACTIVITĂŢI ale 

ECONOMIEI NAŢIONALE 

 

POPULAŢIA 

STABILĂ 

 

TOTAL 

NIVELUL DE EDUCŢIE AL INSTITUŢIEI DE INVĂŢĂMÂNT ABSOLVITE 

Superior ** 
Post- 

liceal 

şi de 

maiştr

i 

Sec

un

dar 

 

 

Primar 

Fără şcoală absolvită 

 

 

TOTAL ** 

din care:  

 

Total 

Superior  

Inferior 

(gimnazi

al) 

 

 

Total 

din care: 

Universitar 

de licenţă 

 

Liceal Profesinon

al şi de 

ucenici 

Persoane 

analfabete 

*** 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate 

de angajator de personal 

casnic; activităţi ale gospodariilor private de 

producere de bunuri şi servicii 

 

21 

 

- 

 

- 

 

- 

 

21 

 

6 

 

5 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor 

extrateritoriale 

- - - - - - - - - - - 

Şomeri în cautarea primului loc de muncă 11 * * - 10 3 * 5 - - - 

 

Sursa – RPL 2011



       

   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA 

 

 
40 

 

Sectoarele cu o rată ridicată a ocupării la nivelul anului 2011, sunt reprezentate de: 

 Agricultură Silvicultură și Pescuit: 14%; 

 Industrie prelucrătoare: 7 %; 

 Construcţii: 9%; 

 Comerţ: 20%; 

 Hoteluri şi restaurante: 4  

 Transport: 14 %; 

 Administraţie publică: 5 %; 

 Învăţământ: 3 %; 

 Sănătate şi asistenţă socială: 6% 

 

2.1. Concluzii și recomandări 
 

 Comuna beneficiază încă de un raport de dependență demografică favorabil dar, 
pe termen mediu şi lung, este necesară monitorizarea acestui raport și luarea de măsuri 
pentru evitarea instalării unui trend negativ. 

 

 De cele mai multe ori soluţionarea diverselor deficienţe (sociale, economice sau de 
mediu) necesită programe integrate succesive ce pot oferi noi perspective şi efecte pe termen 
lung. În acest sens,  este important ca, pe termen mediu şi lung, administrația locală să 
promoveze un set de politici publice care creează și susţin un mediu propice pentru 
persoanele care vin să locuiască în Comuna Agigea, calitatea ridicată a vieții locuitorilor, 
dezvoltarea economică, existența locurilor de muncă și oferta socio-culturală făcând ca o bună 
parte dintre aceștia să se stabilească în Comună pe termen lung. 

 
 

3. Administrație Publică Locală 
 

3.1. Organizare și dezvoltare 
 

Administraţia publică în Comuna Agigea este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și 

completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. 

Administraţia publică din Comuna Agigea se organizează şi funcţionează în 

temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă autorităţilor 

administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate 
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domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi 

publice. 

 
Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea 

mai multor criterii cumulative, criterii care au în vedere competenţa teritorială şi materială 

a organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care îl promovează. 

Prin urmare, administraţia publică centrală îşi exercită competenţa teritorială la nivelul 

întregului teritoriu naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale în care au fost alese autorităţile respective. Însă dacă privim dintr-o altă 

perspectivă, organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie de o competenţă 

materială  generală,  precum Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe 

când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se circumscrie în jurul  realizării  

interesului local. Desigur mai e şi promovarea interesului, care poate fi  general-naţional,  

evident de către administraţia centrală, sau al localităţii respective, de către administraţia 

publică locală.  

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al 

Primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, 

care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în 

soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o 

reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii. 

În administraţia publică locală, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate 

publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul, ca 

autoritate executivă este ales în mod democratic de către cetățenii Comunei Agigea, 

reprezintă Comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din 

ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Agigea cuprinde 52 

de posturi dintre care: 

 

 Funcții de demnitate publică alese: 2 ( 1 Primar și 1 Viceprimar); 

 Funcții publice: 39 

 Funcții contractuale: 11 
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 În cadrul Primăriei Comunei Agigea, care beneficiază de un nou și modern sediu, își 
desfășoară activitatea un colectiv competent, cu sarcini precise, organizat în 
compartimente și servicii puse în slujba cetățenilor localității. Întregul colectiv al 
administrației publice locale Agigea, alături de Consiliul Local, organizați pe comisii de 
specialitate, își aduc contribuția la materializarea tuturor proiectelor și programelor 
propuse cetățenilor în vederea îmbunătățirii și menținerii calității vieții acestora precum și 
crearea unor condiții favorabile dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos și prosper pentru 
următorii ani. 

 

3.2. Resurse bugetare și autonomie financiară 
 
 

Un mediu economic dinamic, care are capacitatea de a atrage investitori, 

sprijinind în același timp și inițiativele locale, joacă un rol esențial în definirea 

perspectivelor de dezvoltare ale unei Comune. De-a lungul ultimilor 9 ani, acest aspect a 

ocupat o poziție importantă în agenda administrației publice locale, care a făcut 

demersuri semnificative în vederea dezvoltării infrastructurii care să susțină atragerea 

investitorilor în zonă precum și în vederea asigurării unei calități a vieții ridicate pentru 

toți locuitorii de pe raza UAT Agigea. 

Calitatea vieții este rezultatul unui cumul de factori, cu impact asupra tuturor 

locuitorilor și categoriilor de vârstă. Privind lucrurile din această perspectivă, cele mai 

multe fonduri din bugetul local s-au alocat investițiilor în învățământ, în sănătate și 

asistență socială, transport în comun sau infrastructură. 

 

Comuna este membră a mai multor asociații cu alte unități teritoriale formate 

în scopul dezvoltării unor proiecte și activități comune: 

 

 Zona Metropolitană Constanța 

 Asociaţia Litoral - Delta Dunării 

 Grup de Acțiune Locală Dobrogea Sud 

 GAL Constanța Sud 

 
Evoluția mediului economic al Comunei se reflectă și în veniturile totale încasate la 

bugetul local, care au crescut constant în ultimii ani permițând autorităților locale să 
desfășoare o serie de proiecte de anvergură. Veniturile totale includ sumele încasate la 
bugetul local, care provin din venituri curente, venituri din capital, subvenții de la bugetul 
de stat, sau fonduri europene. 
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3.3. Transparență instituțională și comunicare 
 

 Un cadru instituțional eficient are la bază un sistem administrativ performant, care 

integrează noile tehnologii. Din această perspectivă, de-a lungul ultimilor 9 ani, cadrul 

instituțional s-a aflat într-un continuu proces de schimbare şi modernizare. Un pas 

important în acest sens, l-a reprezentat profesionalizarea funcționarilor publici, 

promovându-se persoane pe bază de calificare și competență profesională precum și 

persoane tinere, dornice de a se implica și a-și asuma responsabilitatea postului ocupat. 

 Relația cu cetățenii, respectiv transparența instituțională și comunicarea dintre 

administrația locală și locuitorii Comunei are un rol foarte important în activitatea 

Primăriei Agigea, autoritatea locală aflându-se în slujba cetățeanului. Site-ul 

www.primaria-agigea.ro pune, la dispoziţia locuitorilor Comunei o serie de informaţii 

privind activitatea administraţiei locale sau hotărârile Consiliului Local al Comunei Agigea. 

 3.4. Concluzii  

Comuna are un grad ridicat de independenţă fată de transferurile de la bugetul de 

stat, acoperindu-şi o mare parte din cheltuielile publice din fonduri proprii, un indiciu al 

unei creșteri economice sănătoase, fundamentate pe o bază largă de plătitori de taxe: 

cetățeni și societăți comerciale.  

Comunicarea cu cetăţenii joacă un rol important pe agenda administraţiei locale, 

integrând tehnologiile media disponibile.  

 

4. Economie  

 

4.1.  Structura economică a Comunei Agigea  

Pe teritoriul Comunei se desfăşoară o gamă variată de activităţi. Ele sunt rezultatul 

potenţialului social şi economic deosebit, determinat de următoarele: 

- situarea în vecinătatea Municipiului Constanţa, a Portului Constanţa; în zona cu   

reţea densă de localităţi şi dezvoltată social şi economic, a litoralului. Comuna face parte 

din Zona Metropolitană Constanţa, în care se concep şi se desfăşoară programe de 

dezvoltare prin cooperare, cu avantaje  reciproce. În cadrul Zonei Metropolitane, Comuna 

Agigea îndeplineşte şi funcţiunea de centru de cazare. 

http://www.primaria-agigea.ro/
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- construirea în teritoriul Comunei a Canalului Dunăre - Marea Neagră, (cu ecluză şi 

Sediul Administraţiei Canalelor Navigabile), şi a Portului Constanţa Sud-Agigea; 

 

Ecluză Canal Dunăre-Marea Neagră, sursa – www.turism-agigea.ro 

- situarea  Comunei într-o zonă cu reţea densă de căi de comunicaţii, alternative. 

- obiectivele majore realizate în Comună şi în teritoriul înconjurător, precum şi 

creşterea volumului de locuinţe, atestă desfăşurarea unor activităţi importante de 

construcţii. Existenţa lor reprezintă potenţial cert de activităţi pentru întreţinere, reparaţii, 

extinderi, modernizări. 

           - Amploarea activităţii economice în Comună reiese şi din faptul că la Primărie sunt 

înregistrate peste 1000 de firme, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate. 

Întinsele suprafeţe agricole aflate pe teritoriul administrativ al Comunei au 

influenţat orientarea economică a localităţii, majoritatea societăţilor comerciale  
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desfăşurând activităţi de comerţ cu produse agricole. În perioada modernă activitatea 

portuară, de transport pe calea ferată, rutieră și pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, traficul 

de mărfuri și activitățile comerciale se desfășoară intens. Zona Liberă Agigea și Portul 

Constanța Sud-Agigea înlesnesc aceste activități.   

Comerțul, industria mobilei, industria panificației și serviciile turistice ocupă mare 

parte din forța de muncă locală actuală (ZMC 2017). Pe teritoriul Comunei Agigea se află 

două obiective de importanţă naţională: Zona Liberă Constanţa Sud – Agigea şi Administraţia 

Canalelor Navigabile – Agigea. Acvatoriul portuar este, de asemenea, conectat prin 

intermediul Canalului Dunăre – Marea Neagră în apropiere de Zona Liberă. Promovarea şi 

dezvoltarea Zonei Libere Constanţa Sud-Agigea în vecinătatea porturilor maritime şi 

fluviale (Constanţa, Brăila, Galaţi şi Sulina) a fost determinată de creşterea deosebită a 

rolului României, inclusiv a sistemului său de transport, în cadrul spaţiului politic şi 

economic, Dunăre – Marea Neagră, ca urmare a includerii României în zona de Cooperare 

Economică a ţărilor riverane Mării Negre.  

 

 Zona Liberă Port Constanța Sud-Agigea, sursa – Monografie Comuna Agigea 
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În Zona Liberă Constanţa Sud – Agigea se desfășoară o serie de activităţi ample de: 

manipulare, depozitare, sortare, ambalare, prelucrare, asamblare, fabricare, marcare, testare, 

expertizare, transport şi expediţii interne şi internaţionale, operaţiuni de bursă, financiar – 

bancare, precum şi activități specifice în magazine de desfacere şi comercializare a 

produselor en gros sau en detail. Totuși, cultivarea pământului și creșterea animalelor rămân 

ocupații de bază ale populației. Se cultivă grîu, orz, orzoaică, floarea-soarelui, porumb, etc şi 

se cresc vaci de lapte şi oi. 

O gamă variată de activităţi de producţie industrială are loc în incinta portului 

Constanţa Sud-Agigea, inclusiv în zona liberă. În partea de est a ecluzei se află un siloz de 

cereale, care are instalaţie de încărcare –descărcare de pe nave acostate la canal. 

Accesibilitatea dinspre Constanţa a făcut ca pe teritoriul Comunei să se amplaseze 

unităţi de comerţ en-gros sau supermagazine (Selgros, Dedeman) precum şi unităţi de 

prezentare (Scania, Peugeot, materiale de construcţie, mobilier). 

În afara unităţilor de tip en-gros sau supermarket situate la nord de canal (Selgros, 

Dedeman) în localitatea Lazu există unităţi comerciale şi de prestări servicii în zona din 

vecinătatea şoselei DN 39, inclusiv staţii de carburanţi auto. 

În satul Agigea există spaţii comerciale concentrate în zona adiacentă la şoseaua DN 

39, de o parte şi alta a şoselei, cu o gamă diversă de produse: alimentare, produse de uz 

curent, anvelope și vulcanizare, materiale de construcţie, unităţi de alimentaţie publică. 

Unele din aceste unităţi comerciale se află la parterul blocurilor situate adiacent la 

şoseaua DN 39(Şoseaua Mangaliei). 

Mai există amenajate spaţii comerciale în construcţii de tip chioşc sau în clădiri de 

locuit sau construcţii anexă ale acestora.  

Investiţiile ce se fac pe teritoriul Comunei, atât în obiective productive cât şi în 

locuinţe pentru populaţie duc la o amplificare a activităţii din domeniul construcţiilor. 

Localitatea Lazu, subordonată Comunei Agigea s-a dezvoltat ca centru rezidenţial. 

Complexul de case alcătuieşte un cartier modern, dotat cu toate utilităţile, accesibil şi 

liniştit. 
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              4.2.  Industria turistică: produse şi infrastructură   

Agigea este cunoscută în întreaga țară și datorită existenței aici, pe malul mării a 

unei instituții medicale de prestigiu ce poartă numele fondatorului ei, prof. Univ. Dr. Vasile 

Climescu, ce funcționează aici din anii interbelici. 

      Sanatoriul Osteoarticular Dr. Vasile Cliemescu este specializat în tratarea aparatului 

locomotor (reumatism și tuberculoză osteoarticulară). 

      Prin Înaltul Decret Regal nr. 810, la 1 martie 1926 a fost înfiinţată Staţiunea 

Zoologică Marină de la Agigea, iar profesorul Ioan Borcea a fost nominalizat ca director al 

staţiunii. 

      Situată pe un teren de 25 ha, pe teritoriul satului Agigea, între Marea Neagră şi 

lacurile Techirghiol şi Agigea – Ghiol, la 1,5 km de gara (haltă) General Ionescu şi cam la 10 

km de oraşul Constanţa, Staţiunea Zoologică, izolată de litoral face  azi impresia unei 

adevărate oaze: numeroase plantaţii de pomi alcătuiesc o insulă verde în mijlocul 

monotoniei nisipurilor aride. Între scopurile urmărite de această staţiune se rânduieşte mai 

întâi recoltarea şi cunoaşterea faunei şi florei din apele româneşti ale Mării Negre. 

      Terenul staţiunii cuprinde o vegetaţie naturală de dune marine. Dunele s-au format 

prin depunerea nisipului adus de vânt dintr-un vechi golf amrin ocupat astăzi de lacul 

Agigea. Pe dune s-a colonizat o vegetaţie caracteristică. 

      Împrejmuită şi ferită de influenţa factorului biologic (antropozoogen), ea şi-a 

păstrat aspectul de dună populată de o floră şi o faună specifică şi a reţinut atenţia multor 

naturalişti, încă de la început. 

      Colonizarea acestor dune de vegetaţie este influenţată de înalţimea şi expoziţia lor, 

de mărimea granulelor de nisip, de conţinutul în săruri şi în humus. 

      În anul 1939, această zonă este declarată Rezervaţie Naturală, fiind unica rezervaţie 

de dune nisipoase de pe litoralul românesc. Pe baza cercetărilor botanice efectuate în 

cadrul rezervaţiei au fost identificate peste 120 de specii de plante caracteristice litoralului 

mediteranean, dar şi celui atlantic şi caspic, multe dintre ele de un mare interes ştiinţific. 

      Printre rarităţile floristice se întâlnesc: cuişoarele de nisip, varza de nisip, volbura, 

cârcelul etc. Fauna este reprezentată prin: broaşte ţestoase de uscat, călugăriţe şi diferite 

insecte de nisip. 
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După 1989, mai exact în ziua de 28 iunie 1990, staţiunea a revenit în patrimoniul 

Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi a primit numele ilustrului ei fondator, 

profesorul Ioan Borcea (1879-1936). 

      Acivitatea didactică de aici a fost mult mai dezvoltată, staţiunea fiind un loc mult mai 

râvnit pentru practica studenţilor biologi, ecologi, biochimişti, geografi, geologi, 

geochimişti, piscicultori etc. În laboratoarele staţiunii au fost efectuate numeroase lucrări 

de licenţă şi de doctorat. 

      Direcţia Silvică Constanţa dispune, la Agigea, de o intensitate pepinieră, o adevărată 

bază producătoare de frumuseţi peisagistice. Întinsă pe o supafaţă de 48,2 hectare, 

pepiniera este specializată, în principal, în producerea de puieţi forestieri şi ornamentali 

(80%) pentru: perdele forestiere, acoperirea terenurilor degradate, realizarea plantaţii 

integrale), precum şi puieţi pentru noii proprietari de păduri. 

       Aici poţi găsi, de asemenea, specii permanent verzi (conifere), adaptate zonei de 

stepă dobrogeană cu influenţe marine, şi anume: ienupăr de Virginia, tuja cu diversele sale 

varietăţi – pinul negru, douglas, bradul alb, molidul etc. 

      Din categoria foioase cu frunze persistente ar putea fi enumerate: buxus, evonimus 

japonica, berberis julianae, costoneaster dameri, lanciera pileata etc. 

      Specii de foiase cu frunze căzătoare, pentru gardurile vii şi arborii de alei. În cadrul 

pepinierei a fost realizată o colecţie deosebită de trandafiri Rosalium Splendidum, ce 

cuprinde 32 de soiuri, iar în producţie de serie 68 de soiuri. Trandafirii au varietăţi şi 

nuanţe coloristice de la alb la violet, forme şi dimensiuni variate, trandafiri căţărători 

dispuşi în bucheţele mici, trandafiri copăcei de diverse culori: alb, galben, roz sau roşu, a 

căror perioadă de înflorire începe din luna mai şi ţine până în octombrie. 

 Lacul Agigea, un univers faunistic, are o suprafaţă de 35 ha. Aici se găsesc specii rare, 

multe dintre ele endemice, care au supravieţuit în timp. Este parte din Rezervaţia Naturală 

Lacul Agigea. 
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                   Sursa – www.cesavezi.ro 

Până acum de 50 de ani, lacul Agigea avea o apă foarte sărată. Însă, din cauza 

acţiunii omului, în prezent este un lac cu apă dulce. În 1967, în rezervaţie au fost 

descoperite între 5.000 şi 10.000, multe dintre ele rare și foarte valoroase. 

Din păcate, lacul a avut de suferit din cauza construirii canalului Dunăre - Marea Neagră, 

deoarece atunci s-a distrus habitatul natural pe partea nordică a lacului. Accesul spre lac se 

face pe DN 39 Constanţa - Vama Veche. 

 

Centrul de Informare Turistică 

Proiectul își propune creearea unui centru local de promovare a turismului, a 

culturii tradiționale, a festivalurilor culturale și a manifestațiilor artistice din zona 

Comunelor Agigea, Cumpăna și Valu lui Traian, renumite prin atracțiile turistice deosebite 

ampasate în aceste zone, precum și a siturilor Natura 2000, Dunele Marine de la Agigea și 

Marea Neagră. Printre importantele atracţii turistice şi tradiţii culturale ce vor fi promovate 

prin intermediul acestui proiect amintim: Lacul Agigea, geamiile din Agigea (construite în 

1868 şi respectiv 1870) şi Valu lui Traian, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Valu mic de 

piatră, Valu mare de pământ şi Valu mic de pământ, Muzeul satului Cumpăna, siturile 

arheologice de la Agigea şi Cumpăna, “Ziua tătarilor – 13 decembrie”, “Ziua recoltei”, 

Festivalul “Dor de cânt românesc”, Festivalul “După datina străbună”. Acest proiect se 

doreşte a fi principala pârghie de legătură între cererea şi oferta turistică şi un instrument 

facil şi eficace de promovare a potenţialului turistic din Agigea şi proximităţi (Cumpăna şi  



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
51  

 

Valu lui Traian), precum şi de consolidare a legăturilor durabile în domeniul turismului, 

între comunitatea română şi cea străină. 

Proiectul Centru de Informare Turistică debutat în anul 2015 a fost finanțat prin 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa III, Măsura 313. 

 

Centrul de Informare Turistică Agigea, sursa – www.turism-agigea.ro 

 

 5. Educație  

5.1.  Învățământ preuniversitar 

 Activitatea educaţională asigură şcolarizarea în cadrul unei grădiniţei „RIŢA- 

GĂRGĂRIŢA” şi Şcoala Generală cu clasele I-VIII ”Ion Borcea” cu 18 clase, ale cărei cursuri 

aferente învățământului primar (inclusiv clasa 0) și gimnazial în anul școlar 2017-2018 au 

fost frecventate de un număr de 460 elevi, previzionându-se creșterea numărului de 

cursanți în anul școlar 2018-2019 la un număr de 470 de elevi. 

   

http://www.turism-agigea.ro/
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Școala Generală ”Ion Borcea” este amplasată în centrul Comunei Agigea. Deși 

activitatea didactică se desfășoară în două schimburi, media elevilor pe clasă este de 25. 

Elevii beneficiază de 9 săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică, matematică, istorie, 

informatică și o bibliotecă.  

 Procesul instructiv educativ și serviciile educaționale furnizate de Școala Generală 

Ion Borcea se desfășoară în componența a 3 corpuri de clădire distincte: 

 Corpul C1 – clădire școală construită în anul 1965 

 Corpul C2 – clădire administrativă construită în anul 1975 

 Corpul C3 – clădire sală de sport de dimensiuni reduse construită în anul 1978 

 Corpul C4 – clădire construită în anul 2016 cu destinație de grădiniță și dată în 

administrarea școlii special pentru asigurarea unui spațiu decent pentru 

desfășurarea cursurilor specifice clasei 0. 

Există un grup sanitar pentru fete și unul pentru băieți, iar grupul sanitar pentru 

profesori a fost modificat și transformat în grup sanitar pentru persoanele cu handicap, 

conform măsurilor impuse de organele de control, prin urmare în prezent, profesorii care 

predau în această instituție de învățământ nu beneficiază de grup sanitar propriu și un 

laborator de informatică. 

 

Școala Generală "Ioan Borcea", aflată în centrul satului Agigea 

Deoarece spațiul oferit de școala existentă este insuficient în raport cu numărul 

elevilor care învață în această instituție, administrația publică locală a fost nevoită să 

transporte elevii clasei 0 zilnic cu microbuzul școlar să își desfășoare activitatea într-o 

grădiniță cu program normal, aparținând Comunei Agigea. 
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De asemenea, investigarea vizuală a clădirii Școlii Ion Borcea a evidențiat 

următoarele degradări: 

 Deteriorări ale tencuielilor 

 Deteriorări ale pardoselilor din sălile de clasă și coridoare 

 Apariția de fisuri inestetice în zona rostului de tasare între tronsoane, atât la pereți 

cât și la pardoseli 

 Degradări biologice ale elementelor structurale ale acoperișului de tip șarpantă 

 Degradări ale sistemului de îndepărtare și colectare ale apelor pluviale de pe 

acoperiș 

 Deteriorarea trotuarelor de gardă din jurul clădirii 

 Deteriorarea tâmplăriei interioare și exterioare 

 Deteriorarea placajelor din gupurile sanitare 

 Deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor pereților exteriori și interiori 

 Deteriorarea instalațiilor electrice, sanitare și încălzire 

 Uzura morală a dotărilor interioare 

 Deteriorarea amenajărilor exterioare (spații verzi, trotuare, căi de acces, 

împrejmuirea incintei, iluminatul exterior etc) 

Și în cazul Sălii de Sport, care este de fapt o sală de clasă de dimensiuni reduse care a fost 

transformată într-o sală în care elevii desfășoară activități sportive în sezonul rece și în 

cazul precipitațiilor au fost evidențiate următoarele degradări: 

 Deteriorări ale tencuielilor 

 Degradări biologice ale elementelor structurale ale acoperișului de tip șarpantă 

 Degradări ale sistemului de îndepărtare și colectare al apelor pluviale de pe acoperiș 

 Deteriorarea trotuarelor de gardă din jurul clădirii 

 Deteriorarea tâmplăriei interioare și exterioare 

 Infiltrații de apă prin planșeu 

 Deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor pereților exteriori și interiori 

 Deteriorarea pardoselilor din sălile de sport, anexe 

 Deteriorarea instalațiilor electrice, sanitare și încălzire 

 Uzura morală a dotărilor interioare 

Personalul didactic angajat pentru a asigura activitatea educaţională este în număr 

de 11 învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar și 20 de profesori. 
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Informare privind efectivul cadrelor didactice 

 

Personal didactic angajat Ciclul primar Ciclul gimnazial 

Cadre didactice titulare 8 11 

Cadre didactice 

suplinitoare 

1 7 

Cadre didactice 
pensionare 

2 0 

Cadre didactice detașate 0 1 

Cadre didactice fără studii 
corespunzătoare postului 

0 1 

TOTAL 11 20 

Sursa: Adresă informare, şcoala cu clasele I-VIII ”Ion Borcea” 

 

Grădiniţa de copii din Comuna Agigea a fost construită şi dată în folosinţă în anul 

1973. Această clădire este amplasată pe Str. Nicolae Iorga, având o poziționare relativ 

centrală pentru comunitate. Grădiniţa a fost personalizată în anul 2002, fiind recunoscută 

în prezent sub denumirea Grădiniţa „RIŢA-GĂRGĂRIŢA”. Ea funcţionează în regim de 

program normal  și program prelungit, fiind frecventată de un total de 192 de copii 

preşcolari repartizaţi în 8 grupe (6 grupe în Agigea și 2 grupe în structura din Lazu), 

conduse de educatoare titulare cu o înaltă pregătire pedagogică. 

Clădirea este alcătuită din 3 săli destinate desfăşurării activităţii pedagogice  şi este 

dotată cu mobilier nou modular şi multifuncţional. Ea este încălzită pe perioada rece a 

anului cu ajutorul unei microcentrale proprii. 

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară planificat, folosind un material didactic 

diversificat, bogat şi o bună dotare cu necesar audio-vizual. 

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive există un teren de sport în localitatea 

Lazu. 
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Creșa Albă ca Zăpada inaugurată în iunie 2012, funcționează pe toată perioada 

anului, cu sediul în comuna Agigea, Str. Nicolae Iorga nr. 7 și are înscris un număr de 40 de 

antepreșcolari, repartizați în 3 grupe. Clădirea este construită pe o suprafață de 600 de 

metri pătrați, cu loc de joacă, și are o capacitate de maxim 60 de locuri, prevăzută cu trei 

săli de clasă, dormitoare, grupuri sanitare și alte dependințe, astfel încât să corespundă 

standardelor europene în vigoare. Construirea ei a fost posibilă cu bani de la Consiliul 

Județean Constanța cu care s-a renovat vechea clădire, ce găzduise o grădiniță veche. În 

prezent, situația se prezintă astfel: locul de joacă este deteriorat și nu mai prezintă 

siguranță pentru copii și de asemenea clădirea prezintă imperfecțiuni pe exterior. 
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5.2. Concluzii și recomandări  

Având în vedere situația actuală a infrastructurii educaționale prezentată mai sus, în 

special în cazul Creșei Albă ca Zăpada și a Școlii Generale Ion Borcea, precum și faptul că 

populația Comunei Agigea se află într-o continuă creștere, înregistrându-se, conform 

Direcției pentru evidența persoanelor, un număr de 8076 de persoane pe raza localității, 

din care 1153 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-13 ani, două măsuri concrete, necesare și 

oportune pe care autoritatea publică locală trebuie să le întreprindă sunt derularea unui 

Proiect de modernizare și dotare a Creșei Albă ca Zăpada, precum și a unui Proiect de 

Construire Școală Generală cu Clasele 0-VIII, fiind deja întocmită din anul 2016, o 

documentație tehnico-economică – faza SF – pentru o școală nouă care să ofere elevilor din 

localitate posibilitatea să își desfășoare activitatea școlară în condiții optime, ale unei 

societăți democratice și moderne, în contextul integrării europene.  

 

6. Cultură  

 Biblioteca comunală Agigea a fost înfiinţată în anul 1990, după revoluţie și dispune 

astăzi de un sediu nou, cu dotări moderne, aflat în clădirea primăriei. Biblioteca are un 

patrimoniu de peste  8800 de volume de cărţi din diverse domenii: literatură, literatură 

pentru copii, beletristică, științe, etc. De asemenea dispune de patru calculatoare și acces 

gratuit la internet. Este condusă, cu profesionalism și periodic organizează activități 

cultural-educative cu copii de la grădiniță și elevii de la școala din localitate.  

Casa de cultură "Mihai Vasile" este reprezentată de o clădire nouă, aflată într-o stare 

perfectă de funcționare, care beneficiază de cele mai noi dotări, și care desfăşoară activităţi 

culturale, organizare de festivaluri. Casa de Cultură are o capacitate de 200 de persoane cu 

un spațiu construit de 600 mp. Clădirea include un spaţiu pentru Internet, bibliotecă, o 

scenă, o cameră pentru vestiare, oficiu, cabină pentru artişti, grupuri sanitare, rampă 

pentru persoanele cu dizabilităţi, mai exact, lucrarea este construită la standarde 

europene.    



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
57  

              

Casa de cultură "Mihai Vasile", Sursa-Studiu istoric de fundamentare PUG Agigea 

Până în anul 1989 în localitatea Agigea nu a existat biserică ca lacăş de închinare, 

aparţinând, din punct de vedere administrativ-bisericesc, de parohia Eforie Nord. 

La cererea credincioşilor, în anul 1990, Primăria Agigea, îşi dă acordul de principiu 

pentru zidirea unei biserici punând la dispoziţie un teren în suprafaţă de 1.800 mp. 

Sfinţirea locului unde urma să fie construită biserica cu hramul SF. MARE MUCENIC 

DIMITRIE a fost săvârşită de I.P.S. Arhiepiscop LUCIAN al TOMISULUI  în data de 1 iulie 

1990. 

 În Comuna Agigea se mai regăsesc și Parohia Sfântul Efrem cel Nou situată pe Strada 

Brizei, nr.36A Cartierul Eroilor – Agigea, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, 

Biserica cu hramul “ Înălțarea Domnului“ din Lazu, precum și o biserică ortodoxă pe rit 

vechi Izvorul Tămăduirii.            

 În ceea ce privește comunitatea turcă din Comuna Agigea, pe raza localității există 2 

geamii, dintre care, una în Lazu, construită de către administrația publică locală în anul 

2011, pe parcursul a 24 de luni(piatra de temelie fiind pusă în anul 2009), cu sprijinul 

financiar al Guvernului României, al Primăriei precum și prin contribuțiile enoriașilor 

musulmani din localitatea Lazu.     
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7. Infrastructura medicală și servicii sociale  

7.1.  Servicii sociale 

Asistenţa socială este organizată la nivelul primăriei în cadrul Compartimentului 

Asistență Socială, Autoritate Tutelară și Asistenți Personali, unde îşi desfăşoară activitatea 

două asistente sociale. 

La data elaborării acestei strategii, în evidenţa Compartimentului Asistență Socială, 

Autoritate Tutelară și Asistenți Personali, conform Legii 448/2006, figurează 16 posturi, 

dintre care sunt angajați un număr de 11 asistenţi personali, totodată, beneficiind de 

indemnizația pentru persoane cu handicap 37 de persoane. 

Conform HG 93/2016, există 9 dosare evaluate pentru care se plătesc ajutoare 

pentru venitul minim garantat, precum și 12 dosare evaluate pentru care se plătesc 

ajutoare de susținere a familiei. 

 Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea 

pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă, realizat integral prin accesare de 

fonduri europene nerambursabile prin intermediul Zonei Metropolitane Constanța. 

Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea 

capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor din Comuna Agigea. 

 

Centrul de Tineret Agigea, sursa – turism.agigea.ro 
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii 

serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța și Comuna Agigea și ridicarea acestor 

servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste 

servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și 

sociale. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si 

dotarea unei clădiri din zona metropolitană Constanța, localitatea Agigea, în vederea 

utilizării acesteia drept centru pentru tineret. 

 Prin realizarea acestui proiect a fost creată o infrastructură adecvată desfășurării 

unor activități care se adresează nevoilor și preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia 

fiind implicați încă din faza de elaborare a proiectelor în ceea ce privește stabilirea 

funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret. 

Suprafața construită este de 800 mp și cuprinde spații pentru desfășurarea 

activității tinerilor: sală de conferințe, de judo, tenis, șah iar la etaj, spații de cazare. Centrul 

oferă unui număr de 1800 de tineri metode alternative de învățare, asigură accesul la 

informație și reprezintă un loc de întâlnire pentru desfășurarea unor activități cultural-

artistice și sportive. Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiește activitatea 

centrului de tineret este dotată cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări 

adecvate funcțiunilor pe care aceasta le îndeplinește. 

Centrul de Zi Agigea,  funcționează din luna mai 2002. Inițial, activitatea Centrului de 

zi a fost demarată de Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Constanța, printr-un 

proiect finanțat de UE prin fonduri Phare. În prezent proiectul continuă, aflându-se din 

august 2005 în subordinea Consiliului Local Agigea și are ca scop menținerea copilului în 

familia sa și creșterea calității vieții acestuia. Centrul oferă servicii adecvate familiilor în 

situație de risc  de abandon al copilului, sprijinind astfel familia să-și exercite 

responsabilitățile parentale și să-și mențină copilul acasă. Acesta previne abandonul și 

instituționalizarea copiilor din comunitate prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități 

de îngrijire, educare, recreere-socializare, consiliere,dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, dar și activități de sprijin, 

consiliere și educare pentru părinți și reprezentanții legali ai copiilor. 

Dificultățile economice, sociale sau personale (conflicte conjugale) cu care se 

confruntă unele familii, fac aproape imposibilă asumarea de către părinți a 

responsabilităților de creștere și educare a copiilor. În prezent 22 de astfel de familii 

beneficiază de servicii alternative, de sprijin, destinate menținerii și întăririi unității 

familiale. Astfel, pentru un număr de 36 de copii din comunitate, se încearcă creșterea  
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calității vieții, prin îmbunătățirea climatului familial. Centrul de Zi Agigea se află într-o 

strânsă colaborare cu autoritățile locale: Primăria Agigea, învățătorii și profesorii de la 

Școala Ion Borcea, biblioteca comunală, medicii de familie, biserica, etc. 

 Serviciile oferite în Centrul de zi Agigea sunt : 

1.      Consiliere psiho-socială atât pentru copii , cât și pentru părinți ; 

2.      Orientare școlară pentru adolescenți , sprijin acordat copiilor în decizia privind 

alegerea școlii / profesiei viitoare ; 

3.      Protecție împotriva abuzurilor , violenței , exploatării sau oricărei forme de 

neglijare a copilului ; 

4.      Ajutor nutrițional ( o masă principală și o gustare / zi ) ; 

5.      Orientarea părinților către alte instituții care pot oferii soluții  la problemele cu 

care se confruntă ; 

6.      Identificarea unui loc de muncă pentru părinți sau / și identificarea unor surse 

de sprijin pentru aceștia . 

7.      Oferirea altor ajutoare materiale provenite din surse extrabugetare 

(sponsorizări).   

 

7.2.  Infrastructura medicală  

Starea de sănătate a locuitorilor Comunei este monitorizată în cadrul a 3 cabinete de 

medicină individuală în care-şi desfăşoară activitatea, 3 medici  de  familie şi 3 asistenţi 

medicali. De asemenea, pe raza Comunei există 6 farmacii, și 2 cabinete stomatologice. 

Administraţia locală din Agigea a construit un centru de permanenţă în localitate pentru ca 

cetăţenii să beneficieze de primul ajutor în caz de urgenţă și pentru a oferi un spațiu 

modern în vederea desfășurării unor servicii medicale de calitate. Prin crearea acestui 

centru, se va realiza mutarea actualului dispensar, unde funcţionează patru cabinete 

medicale. 
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Sursa- Monografie Comuna Agigea 

 

8. Profilul Funcțional al Comunei Agigea 

 

8.1. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

 Suprafaţa intravilanului localităţilor Comunei aprobată prin P.U.G. 2000 a fost de 

688,84 ha.  

Prin PUG preliminar aprobat cu HCL 151/3.07.2009 suprafaţa cuprinsă în 

intravilanul celor două localităţi componente, a portului Constanţa Sud-Agigea şi a 

trupurilor izolate a fost stabilită la 2.422,23ha, din care: 

- Agigea – vatră ………………………………………………………..506,61ha 
- Agigea – trupuri izolate în partea de la sud de canal……………. 429,24ha 
- Lazu – vatra …………………………………………………………  299,19ha 
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- Lazu – trupuri izolate la nord de canal ……………………………..633,84ha 
- Portul Constanţa Sud-Agigea ……………………………………… 553,35ha 

 
Portul este adiacent vetrei Agigea; datorită interdependenţei accentuate a 

funcţionalităţii cu Portul Constanţa Sud Agigea, a fost considerat în P.U.G. unitate teritorială 

de referinţă, distinctă, având probleme de soluţionare urbanistică privind dezvoltarea, 

echiparea tehnică, tehnico-edilitară şi de organizare funcţională, aparte de restul Comunei.  

  Teritoriul        

administrativ                       

al Comunei                                           

 

        c   a   t   e   g   o   r   i   i       d   e      f   o   l   o   s   i   n   ţ   ă 

agricol                        n    e    a    g     r     i     c    o    l  

arabil păduri ape căi comunic. constr. neprod. total 

extravilan   2117 44 435 85   -   142   2823 

intravilan 822 -    -    611 920   62   2422   

t o t a l   2939 44   435   696    920   211   5245 

     %                      56,0      0,8     8,3        13,3    17,1      4,3   100,0 

        Bilanţul teritorial al folosinţelor terenului pe întreg teritoriul administrativ, Sursa – PUG 

preliminar Agigea                                                    

                                                                                 

În ambele sate, zonele de locuit şi cu terenuri pentru care s-au elaborat P.U.Z.-uri şi 

P.U.D.-uri, în scopul satisfacerii solicitărilor pentru noi clădiri, sunt dominante ca mărime a 

suprafeţei ocupate în intravilan.  

Ponderea relativ mare a terenurilor cu dotări publice din Lazu se justifică prin 

existenţa a 2 supermarketuri, a 2 show room-uri pentru auto, a unui spital dermatologic, a 

unei case de odihnă şi a unei benzinării, toate fiind dotări de interes teritorial. Zona ecluzei 

şi a activităţilor aferente portului maritim ocupă deasemeni o suprafaţă mare, evidenţiind 

importanţa transporturilor navale în economia Comunei după 1982 - anul punerii în 

funcţiune a canalului.     
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8.2.  Structura fondului locativ  

A. Zona de locuit 

Specific pentru zona de locuit ale celor două localităţi este faptul că există două 

categorii de zone: 

A - câte o vatră a satului cu densitate specifică unei localităţi rurale, cu tramă stradală 

relativ ordonată şi cu lăţimi de străzi conform normelor şi corespunzătoare specificului de 

circulaţie – de servire locală sau colectoare, amenajate prin pietruire şi cu echipare tehnico-

edilitară corespunzătoare, la care sunt racordate locuinţele din vatră. 

B - câte o zonă în care s-au construit locuinţe disparat, iniţial ca ,,anexe agricole”, sau sub 

forma unor parcele rezultate din parcelarea câte unui lot agricol, având drept cale de acces 

drumul de exploatare agricolă – cu lăţimea de 4m. 

În vatra localităţilor există dotări de interes public amplasate astfel încât să asigure 

distanţe de acces convenabile, în timp ce în zona extinsă cu locuinţe nu există nici un fel de 

dotare; parţial locuinţele din aceste loturi sunt racordate la alimentare cu apă. 

În timp ce în vatră curţile au suprafeţe de 500-2000mp loturile noi au în general 

suprafeţe sub 500mp. 

B. Zona activităţilor economice 

 Localitatea Agigea are în vatră o zonă pentru activităţi – din care cea mai mare parte 

în incinta fostului CAP, acum utilizat în măsură mai mică. 

Unităţile economice din vatră formează câteva zone mai compacte, dispuse mai ales 

în partea de vest a satului. 

În zona adiacentă portului Constanţa Sud-Agigea există o zonă cu unităţi economice, 

din care unele având legătură cu activitatea portuară. 

În Localitatea Lazu zonele de activităţi sunt situate spre limita estică, spre port sau 

spre sud, mai ales cele cu profil comercial. 

C. Spaţii verzi 

În cele două sate nu există spaţii verzi amenajate de tipul parcurilor sau scuarurilor; 

în localitatea Agigea există un teren de sport. 
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Ceea ce este înregistrat la bilanţul teritorial ca spaţiu verde constituie spaţiul 

aferent văii Agigea şi terenul de sport. 

Statistic spaţiul verde este deficitar, dar ţinând seama de specificul rural al Comunei 

şi de faptul că fiecare locuinţă îşi are minispaţiul său verde, acest lucru nu se resimte ca o 

lipsă.  

Necesitatea spaţiului verde apare mai ales dacă aceasta este privit ca un spaţiu de 

socializare. 

D. Obiective de interes public 

Aşa cum se arată mai sus, obiectivele de interes public sunt grupate în vatra celor 

două sate. 

Deocamdată zona de extindere a locuinţelor nu dispune şi de necesarul de spaţii 

publice, de dotări de servire locală sau comunală. 

În teritoriul Comunei mai există şi două dotări de interes judeţean: spitalul de 

dermatologie şi sanatoriul osteoarticular. 

În localitatea Lazu există dotări comerciale de interes zonal: magazine de tip 

supermarket, magazine de prezentare auto. 

 

8.3.  Dinamica teritoriilor intravilane și morfo-tipologia satelor 

Teritoriile intravilane ale satelor Agigea și Lazu au actualmente forme nucleare, 

relativ compacte, dezvoltate considerabil și relativ transformate față de perioada 

începutului de secol XX când încă, satul Lazu purta denumirea Laz-Mahale. Ele se prezintă 

astfel: Agigea este axat pe DN 39 și Lazu este tangent la același drum național, primul la sud 

de Canalul Dunăre-Marea Neagră, celălalt la nord de același canal, DN39 traversând canalul 

pe podul dat în folosință în anul 1983 și repus în funcțiune de curând, după ample 

operațiuni de reabilitare. Componenta administrativă Sanatoriul Agigea, înregistrat în timp 

ca sat se prezintă astăzi, mai degrabă ca un trup, situat la nordul canalului, obiectivul său 

principal: sanatoriul (importantă clădire a unui fost spital specializat de boli dermato-

venerice) fiind închis. 



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
65  

 

Localizarea fostului Sanatoriu/Spital (Sursa: Google Maps) 

 

Clădirea și parcul fostului Sanatoriu/Spital ("satul" Sanatoriu Agigea) (Sursa: Google Maps) 
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Satul Lazu (Sursa: http://www.geo-spatial.org/harti/) 

   

Satul Agigea, Sanatoriul/Secția TBC Osteoarticular Agigea, Secția/spital de ftiziologie și Stațiunea 

Zoologică Marină Agigea (Sursa: http://www.geo-spatial.org/harti) 

http://www.geo-spatial.org/harti
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La sud de canal, pe un teren compact de 25 ha de pe teritoriul satului Agigea se află 

Stațiunea Zoologică Marină (între Marea Neagră și lacurile Techirghiol, Agigea-Ghiol, la 1,5 

km de Halta General Ionescu), purtând numele ilustrului fondator, profesorul Ioan Borcea 

și aparținând de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Ea este și parte componentă 

(cu terenuri experimentale de studiu) din Rezervația Naturală de Dune Nisipoase de pe 

litoralul românesc. Dunele formate în apropiere au fost colonizate cu vegetație specifică și 

populate cu o faună rară (favorizate de înălțimea și expunerea geografică, de granulația 

nisipurilor și de conținutul de săruri și humus al terenului). Înspre nord, alăturat acestui 

teren sunt amplasate două așezăminte de sănătate publică ce s-au bucurat de un prestigiu 

medical deosebit: fostul Sanatoriu TBC boli osteo-articulare "Vasile Climescu" și fostul 

Sanatoriu de pneumo-ftiziologie, ambele cu activitate diminuată și devenite secții externe ale 

Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din Constanța. Se constată dezvoltarea 

actuală în nordul acestor așezăminte, pe o tramă stradală riguros geometrică și conformată 

terenului dintre buclele căii ferate, a unuei zone de construcții de locuințe noi. 

 

               

Stațiunea Zoologică Marină - clădirea principal, Sursa – Studiu Istoric de 

fundamentare PUG Agigea 

Din punct de vedere al parcelarului, în cazurile celor două sate: Agigea și Lazu, avem 

de-a face cu câteva aspecte semnificative:  
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 densitate mare de loturi, în contextul unei stabilități dimensionale a intravilanului 

de la nivelul jumătății de secol XX și până astăzi;  

 dominanta loturilor de tip dreptunghiular (cu raport variabil al laturilor de la ¼ la 

½);  

  poziționarea perpendiculară a loturilor pe direcțiile străzilor;  

  tendința de lotizare cu loturi pătrate mici, cu ocupare foarte densă, în zonele nou 

construite dinspre limitele exterioare ale intravilanelor;  

  tendințe comasării de loturi pentru constituirea unor proprietăți "de lux" , ocupate 

cu vile mari, piscine, grădini, etc.;  

 relative dezordini parcelare în ariile centrale ale așezărilor (loturi mari neocupate 

sau ocupate dezorganizat, accesibilități complicate la loturi destinate unor instituții 

publice).  

 

Ocupare densă cu loturi dreptunghiulare, perpendiculare pe străzi, în Agigea (Sursa - 

Google maps) 
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Ocupare cu loturi mici, pătrate, la limita de sud a satului Agigea (str. Aurel Vlaicu) (Sursa – 

Google maps) 

 

Proprietăți mari (posibile comasări) pentru reședințe de lux (Lazu)(sursa- Google maps) 

Fondul general construit este extrem de amalgamat, atât în satele Agigea și Lazu, cât 

și în vecinătatea fostului spital/sanatoriu, a actualelor sanatorii/secții și a rezervației 

dunelor care înglobează și stațiunea zoologică marină. Există în general, construcții vechi 

de locuințe pe parter, modeste, din chirpici sau cărămidă, construcții de locuințe 

individuale noi, din cărămidă, în regim de înălțime P – P+1-2 niveluri, blocuri de locuințe  
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colective (P + 3-4 niveluri). Dispunerea caselor tradiționale vechi este sporadică, locuințele 

colective se distribuie în special înșiruite sau grupate spre arterele principale DN 39/E87, 

în Agigea. Dominanta este constituită de construcțiile de locuințe noi, așezate către 

fronturile stradale, fără alinieri evidente și, de regulă în regim foarte dens. 

 Este evidentă tendința de înlocuire a fondului vechi de construcții cu locuințe noi, 

reședințe secundare sau case de vacanță, situația fiind susținută de apartenența la zona 

litorală a Mării Negre, de apropierea de municipiul și portul Constanța, de dinamica 

vânzării de terenuri libere sau eliberabile prin dezafectare de construcții vechi. 

 

Locuințe colective vechi, reabilitate (Sursa - Studiu istoric de fundamentare PUG Agigea) 

 

Imagini de ansamblu care explicitează o mare densitate de construcții (sus și jos – Lazu) (Sursa - 

Studiu istoric de fundamentare PUG Agigea) 
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La ora actuală, satele Agigea și Lazu nu conservă aproape nimic autentic din punct de 

vedere al arhitecturii dobrogene. Foarte puține case din chirpici se află răspândite într-un 

fond majoritar nou, iar starea lor este în general precară. Ele par "ascunse" după garduri 

învechite din lemn, iar și mai puține mai păstrează garduri cu soclu din piatră naturală 

autohtonă. Multe din cele ce au început să fie reparate au rămas într-un stadiu incipient de 

refacere. Nu se poate vorbi, în general de un fond construit interesant, martor al unor etape 

de formare a satelor, "invazia" noului fiind deosebit de mare. 

 

Primăria Comunei Agigea aflată într-un sediu nou (Sursa - Studiu istoric de fundamentare PUG 

Agigea) 

Nu în ultimul rând merită atenție construcțiile Stațiunii Zoologice Marine "Ioan 

Borcea" și ale sanatoriilor/secții de ftiziologie și TBC-boli osteo-articulare, inclusiv clădirea 

abandonată a fostului spital de boli dermato-venerice din fostul Sat Sanatoriul Agigea. 

Accesibilitatea în stațiunea de cercetări este lipsită de reprezentativitatea pe care o reclamă 

un astfel de centru de cercetare unicat. Intrarea controlată în incintă este precedată de un 

drum modest întreținut, fapt ce sugerează chiar diminuarea respectului față de obiectiv. El 

are nevoie de semnalizare pentru reperare și de reclamă-informare în localitate, având în 

vedere interesul științific și rangul universitar al instituției, precum și vecinătatea imediată 

a rezervației naturale a dunelor de nisip litorale. Este nevoie, de asemenea, de reabilitarea 

construcțiilor, aflate și ele într-o stare dezavantajoasă de întreținere curentă. În ceea ce 

privește situația celor două foste sanatorii (astăzi secții ale spitalului de urgență din 

Constanța), funcționarea lor decentă impune și în aceste cazuri reabilitarea construcțiilor, 

incintelor și accesurilor.  
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Construcția fostului spital din Satul Sanatoriu Agigea (clădire tipică de instituție 

sanitară de acest gen) se află, din păcate în stare de degradare avansată, deopotrivă cu 

parcul ce o înconjoară (terenul ansamblului construcție + parc însumează 21 000 mp și se 

află în administrarea Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța). Degradarea reclamă 

reabilitare generală și o protejare de urgență în incintă. 

Studierea fondului construit scoate la iveală și alte aspecte generale privitoare la 

materialele de construcție, finisări și împrejmuiri. Pentru construcțiile existente se constată 

utilizarea predominantă a materialelor slabe (chirpici), a învelitorilor din azbociment sau 

tablă (destul de precar întreținute) și a împrejmuirilor din lemn sau tablă. Tendințele noi se 

manifestă prin înlocuirea materialelor de construcție cu cărămidă, b.c.a., beton, a 

materialelor de finisare relativ uniformizate (tencuieli intens acoperite cu vopsitorii în 

culori tari, închise sau stridente), învelitori din țiglă nouă sau tablă tip Lindab (imitație de 

țiglă sau de olane) și împrejmuiri din beton și metal (prelucrari fier forjat cu ornamente, 

uneori foarte încărcate). În general, împrejmuirile pierd treptat transparențele specifice, 

iar finisajele nu mai au nici o relație cu materialele tradiționale. 

Spațiile verzi din gospodăriile individuale s-au diminuat foarte mult în procesul de 

înlocuire masivă a fondului construit, având în vedere densitățile noi ale acestuia. În acest 

fel, însăși gospodăria tradițională cu anexe și grădină s-a modificat în defavoarea ocupării 

cu plantații. Se poate menționa ca favorabilă plantația masivă de aliniament a drumurilor 

principale (DN39, E87) pe care circulația este foarte intensă, cadrul construit fiind astfel 

protejat vizual și de noxe, într-o bună măsură. 

 

8.4.  Calitatea spațiului public.   

 

 Ca spațiu public reprezentativ se remarcă realizarea parcului comunal "Țara 

Piticilor" din Agigea care are încă nevoie de un anturaj vegetal protectiv mai dezvoltat, 

populat cu specii autohtone, joase, înalte și medii. 
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Spaţii verzi, amenajãri sportive.  

În satul AGIGEA 

- există un teren de fotbal în partea de est a vetrei satului 
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- se propune amenajarea unei zone de sport-agrement la vest de vatra satului, cu 

posibiltatea amenajării unui stadion, inclusiv zonă sportivă cu terenuri de tenis, sală de 

sport, etc. 

- la categoria de spaţiu verde se include şi zona de protecţie şi separaţie faţă de calea ferată, 

zona de racordare la DN 39 a drumului paralel cu canalul. 

 

În satul LAZU 

- Valea Lazu amenajată ca spaţiu verde 

- Amenajarea pentru reţinerea temporară a apei din valea Lazu, care nefiind construibilă 

se pretează la amenajare ca spaţiu verde  

- In zona de protecţie a antenei Radiocoastă – ce nu se poate construi – se prevede la 

amenajare ca spaţiu verde de agrement. 

- In parcela A478 se propune amenajarea unei zone sportive care să conţină teren de 

fotbal, terenuri de tenis, volei, basket, cu posibilitatea de a primi şi o sală de sport. 

- Zona adiacentă căii ferate până la limita portului se prevede la amenajare ca spaţiu 

verde, cu rezerva ca aici se pot amplasa şi unităţi de activităţi economice de mică 

amploare. 

- În zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim 

de spaţiu verde de 20%. 

 

8.5.  Concluzii și recomandări  

Concluziile generale asupra  fondului construit și a evoluției cadrului general al 

satelor componente ale Comunei Agigea sunt:  

 Persistența unor nuclee construite omogene ale satelor Agigea și Lazu, în limite 

bine determinate, conservând forma și dimensiunile în perioada scursă de la 

sfârșitul secolului al XX-lea până astăzi;  

  Fond construit tradițional foarte puțin, predominat aflat în stare de degradare; 

inexistența unor elemente identitare în spațiul public;  
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 Procent foarte mare de construcții noi, extrem de dens și excesiv de variat, fără 

rigori arhitectural-stilistice și de distribuire spațială;  

  Distribuția aleatorie a instituțiilor publice reprezentative pentru Comună, cu 

accesibilități insuficient de clare și bine semnalizate și cu vecinătăți funcționale 

uneori neadecvate;  

  Existența multor spații libere reziduale și distribuirea dezorganizată pe teritoriul 

Comunei a multor spații comerciale și de servicii;  

  Inconsistența unor spații publice reprezentative, cel puțin în centrul de Comună 

(piețe, piațete, scuaruri, locuri de joacă/sport) care să acompanieze principalele 

instituții administrativ-educative și bisericile;  

 Starea modestă sau chiar precară de întreținere a obiectivelor de cercetare și 

sănătate publică tradiționale, nesemnalizarea lor și lipsa mijloacelor de informare 

asupra istoriei evoluției acestora, a localizării reperelor naturale (dunele nisipoase 

de pe litoral), conducând la reducerea posibilităților de valorificare a lor în interes 

științific și peisagistic.  

Recomandări 

 Păstrarea pe cât posibil în limite şi forme apropiate de cele actuale, a intravilanelor 

localităţilor, utilizând resursele de terenuri libere și perpetuând caracterul 

mononuclear omogen al fiecăruia;  

  Conservarea unităților de peisaj identificate;  

  Controlul reglementat al mişcării terenurilor (evitarea operaţiunilor de comasări 

sau dezmembrări care să genereze parcele atipice ca forme şi dimensiuni);  

  Propuneri de dezvoltare etapizată a tuturor categoriilor de reţele edilitare pentru 

asigurarea unor bune standarde de calitate a locuirii şi serviciilor şi îmbunătăţire a 

mobilităţii în teritoriu;  

  Propunerea de localizare a unor zone/spații pentru activități bazate pe resurse 

locale (mică industrie, servicii, comerț alimentar, pensiuni turistice) care să sprijine 

capacitarea populaţiei locale neangajate, bazate pe procese educaţionale dedicate 

conştientizării valorilor identitare locale);  

  Promovarea urbanistică prin localizări reglementate a unei mai bune organizări de 

spaţii publice adecvate centrelor localităţilor şi/sau organizării de evenimente 

repetabile, de atractivitate locală şi zonală (manifestări științifice, târguri de 

gastronomie locală, competiții sportive, spectacole folclorice sau de divertisment, 

festivaluri ale naționalităților, etc.), cu scopul activării comunităților locale și al 

cunoașterii mai bune a potențialului cultural al Comunei;  
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  Propuneri urbanistice de creeare a unor "rețele verzi" cu vegetație autohtonă, care 

să unifice aliniamentele stradale cu spațiile verzi publice, sprijinind și integrarea 

vizuală a celor perceptibile din curțile private; coridoarele verzi vor îngloba și 

parcursurile pietonale sau de circulație rutieră, posibile în lungul Canalului;  

  Propuneri de creeare a unor rețele de circulații neconvenționale (piste pentru 

biciclete, mici vehicule de transport – maxi taxi, minicare, etc.);  

  Instituirea unor zone legale de protecție pentru toate siturile arheologice clasate și 

delimitarea și reglementarea lor prin RLU;  

  Stabilirea unor reglementări speciale pentru conservarea integrată a fostelor 

sanatorii de tradiție și a fostului spital de boli dermato-venerice (ultimul în stare de 

abandon, celelalte în decădere și funcționând doar cu profil de secții ale Spitalului 

Județean), sprijinind și revigorarea lor funcțională;  

  Protejarea reglementată a incintei Stațiunii Zoologice Marine "Prof. Ioan Borcea, 

incluzând și rezervația naturală a Dunelor de nisip litorale și oglinda lacului Agigea 

(corelat cu prescripțiile legislației de mediu).  

 

9. Servicii comunitare de utilitate publică. 

            9.1.  Infrastructura rutieră. Transporturi  

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în 

aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale. 

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele 

dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, 

satisfacerea anumitor servicii. 

Situarea  Comunei într-o zonă cu reţea densă de căi de comunicaţii, alternative: 

DN39(E87), DN38, centura rutieră a Municipiului  Constanţa, DN39C, artera de acces la 

poarta 10 (cunoscută ca artera RO RO şi DN39A), Canalul Dunăre-Marea Neagră, calea 

ferată Constanţa-Mangalia, porturile maritime, a favorizat dezvoltarea activităţilor de 

transporturi, care tind să devină prioritare în economia ei. 

Funcţionalitatea teritoriului Comunei şi accesibilitatea la diferitele părţi ale 

intravilanului este grevată de prezenţa traseelor de drumuri care au condiţionări în ceea ce 

priveşte accesul şi racordările.  
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Astfel teritoriul Comunei este împărţit: 

-  de canal în partea de nord şi partea de sud,  

-  de trasee de cale ferată, mai ales în partea de est 

- de trasee rutiere: DN 38, DN 39, centura rutieră a municipiului Constanţa 

 

Transporturi rutiere: 

Pe teritoriul Comunei se află traseul a două drumuri naţionale de mare trafic: DN 39 

– spre sudul litoralului, şi DN 38-spre partea de sud a judeţului şi un drum pe cale de 

finalizare constituind parte a centurii rutiere a municipiului Constanţa, cu descărcare în 

zona portului. În zonele învecinate există generatori de trafic de mare volum: Municipiul 

Constanţa, Portul maritim Constanţa, Portul maritim Constanţa Sud- Agigea, partea de sud 

a litoralului, ceeace duce la intensităţi de trafic crescute, mai ales în sezonul estival, în care 

se si manifestă disfuncţiile reţelei rutiere, prin câteva din punctele critice: podul peste 

canal, zona de traversare a localităţilor Lazu şi Agigea. 

Una din tendinţele ce se manifestă în domeniul transporturilor este apariţia de 

parcări amenajate pentru mijloacele de transport rutier (TIR), inclusiv serviciile conexe – 

cazare, alimentaţie publică. 

Circulaţia rutieră se face în principal pe DN39 (E87) şi DN38, care traversează 

ambele sate, şi este dominant circulaţie de tranzit. Primul drum vizează relaţiile cu 

staţiunile estivale ale litoralului, inclusiv cele din Bulgaria, cu Portul Constanţa Sud-Agigea 

şi Turcia.  

DN38 asigură relaţii spre localităţile din sudul judeţului şi cu Bulgaria prin punctul 

vamal Negru Vodă.  

Prin sensul giratoriu realizat la sud de satul Lazu se face joncţiunea dintre DN 39 şi 

centura Municipiului Constanţa, care preia şi traficul de pe autostrada A2 spre partea de 

sud de oraşul Constanţa. 

Prin DN 39A se face accesul în portul Constanţa Sud- Agigea precum şi la partea de 

sud –est a intravilanului localităţii Agigea, altfel separată de restul localităţii prin traseul 

celor două linii ferate: spre Mangalia şi spre Portul Constanţa Sud- Agigea. 

 



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
78  

 

În partea de nord a localităţii Lazu se află drumul de legătură spre localitatea 

Cumpăna, din care se face accesul la locuinţele existente în partea de nord a vetrei satului 

Lazu. 

Transportul de persoane se efectuează cu autobuze şi microbuze, prin mai multe 

linii, cu plecări la 10-15 minute. Numărul curselor şi capacităţile se reglează în funcţie de 

solicitări. Ele au traseele suprapuse în traversarea Comunei, cu staţii facultative în ambele 

sate. Zonele de locuinţe servite se înscriu în distanţe de la 10 la 1000 m faţă de staţiile auto. 

Există o linie care asigură accesul între Constanţa şi zona Sanatoriului Agigea, cu plecări la 

30-60 minute.  

 

Transporturi feroviare 

Transportul feroviar se face în principal pentru materiale/mărfuri, între Constanţa 

şi localităţile situate spre sud, până la Mangalia, cu desprinderea a două racorduri spre 

Portul Constanţa Sud-Agigea. Există şi 2 curse/zi pentru persoane, al căror număr creşte la 

4-6  curse/zi vara şi de sărbători, cu staţie în dreptul zonei centrale. Traseul liniei ferate, 

normale simple este paralel falezei spre mare, la 1,2- 1,75 km de aceasta.  

În partea de la nord de canal se află un traseu din care se bifurcă o linie ce intră în 

portul maritim şi o linie ce traversează canalul spre sudul litoralului pe pod construit pe 

partea estică a ecluzei Agigea. 

În partea de la sud de canal de asemenea are loc o bifurcare din care o linie intră în 

portul Constanţa Sud Agigea iar cealaltă linie se continuă spre sud până în portul Mangalia 

şi Şantierul naval Mangalia. 

 

Transporturi navale 

Pe teritoriul Comunei Agigea se află capătul estic al Canalului Navigabil Dunăre- 

Marea Neagră, inclusiv ecluza prin care se face trecerea de la cota +7,50 de pe traseul 

canalului (dintre ecluza Agigea şi ecluza Cernavodă) şi cota 0,00 a Mării Negre. 

De asemenea pe teritoriul administrativ al Comunei se află portul Constanţa Sud 

Agigea, din care o parte este afectată zonei libere. În prezent funcţionează cca 40% din 

suprafaţa  proiectată a portului Constanţa Sud Agigea, restul fiind în construcţie. Acvatoriul 

portuar este delimitat de digul de sud. 
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Transportul naval, fluvial se face tot ca mod alternativ pentru materiale/ mărfuri 

spre restul ţării, şi spre porturile maritime, pe canal, cu ecluzare şi traversarea Comunei. 

Cursele fluviale pentru persoane privesc turismul, sunt rare şi conduc la terminalul de 

pasageri al Portului Constanţa. Nave particulare, de mici dimensiuni, acostează la dana de 

aşteptare pentru ecluzare.     

 

9.2.   Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

9.2.1. Sistemul  de alimentare cu apă a Comunei Agigea este alcătuit din: 

- Sursa de apă Constanța Sud, canalul Dunăre Marea Neagră; 

-Conducte de aducțiune, de la captare la rezervoarele de înmagazinare, și de 

transport de la rezervoare prin filtrare și pompare, la consumatori. 

-Rețea de distribuție; 

 Sursa de apă este localizată  în zona Constanța Sud, cu captare din canalul Dunăre-

Marea Neagră.  

Localitatea Agigea este alimentată cu apă din rețelele de alimentare cu apă  ce 

aparțin S.C. RAJA S.A. Constanța  din sistemul general al zonei sud litoral, prin complexele 

de înmagazinare pompare Călărași și Palas. 

În paralel  cu DN 39  sunt pozate conducte de aducține de   Ø 800 mm PREMO și Dn 

500 mm Azbo ce fac legătura dintre complexul de înmagazinare –pompare Palas și 

complexul Eforie Nord. 

Conducta Ø 500 mm Azbociment ce face legatura între Complexul de înmagazinare –

pompare Călărași și Complexul  Eforie Nord, este  interconectată  cu stația de pompare 

Palas.  

Rețeaua de distribuție  existentă în localitatea  Agigea este constituită din conducte 

Ø  50 mm,  Ø 80 mm , Ø 100 Azb , Ø 150 OL, Ø 90 mm PEHD, Ø 110 mm PEHD , Ø 150 mm , 

Ø 160 mm PEHD, Ø 200 mm PEHD. 

În zona de vest a localității  pe străzile Rândunelelor și Ciocârliei  este pozată  

conducta de distribuție apă Dn 160 mm PEHD cu conexiune în conducta Dn 500 mm oțel de 

pe strada Berzei. Tot în această zonă mai există și conducta de distribuție apă Dn 150 mm 

OL + Azbo pozată pe strada Tiberiu Brediceanu. 
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Spitalul de boli  Dermato-Venerice-Agigea  este alimentat  dintr-o conductă Ø 200 

mm -150  mm   din conducta magistrală Ø 500 mm a litoralului. 

Portul  Constanța Sud-Agigea se alimentează dintr-o conductă Ø 300 mm de la 

Complexul înmagazinare  Eforie Nord. 

Sediul ACDMN  se  alimentează cu apă din conducta Dn 500 mm printr-un 

branșament de  Ø 150 mm. 

Necesarul de apă potabilă pentru uz general ( l/s ) calculat conform SR 1343 -

1/2006 fundamentat pe categorii de consumatori  pentru populația actuală a localității 

Agigea  ( 4330 de locuitori ) este : 

   - Q med zi= 6.6 l/ s 

     - Q max zi =8,59 l / s 

Debitul de apă utilizat în etapa actuală de către populația localității este asigurat din 

rețele de distribuție apă  existente .              

 

9.2.2. Alimentarea cu apă a localității  Lazu 

Localitatea Lazu  este alimentată cu apă din conducta de apă  existentă Dn 500 mm 

Azb  de la stația de filtrare  Constanța –Sud și traversează localitatea de la est la vest. 

 Unele locuințe din localitate se alimentează  cu apă din conducta Dn 100 mm PEHD, 

iar  altele  se alimentează din  conducta existentă Dn 800 mm Premo. 

În  zona centrală  a localității  Lazu  pe trama stradală existentă sunt pozate 

conducte de distribuție apă  cu diametre cuprinse între Dn  100 mm Azbo, Dn 110 mm 

PEHD,Dn 90 mm PEHD, Ø 75 mm  PEHD, Ø 63 mm PEHD cu conexiune în conducta  

existentă Ø 500 mm Azbo. 

Pentru  locuințele existente cât și pentru cele viitoare  este nevoie de realizarea de 

extinderi de rețele apă inelare sau ramificate. 

Rețelele de apă  existente care au un grad  mare de uzură urmează să fie înlocuite cu 

altele noi pe aceleași trasee. 
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Necesarul de apă potabilă pentru uz general ( l/s ) calculat conform SR 1343 -

1/2006 fundamentat pe categorii de consumatori  pentru populația actuală ( 1550 de 

locuitori)  a localității Lazu este : 

   - Q med zi=2,36 l/.s 

   - Q max zi =3,07 l / s 

Debitul de apă utilizat în etapa actuală  de către populația localității este asigurat din 

rețele existente .              

 

9.3.  Sistemul de canalizare  

9.3.1. Canalizare menajeră localitatea Agigea 

Debitul apă uzată menajeră pentru etapa actuală este de  5.94 l/s. Localitatea Agigea 

dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră. 

   Canalizarea menajeră a localității  Agigea este  constituită  dintr-o  rețea de 

canalizare cu Dn 25 cm - 30 cm beton  care transportă apă uzată menajeră către o stație de 

pompare ape uzate existentă din centrul localității. Stația a fost modernizată și  reabilitată 

prin ISPA. 

   Apa  pompată  de  echipamentul stației de pompare  existente  este transportată  în 

stația de epurare  a  orașului  Eforie  Sud  de către o conductă de refulare Dn 250 mm. 

   Apele uzate menajere din zona Portului Constanța Sud-Agigea ajung în stații 

pompare existente  de unde sunt pompate  către stația de epurare Constanța Sud. 

   Sanatoriile  TBC și   Dermato - Venerice dispun  de sisteme proprii alcătuite din 

colectoare , stații de epurare. 

Apele  uzate de la sediul ACDMN  sunt pompate în stația de pompare din localitatea 

Agigea printr-o conductă de refulare Ø 150 mm. 

   Apele meteorice care se scurg de pe acoperișuri ,curți, străzi se descarcă natural în 

rigolele stradale . 
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9.3.2. Canalizare menajeră localitatea  Lazu 

   Localitatea Lazu  nu  dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. 

Apele menajere de la locuințe sunt trimise în fose septice vidanjabile individuale. 

Din această cauză se impune realizarea unui sistem  centralizat de evacuare a apelor uzate 

menajere  din această localitate. 

Lipsa unui sistem de canalizare centralizat, creează un anumit discomfort în viața 

citadină a localității. Este necesar ca în viitorul apropiat localitatea Lazu să-și rezolve 

problemele canalizării menajere, aceasta constituind o prioritate pentru una din localitățile  

situate în aproprierea litoralului , cu mari perspective de dezvoltare. 

Problema apelor pluviale se rezolvă prin lucrări de sistematizare pe verticală. 

Pentru apărarea contra inundațiilor, pe teritoriul  localității Lazu, se propun 

realizarea următoarelor lucrări: 

- Amenajarea  derelei  ce traversează  localitatea  cu dale din beton și taluzare. 

- Se va efectua o regularizare a traseului  (taluzări ) pentru a asigura o curgere 

liniară și corespunzătoare a apelor, la ploi cu intensitate mare. (proiect  întocmit 

de către Administrația Bazinală  de apă Dobrogea –Litoral) 

- se află în faza de proiect ,, regularizarea văilor Agigea şi Lazu” cu proiectant 

CONSITRANS Bucureşti şi beneficiar ABADL. 

 

9.4.  Serviciul public de distribuție și furnizare a energiei electrice  

Alimentarea cu energie electrică a localităţilor Comunei Agigea se face din sistemul 

energetic naţional, prin reţele electrice de distribuţie. 

Comuna este traversată de la Nord la Sud de o reţea electrică aeriană de  înaltă 

tensiune LEA 400 KVA şi o reţea de medie tensiune LEA 20 KV care alimentează 7 PT – 

posturi de transformare ce fac trecerea de la medie la joasă tensiune (0,4KV). 

Reţeaua de 0,4 KV este destinată pentru iluminatul public, consum în locuinţe particulare şi 

social – culturale, alimentarea cu energie a diverselor societăţi comerciale. 
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9.5.  Serviciul public de distribuție şi furnizare a gazelor naturale  

 Prin Certificatul de Urbanism NR. 142 din 08.04.2013 s-a obținut Autorizația de 

Construire pentru ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA AGIGEA – 

REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI BRANȘAMENTE MEDIE PRESIUNE PENTRU ALIMENTAREA CU 

GAZE NATURALE A LOCALITĂȚII AGIGEA.  

Lucrările pentru înființarea distribuției de gaze naturale presiune medie s-au 

realizat pe raza localității Agigea, județul Constanța, conductele rețelei de distribuție gaze 

naturale au fost proiectate cu o lungime totală de 25761 m. La momentul elaborării 

prezentei Strategii au fost realizate lucrări pe o mare parte din suprafața Comunei, 

lucrându-se momentan la extinderea rețelei. 

9.6. Reţeaua de telecomunicaţii 

Serviciile de telecomunicaţii se asigură printr-o reţea telefonică cu fibră optică cu 

centrală digitală. 

Din punct de vedere al telefoniei mobile, teritoriul Comunei este acoperit de 

antenele principalelor companii : Vodafone, Orange, Telekom, RCS & RDS. 

  

9.7.  Siguranța cetățeanului. Poliția Comunitară a Comunei Agigea 

Prin HCL 19/2006 a fost înfiinţată Poliţia Comunitară a Comunei Agigea sub formă de 

serviciu public de interes local, fără a avea personalitate juridică, în subordinea directă a 

Primarului, iar prin HCL 24/2007, a fost aprobată organigrama, ştatul de funcţii, ştatul de 

personal şi Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare. Din data de 

11.03.2008, acest serviciu a devenit funcţional. 

Atribuţii pe linie de ordine şi siguranţă publică: 

 Asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi 

ordine publică; 

 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru 

încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice; 

 Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, 

mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; 
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 Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea 

stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, 

stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 

 Acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte 

autorităţi prevăzute de lege şi activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi 

bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi 

naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de 

astfel de evenimente; 

 Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau 

locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât 

cele cu caracter penal; 

 Sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se  sustrag 

urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 

 În localităţile de frontieră sprijină unităţile Poliţiei de Frontieră Române în activităţi 

de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale; 

 

Atribuţii pe linia pazei bunurilor şi valorilor: 

 asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de 

consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică; 

 asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor  comerciale şi 

de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază 

şi ordine publică; 

 pe linia disciplinei rutiere şi sistematizării circulaţiei 

• participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor 

lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 

• pe linia protecţiei mediului 

• previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor 
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• constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru 

încălcarea prevederilor legale referitoare la curăţenia localităţilor, protecţia mediului 

înconjurător, 

• controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale  sau  de orice fel 

şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând  

primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate  şi  la măsurile ce trebuie luate în vederea 

îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii. 

 

Atribuţii pe linie de protecţia mediului: 

• previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru 

încălcarea prevederilor legale referitoare la curăţenia localităţilor, protecţia mediului 

înconjurător, 

• controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale  sau  de orice fel 

şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând 

primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate  şi  la măsurile ce trebuie luate în vederea 

îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; 

 

Atribuţii pe linie de urbanism şi disciplina în  construcţii: 

• participă la acţiunile de dezafectare  a construcţiilor efectuate fără  autorizaţie pe 

domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 

publice de interes local; 

• verifică respectarea normelor legale privind panotajul publicitar  şi  alte înscrisuri; 

• verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejmuirile 

degradate; 
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Atribuţii pe linie de comerţ: 

• constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru 

încălcarea prevederilor legale referitoare la comerţul stradal; 

 

Atribuţiile Comisiei de Ordine şi Linişte Publică: 

• aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, Regulamentul  de  organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Comunitare; 

 stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii Poliţiei 

Comunitare; 

 asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare 

pentru funcţionarea Poliţiei Comunitare; 

 analizează şi controlează activitatea Poliţiei Comunitare, în condiţiile legii şi 

stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestui serviciu. 

 

9.8. Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

Atribuţii: 

 Întocmeşte planurile operative de pregătire şi planificare a activităţilor de protecţie 

civilă; 

 Elaborează planul de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă pe tipuri de riscuri şi 

planul de evacuare în caz de inundaţii, dezastre sau război; 

 Desfăşoară activităţi de prevenire informare şi instruire privind cunoaşterea şi 

respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de 

urgenţă; 

 Urmăreşte întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare – 

alarmare în situaţii de protecţie civilă; 

 Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local pe linie de protecţie civilă şi situaţii 

de urgenţă; 

 Întreţine, depozitează, conservă şi gestionează tehnica şi aparatura din dotare; 

 Centralizează şi transmite operativ I.J.S.U. date şi informaţii privind apariţia şi 

evoluţia stărilor potenţiale generatoare de situaţii de urgenţă; 
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 Desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă la 

toate tipurile de riscuri; 

 Colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor 

de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea 

unor intervenţii operative şi eficiente; 

 Organizează, planifică, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a 

incendiilor în cadrul instituţiilor; 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii ce aparţin Administraţiei Publice Locale în aplicarea 

întocmai a legilor în vigoare şi a dispoziţiilor conducerii instituţiei. 

 

9.9.  Concluzii. Recomandări  

 Localitatea Lazu  nu  dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. 

Din această cauză se impune realizarea unui sistem  centralizat de evacuare a apelor uzate 

menajere  din această localitate. 

Lipsa unui sistem de canalizare centralizat, creează un anumit discomfort în viața 

citadină a localității. Este necesar ca în viitorul apropiat localitatea Lazu să-și rezolve 

problemele canalizării menajere, aceasta constituind o prioritate pentru una din localitățile  

situate în aproprierea litoralului , cu mari perspective de dezvoltare. 

În P.U.G. au fost rezervate un număr de 7 terenuri în Agigea şi 5 în Lazu pentru şcoli, 

grădiniţe şi alte instituţii publice, necesare populaţiei estimate a Comunei, ameliorării 

gamei şi calităţii serviciilor oferite locuitorilor.  

- A fost prevăzută extinderea cimitirului ortodox din Agigea şi realizarea unei unităţi 

de salubritate, suprafaţa ocupată de gospodăria comunală crescând cu 11,47 ha, pe teren al 

Consiliului Local, în Agigea şi cu 1,81 ha în Lazu. În documentaţii detaliate urmează a fi 

reglementate problemele sub aspectul trecerii unor terenuri în domeniu privat în cel 

public, în corelare cu evoluţia materializării elementelor prognozate. P.U.G. include planşe 

cu situaţia tipurilor de proprietate asupra terenurilor din intravilan pentru cele două sate 

şi intenţiile orientative privind circulaţia terenurilor.   

-Actualizarea P.U.G.cuprinde propunerea de modernizare şi de extindere a reţelei 

stradale a Comunei a cărei suprafaţă va creşte cu 227,19 ha, din care 88,94 ha în Agigea şi 

138,25 ha în Lazu. Majoritatea traseelor vor utiliza drumuri de exploatare existente, care se 

vor fi aduse la caracteristici corespunzătoare pentru asigurarea parametrilor optimi de 

fluenţă, de înscriere a fluxurilor de trafic auto şi pietonal, reţelelor edilitare,  benzilor verzi  
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şi a plantaţiilor de aliniament, cu respectarea legislaţiei privind lăţimea străzilor secundare 

şi principale.      

- Creşterea demografică ce rezidă din ocuparea cu construcţii a suprafeţelor 

introduse în intravilan se referă la o populaţie de calcul rezultată mai ales din posibilitatea 

ocupării suprafeţei destinate locuirii introduse în intravilan. 

-  Amplasarea de dotări se va face în cadrul PUZ ţinând seama şi de extinderile 

preconizate pentru cele două localităţi; ca urmare apare necesitatea amplasării de şcoli şi 

grădiniţe pe terenuri care să îndeplinească condiţiile de accesibilitate şi raze de servire 

normate. 

-  Se rezervă teren pentru extinderea cimitirelor musulman şi creştin. 

-  În spaţiul de restricţie determinat de spaţiul de protecţie sanitarã a cimitirelor ( 

de 50 m de jur împrejur ) se vor putea amplasa unităţi cu activităţi productive, de 

depozitare. 

- P.U.G. actualizat prevede realizarea reţelei de canalizare menajeră în Comună. 

Propunerea se justifică prin modificarea ordinului de mărime a Comunei, prin situarea ei în 

zona litoralului, adiacentă Municipiului Constanţa şi Oraşului Eforie, prin mutaţiile 

intervenite în teritoriul ei  de încadrare. 

 

10. Protecția mediului. Adaptarea la schimbări climatice  

Variația temperaturii aerului în spațiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, 

este condiționată de factorul local-caracteristica nisipurilor și prezența Mării Negre. 

Influența mării asupra temperaturii în timpul zilei se simte prin mărirea cantității de vapori 

în spațiul microclimatic și prin mișcarea locală a aerului (brizele). Mișcările locale ale 

aerului sunt o consecință directă a încălzirii diferențiate uscat-apă. Aceste mișcări cu dublu 

sens (noaptea dinspre uscat spre mare și ziua invers) influențează, la rândul lor, variația 

temperaturii într-un caz si în altul. Influența se simte fie direct, prin acțiunea mecanică a 

vântului asupra temperaturii, făcând-o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu 

vapori de apă, care coboară temperatura . Se remarcă faptul că această influență indirectă 

se simte mai bine ziua, ca o consecință a activității brizei. Fenomenul este caracteristic 

zonei de plajă pe litoral și se simte cu intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm 

în spațiul microclimatic spre suprafața activă, unde rugozitatea este mai mare și cu cât ne 

depărtăm de țărm, unde apariția obstacolelor îi încetineste viteza. O particularitate 
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climatică distinctă a climei din Dobrogea este frecvența prioritară a fenomenului de secetă, 

care se formeaza pe fondul celor mai reduse cantități de precipitații atmosferice de pe 

teritoriul României. 

 

10.1.  Poluarea aerului  

În aglomerarea Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători 

continue în 7 staţii automate amplasate în zone reprezentative. Poluanţii monitorizaţi sunt 

cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin 

OM 592/2002 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii 

umane şi a mediului. Stabilirea aglomerării Constanţa, care include: municipiul Constanţa, 

inclusiv Mamaia şi Palazu Mare, oraşele Năvodari (şi Mamaia-Sat), Agigea, Eforie (Eforie 

Nord şi Eforie Sud); comunele Tuzla, Costineşti şi satul Schitu; municipiul Mangalia 

(inclusiv staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter-Cap Aurora, Venus şi Saturn), s-a făcut prin 

Ordinul MAPM 745/2002, în baza criteriilor de clasificare, aglomerarea reprezentând o 

zonă cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 250000 locuitori sau densitatea populaţiei pe 

km2 justifică necesitatea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător. 

 

Parametrii de calitate ai aerului inregistrati la data de 10/01/2018- sursă Rețeaua Națională de 
Monitorizare a Calității Aerului- ANPM 
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10.2.  Insula de căldură urbană la nivelul Comunei Agigea  

Insula de Căldură Urbană este un fenomen influenţat direct de gradul ridicat de 

urbanizare înregistrat în ultimele decenii. Efectele dăunătoare ale acestui fenomen se 

manifestă atât la nivel urban, cât şi la nivelul clădirii, prin disconfort şi implicit prin 

creşterea necesarului de energie pentru climatizare şi ventilare mecanică. Soluţiile pentru 

diminuarea efectelor acestui fenomen presupun integrarea unor sisteme ce favorizează 

prezenţa vegetaţiei la nivelul acoperişului terasă. Lucrarea de faţă susţine validitatea 

soluţiilor de integrare a suprafeţelor înverzite în anvelopa clădirilor prin analiza efectelor 

acestora asupra microclimatului interior comparativ cu soluţiile convenţionale. 

 

10.3.  Variabilitatea și tendința de evoluție a extremelor termice și 

pluviometrice  

Temperatura medie multianuală are valoarea de 11,20 C, iar precipitațiile sunt 

reduse. Repartiția areală a acestora este neuniformă. Astfel, în zona centrală a Dobrogei, 

cantitatea de precipitații este de cca. 400 mm anual, acestea cresc spre nord-vest și sud-

vest (500 mm anual). Diferența între evapotranspirația potențială și suma precipitațiilor 

atinge anual cca. 400-500 mm, ceea ce conduce la un însemnat deficit de apă. Precipitațiile 

reduse fac ca rețeaua hidrografică să aibă o densitate scăzută (maximum 0,1 km/km2). La 

aceasta contribuie și alcătuirea petrografică și structura geologică. Variația temperaturii 

aerului în spațiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, este condiționată de factorul 

local-caracteristica nisipurilor și prezența Mării Negre. Influența mării asupra temperaturii 

în timpul zilei se simte prin mărirea cantității de vapori în spațiul microclimatic și prin 

mișcarea locală a aerului (brizele). Mișcările locale ale aerului sunt o consecință directă a 

încălzirii diferențiate uscat-apă. Aceste mișcări cu dublu sens (noaptea dinspre uscat spre 

mare și ziua invers) influențează, la rândul lor, variația temperaturii într-un caz si în altul. 

Influența se simte fie direct, prin acțiunea mecanică a vântului asupra temperaturii, făcând-

o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu vapori de apă, care coboară temperatura . 

Se remarcă faptul că această influență indirectă se simte mai bine ziua, ca o consecință a 

activității brizei. Fenomenul este caracteristic zonei de plajă pe litoral și se simte cu 

intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm în spațiul microclimatic spre 

suprafața activă, unde rugozitatea este mai mare și cu cât ne depărtăm de țărm, unde 

apariția obstacolelor îi încetineste viteza. 
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Cantitatea medie anuală de precipitații crește neuniform dinspre litoralul Mării 

Negre, spre extremitatea vestică a Dobrogei, iar izohietele tind să devină paralele cu țărmul 

Mării Negre în estul Dobrogei, în aria de influență a brizelor marine. Valoarea izohietelor 

anuale creste în interiorul uscatului de la sub 350 mm, până la 400 – 450 mm. Cantitatea 

medie lunară cea mai ridicată de precipitații atmosferice se înregistrează la majoritatea 

posturilor pluviometrice în luna iunie și variază între 30 – 45 mm în zona litorală si 60 – 65 

mm în extremitatea sud-vestică a Dobrogei. Media anuala a precipitatiilor pe cuprinsul 

Marii Negre este de cca. 290 mm. Pe litoralul românesc al Marii Negre regimul 

precipitatiilor este dependent de circulația atmosferică din zona temperată a emisferei 

nordice. Pe coasta românească media multianuală a precipitațiilor anuale este de 371 mm. 

În timpul anului nu se constată o variație sezonieră a precipitațiilor, mediile lunare 

oscilând între 20 si 43 mm. În schimb, valorile maxime lunare și maxime zilnice pe luni 

variază sezonier, cu valori mai mici iarna și mai mari vara. Precipitatiile solide, sub formă 

de zăpadă, au o frecvență medie de cca. 12 zile pe an. În sezonul cald există situații pe 

durata producerii precipitațiilor cu plafoane joase de nori cumulonimbi, când în zona 

costieră a litoralului românesc se produc trombe marine. Deși aceste fenomene sunt 

neînregistrate în mod sistematic, observatiile vizuale au permis aprecieri asupra 

diametrelor acestor trombe, de până la 5m. Cele mai reduse cantități lunare se constată în 

perioada februarie – aprilie și la sfârșitul verii și începutul toamnei, iar cantitățile cele mai 

mari în lunile mai, iunie, iulie (cu predominare în iunie) și în noiembrie – decembrie (cu 

predominare în decembrie). Zăpada și lapovița se produc în semestrul rece, octombrie – 

martie și întâmplător și în septembrie până în mai. 

 

10.4.    Managementul deșeurilor  

Deşeurile sunt colectate de către S.C. AGIGEA SERV UTIL S.R.L., aflată în subordinea 

Consiliului Local al Comunei Agigea şi sunt transportate la Depozitul ecologic de la 

Costineşti – SC IRIDEX SRL. 

În condițiile numărului populației actuale, cantitatea de deșeuri colectată anual este 

de aproximativ 3200 de tone. 

Accentul se va pune pe reciclare/recuperare prin măsuri proprii luate de către 

operator.  
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Aceasta presupune existenţa unui sistem de colectare diferenţiat, pe sortimente 

reciclabile (hârtie, plastice, metal) şi nereciclabile (organice şi anorganice). Deşeurile 

organice pot fi şi ele utilizate pentru producere de biogaz şi compost ( pentru sere, solarii) . 

 

10.5.  Recomandări  

Stabilirea și implementarea de măsuri speciale de protecție a habitatelor prioritare: 

- reglementarea și controlul practicilor agricole (în aplicarea de îngrășăminte, pesticide și 

ierbicide, depozitarea gunoiului de grajd și menajer), reducerea la minimum a deversărilor 

de ape uzate/reziduale, etc.; - reglementarea activității de pășunat în zonele în care această 

activitate ar putea genera un impact negativ asupra conservării habitatelor prioritare; - 

protejarea stufărișurilor prin interzicerea tăierii, incendierii sau distrugerii sub orice formă 

a stufului, în alte condiții decât cele precizate în planul de management; 

Educarea ecologică a școlarilor, dar și a populației; 

Introducerea și promovarea turismului specializat, în special al birdwatchingului 

(programului de observare a păsărilor); 

Pentru a combate efectele insulelor de căldură urbană, ar trebui create zone de 

echilibru între spaţiile naturale şi habitat.  

Dezvoltarea unei platforme de compost 

Utilizarea culorilor clădirilor sau porozitatea materialelor pentru a creşte 

capacitatea lor de a reflecta energia luminoasă, promovarea acoperişurilor cu verdeaţă în 

insulele urbane foarte compacte. 
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11. Interpretarea analizei  

 

11.1. Analiza SWOT a situației actuale a dezvoltării Comunei Agigea 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), Threats 

(amenințări). 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei 

analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. Unele 

"oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale 

Comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 
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Dezvoltare teritorială 

Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 Condiţii geografice favorabile locuirii şi activităţilor umane care au susținut și pot 

favoriza, în principiu, un bun nivel de trai (relief de podiș cu terenuri fertile, climat 

temperat-continental cu influențe marine în regimul eolian și higrometric, resurse 

de apă şi de materiale de construcții);  

 Creșteri numerice ale populației;  

 Condiţii de teren favorabile întreţinerii şi dezvoltării unei bune reţele de circulaţie 

în localități şi în teritoriu, inclusiv situarea pe teritoriul administrativ a unor rețele 

rutiere majore și a unui nod rutier semnificativ în relaționarea zonală;  

 Înglobarea în teritoriu a unei porțiuni din Canalul Dunăre-Marea Neagră, inclusiv a 

Ecluzei Agigea și a Zonei Libere ce face joncțiunea cu cel mai mare port maritim 

românesc: Constanța.  

 Nuclee intravilane care nu manifestă tendinţe nejustificate de expansiune 

tentaculară;  

 Tradiţii perpetuate de practicare a pescuitului, agriculturii şi creşterii animalelor;  

 Existența unor situri arheologice – martor prețios al constituirii unor comunități 

antice legate de civilizațiile greacă și romană și ulterior al creării și transformării 

unor așezări ce au exemplificat favorabil conviețuirea multietnică, indiferent de 

organizări administrative în schimbare;  

 Unităţi specifice de peisaj ușor de identificat, îndeosebi prin tipologiile de 

antropizare a cadrului natural.  

 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe:  

 Densitatea excesivă a zonelor construite rezidențiale;  

 Starea necorespunzătoare a unor căi de comunicaţie (infrastructurile şi 

îmbrăcăminţile de slabă calitate pentru drumuri interioare, alei de acces locale, 

etc.) care trebuie abordate integrat unui concept unitar de transport (inclusiv 

transport neconvențional);  

 Lipsa unor echipări edilitare (canalizări) în unele zone;  

 Precaritatea întreținerii sanatoriilor/secțiilor medicale de tradiție și renume și 

chiar a Stațiunii zoologice marine "Prof. Ioan Borcea";  
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 Absența unor spații publice și rețele verzi care să sprijine reprezentativitatea 

zonelor centrale ale așezărilor și buna lor relaționare cu Canalul, Zona Liberă, 

zona litorală;  

 Lipsa unor spații generoase de agrement și sport.  

 

Dezvoltarea teritorială a Comunei are ca principale oportunităţi:  

 Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei care impune reevaluarea 

"parcursului" istoric al Comunei pentru stabilirea continuității în dezvoltare și 

coroborarea tuturor informațiilor istorice cu datele privitoare la situația existentă 

la nivelul întregului teritoriu administrativ și la contextul supra-teritorial;  

 Interes ştiinţific şi turistic local şi regional pentru valorificarea complexă a 

peisajelor naturale specifice;  

 Relaționarea directă cu zone de interes strategic național și internațional (Canalul 

Dunăre-Marea Neagră, Portul Constanța, Zona Liberă Agigea – Constanța;  

 Potenţial agricol local, apt de valorificare complexă.  

 

Amenințările posibile sunt:  

 Depersonalizarea cadrului construit prin construire insuficient controlată;  

 Pierderea treptată a fondului construit și echipat al sanatoriilor/secțiilor de 

tratament specific și anularea importanței Lacului Agigea prin neutilizarea 

resurselor sale naturale;  

 Pierderea mărturiilor istorice înglobate în siturile arheologice, în absența unor 

măsuri drastice de protejare/securizare a acestora (inclusiv instituirea și controlul 

zonelor lor de protecție legală).  

Capitalul uman 

Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 repartizare omogenă a populaţiei 

 populaţie calificată în diferite domenii de activitate 

 oameni harnici şi gospodari ce îşi ocupă majoritatea timpului în agricultură şi 

zootehnie 

 



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
96  

 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe:  

 sărăcia populaţiei 

 oferta redusă a locurilor de muncă 

 prezenţa unor poli de atracţie urbană 

 lipsa locurilor de muncă şi a activităţilor sociale în comun, implică fenomenul de 

migrație spre marile orașe, în special a tinerilor 

 standard de viaţă redus, gospodării de subzistenţă 

 stare financiară precară a familiilor cu mulţi copii 

 insuficienta informare a populaţiei cu privire la programele de calificare şi 

reconversie existente în judeţ; 

 existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi 

descurajarea foştilor angajaţi; 

 grad redus de instruire, formare profesională și integrare pe piața forței de 

muncă a capitalului uman 

 număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie; 

Dezvoltarea capitalului uman are ca principale oportunităţi:  

 atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei 

de muncă; 

 adaptarea programelor de învăţământ la cerinţele economiei de piaţă; 

 existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi 

locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc; 

 exploatarea sanatoriului cu funcţiuni balneare şi terapeutice este o potenţială 

sursă de locuri de muncă 

Amenințările posibile sunt: 

 declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei comunităţii; 

 creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu; 

 migrarea forţei de muncă; 

 amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor 

aplicative. 

Dezvoltarea Infrastructurii și a rețelei tehnico-edilitare 

 Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 dezvoltarea reţelei de operatori de transport particulari, în judeţ; 
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 existenţa căilor de comunicaţie terestre [şoselele naţionale Constanţa – Mangalia 

(D.N. 39) şi Constanţa – Negru Vodă (D.N. 38) şi căi ferate care leagă Comuna de 

zonele puternic industrializate ale judeţului; 

 Comuna este străbătută de căi de comunicaţie fluviale şi maritime; 

 reţea de drumuri comunale ce acoperă în mod relativ echilibrat teritoriul 

Comunei; 

 reţea de cablu TV; 

 reţea de electricitate de care dispun toate gospodăriilor; 

 reţea de iluminat public; 

 rețea de alimentare cu gaze 

 rețea de canalizare 

 furnizarea apei potabile se desfășoară în regim permanent; 

 calitatea apei potabile este bună și în cantitate mai mare decât cerinţele; 

 reţeaua electrică şi cea de gaz funcţionează la parametri normali; 

 existența sistemului de supraveghere video; 

 reţea de telefonie fixă şi mobilă; 

 eforturi ale aurorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind 

protecţia mediului. 

 volumul important de finanțări nerambursabile atrase de administrația locală; 

 deschiderea administrației publice locale actuale către investiții şi experiența în 

managementul proiectelor cu finanţare de diverse tipuri; 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe:  

 necesitatea extinderii serviciilor publice; 

 starea precară a drumurilor comunale; 

 necesitatea extinderii rețelei de gaze și canalizare 

 infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de exigenţele şi cerinţele 

actuale concrete ale aderării la U.E.; 

 insuficiente spații publice de recreere 

 lipsa pistelor de bicicletă, inclusiv a structurii tehnice aferente; 

 gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 

 educaţia ecologică este superficială. 

Dezvoltarea infrastructurii și a rețelei tehnico-edilitare are ca principale oportunităţi:  

 disponibilitatea fondurilor europene pentru realizarea de proiecte de investiţii; 
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 reabilitarea și modernizarea străzilor contribuie la creșterea siguranței în 

spațiul public 

 extinderea sistemului de canalizare la nivelul Comunei; 

 extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale la nivelul Comunei; 

 creşterea capacităţii anteprenoriale 

 atragerea unor noi investitori în Comună prin facilităţile pe care administraţia 

locală le pune la dispoziţie; 

 

Amenințările posibile sunt: 

 lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse; 

 îmbătrânirea populaţiei care ar putea lucra în cadrul firmelor din Comună; 

 migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic; 

 lipsa capitalului de susţinere a activităţilor economice 

 migraţia tinerilor cu potenţial, în zonele urbane. 

 

Dezvoltare Economică 

 Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvolarea localităţii şi 

la crearea de noi locuri de muncă; 

 preocuparea administraţiei, pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare; 

 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe:  

 resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea/promovarea unor 

investiții; 

 folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scăzută; 

 absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul  proceselor  de producţie 

şi a produselor; 

 necesitatea modernizării/reabilitării/extinderii infrastructurii necesare 

atragerii de noi activități economice 
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 lipsa unei valorificări adecvate a potențialului turistic 

 lipsa unor căi de acces adecvate către obiectivele turistice  

 lipsa unor trasee turistice 

 lipsa unei sucursale de bancă în Comună 

 lipsa unui centru de informare pentru investitori și întreprinzători 

 

 lipsa unei mai bune organizări de spaţii publice adecvate şi/sau organizării de 

evenimente repetabile, de atractivitate locală şi zonală (manifestări științifice, 

târguri de gastronomie locală, competiții sportive, spectacole folclorice sau de 

divertisment, festivaluri ale naționalităților, etc.) 

 lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 

 

Dezvoltarea economică are ca principale oportunităţi:  

 oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene; 

 dezvoltarea cooperării locale; 

 dezvoltarea și extinderea zonei industriale 

 atragerea agenților economici în zona portului 

 dezvoltarea antreprenoriatului; 

 diversificarea activităţilor economice; 

 dezvoltarea turismului 

 posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi 

locuri de muncă în mediul rural; 

 programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului economic 

 proximitatea față de marele pol Constanța, ce poate contribui la integrarea 

agenților economici din Comuna Agigea pe lanțurile de producție regionale. 

 de asemenea, proximitatea față de Constanța reprezintă un avantaj pentru 

producătorii locali prin prisma desfacerii mai facile a bunurilor; 

 înfiinţarea de microferme zootehnice și spații pentru colectarea laptelui 

 

Amenințările posibile sunt: 

 legislaţia în continuă schimbare; 

 oferte de creditare greu accesibile; 

 programe europene cu fonduri insuficiente 
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 datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul Comunei 

investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în Comună; 

 nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale; 

 receptivitate şi flexibilitate scazută a populației locale la cerinţele  noi  ale pieţei 

care determină în timp decalaje economice mari. 

 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale 

Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 existenţa pe raza Comunei a unităţi de învățământ ( 1 şcoală, 1 grădiniţă în Agigea 

și o structură în Lazu, o creșă); 

 management şcolar adecvat, atât în unităţile de învăţământ public, cât şi în 
unităţile de învăţământ particular; 

 existenţa unei case de cultură și biblioteci publice 

 în incinta tuturor unităţilor de învăţământ există apă potabilă, grup sanitar şi 
încălzire termică; 

 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe:  

 spațiu insuficient și impropriu pentru desfășurarea procesului educațional în 

cadrul Școlii Generale Ion Borcea în raport cu numărul de elevi actual și 

previzionat precum și cu cerințele și nevoile actuale ale populației 

 degradare loc de joacă și clădire creșă 

 degradări considerabile ale clădirii Școlii Ion Borcea 

 degradări considerabile ale Sălii de Sport din cadrul Școlii Ion Borcea, care este de 

fapt o sală de clasă de dimensiuni reduse care a fost transformată într-o sală în 

care elevii desfășoară activități sportive în sezonul rece și în cazul precipitațiilor 

 bază materială insuficientă și învechită (materiale didactice, mijloace TIC) 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale și culturale are ca principale oportunităţi:  

 organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în Comună; 

 accesarea fondurilor europene pentru  dezvoltarea profesională a 

persoanelor active din Comună; 

 construirea unei școli noi prin accesare de fonduri europene care să acopere 

nevoile actuale ale populației în creștere de pe raza UAT Agigea 

 creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă; 
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 implementarea unor poiecte care să stimuleze implicare rromilor în activităţi 

aducătoare de venitui; 

 implicarea agenţilor economici în finanţarea sistemului de educaţie 

 dezvoltarea proiectelor care au ca ţintă grupurile defavorizate; 

 identificarea de surse noi de finanţare şi gestionarea celor existente cât mai 

eficient; 

 crearea unui spațiu multifuncțional de educație, sport și recreree în cadrul căruia 

se practică învățarea regulilor de conduită în trafic pentru tinerii cicliști. 

 amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copii; 

 monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei. 

Amenințările posibile sunt: 

 îmbătrânirea populaţei din Comună; 

 tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică; 

 risc social, ca urmare a stabilirii domiciliului părinților în străinătate; 

 migrarea populației școlare către școli primare/gimnaziale din Comuna Cumpăna 

sau Municipiul Constanța, fenomen cauzat în principal de slaba calitate a 

infrastructurii educaționale existente actualmente în Comună; 

 nivelul scăzut al veniturilor din familiile sărace conduce la părăsirea timpurie a 

școlii și axarea copiilor pe îndeplinirea activităților aducătoare de venit; 

 migrarea cadrelor didactice spre domenii mai bine remunerate; 

 fluctuaţia în rândul personalului didactic; 

 buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare 

materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin 

aportul familiilor. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale și serviciilor sociale 

Se evidențiază următoarele puncte tari:  

 existenţa pe raza Comunei a 3 cabinete medicale individuale de medicină de 

familie și a două cabinete stomatologice 

 existența unui nou Centru de Permanență Medicală, care oferă un spațiu modern 

pentru oferirea unor servicii medicale de calitate 

 existenţa pe raza Comunei a sanatoriului cu funcţiuni balneare şi terapeutice 

 program zilnic al medicilor; 

 investițiile realizate în construirea Centrului de Permanență Medicală 

 populaţia Comunei este înscrisă la medicii din Comună; 

 cabinetele dispun de personal calificat 
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 existența pe raza Comunei a 6 farmacii 

  existența unui Compartiment Asistență Socială, Autoritate Tutelară și Asistenți 

Personali în cadrul Primăriei care asigură servicii complexe pentru persoanele 

supuse riscului de excluziune socială 

Sunt sesizate următoarele puncte slabe: 

 slabă educaţie sanitară a comunităţii; 

 creșterea numărului de persoane vârstnice dependente; 

 numărul crescut al persoanelor care lucrează fără forme legale, neputând 

beneficia de servicii medicale gratuite; 

 lipsa unui laborator de analize în Comună 

 lipsa unui centru pentru persoane vârstnice și a unui cămin de bătrâni 

 preţurile ridicate la medicamente. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale și serviciilor sociale are ca principale 

oportunităţi: 

 realizarea unor cursuri de igienă şi educaţiei sexuală pentru comunitate; 

 servicii de planning familial 

 Posibilitatea accesării unor programe de finanţare pentru modernizarea şi 

dotarea infrastructurii sociale dar şi pentru calificarea şi formarea persoanelor cu 

risc social 

 

Amenințările posibile sunt: 

 imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de sănătate; 

 creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a procesului de 

îmbătrânire al populaţiei; 

 creşterea numărului bolnavilor cronici. 
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11.2. Concluzii. Recomandări  

Comuna se află la convergenţa zonei litoralului cu zona riverană Dunării, canalele 

fiind considerate braţe ale fluviului. Procesul comasării localităţilor teritoriului de 

încadrare se află într-o fază avansată. El obligă la o dezvoltare controlată, eficientă a 

aşezărilor, cu eliminarea discrepanţelor, menţinerea şi accentuarea elementelor care le 

personalizează.  

Se evidenţiază poziţia privilegiată de situare a Comunei la intersectarea căilor 

majore, de legătură a litoralului cu Bucureşti şi restul ţării. În teritoriul ei administrativ se 

află Portul Constanţa Sud-Agigea, porţiunea de început a canalului, lungă de 7,45 km după 

desprinderea din porturile maritime, prima ecluză şi Sediul Administraţiei Canalelor 

Navigabile. Tot în Comună se termină centura Constanţa, prin care traficul Autostrăzii A2 

va fi preluat şi distribuit în porturi, iar adiacent ei se desfăşoară o  parte din dispozitivul 

feroviar al magistralei c.f., duble, electrificate dintre Bucureşti şi Constanţa, aferent 

transporturilor porturilor maritime.  

Satele Comunei sunt traversate de calea ferată Constanţa-Mangalia şi de drumurile 

principale care leagă Dobrogea (inclusiv porturile maritime) de Bulgaria, prin 3 puncte 

vamale (Vama Veche, Negru Vodă şi Ostrov). Introducerea terenurilor în intravilan este  

justificată prin obligativitatea pregătirii aprofundate a condiţiilor de dezvoltare a zonelor 

funcţionale, prioritar a celor pentru incinte de locuinţe, dotărilor aferente acestora şi 

incinte de activităţi economice (producţie, depozitare, servicii).  

 

Recomandări 

 

 Păstrarea pe cât posibil în limite şi forme apropiate de cele actuale, a intravilanelor 

localităţilor, utilizând resursele de terenuri libere și perpetuând caracterul 

mononuclear omogen al fiecăruia; 

 Modernizarea și extinderea rețelelor de drumuri din interiorul Comunei, 

drumurilor comunale, vicinale, precum și a drumurilor agricole și forestiere;  

 Amenajarea de parcuri și spații verzi; 

 Conservarea unităților de peisaj identificate; 

  Controlul reglementat al mişcării terenurilor (evitarea operaţiunilor de comasări 

sau dezmembrări care să genereze parcele atipice ca forme şi dimensiuni); 
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 Propuneri de dezvoltare etapizată a tuturor categoriilor de reţele edilitare pentru 

asigurarea unor bune standarde de calitate a locuirii şi serviciilor şi îmbunătăţire a 

mobilităţii în teritoriu; 

 Propunerea de localizare a unor zone/spații pentru activități bazate pe resurse 

locale (mică industrie, servicii, comerț alimentar, pensiuni turistice) care să sprijine 

capacitarea populaţiei locale neangajate, bazate pe procese educaţionale dedicate 

conştientizării valorilor identitare locale); 

 Promovarea urbanistică prin localizări reglementate a unei mai bune organizări de 

spaţii publice adecvate centrelor localităţilor şi/sau organizării de evenimente 

repetabile, de atractivitate locală şi zonală (manifestări științifice, târguri de 

gastronomie locală, competiții sportive, spectacole folclorice sau de divertisment, 

festivaluri ale naționalităților, etc.), cu scopul activării comunităților locale și al 

cunoașterii mai bune a potențialului cultural al Comunei; 

 Propuneri urbanistice de creeare a unor "rețele verzi" cu vegetație autohtonă, care 

să unifice aliniamentele stradale cu spațiile verzi publice, sprijinind și integrarea 

vizuală a celor perceptibile din curțile private; coridoarele verzi vor îngloba și 

parcursurile pietonale sau de circulație rutieră, posibile în lungul Canalului; 

 Propuneri de creeare a unor rețele de circulații neconvenționale (piste pentru 

biciclete, mici vehicule de transport – maxi taxi, minicare, etc.); 

 Instituirea unor zone legale de protecție pentru toate siturile arheologice clasate și 

delimitarea și reglementarea lor prin RLU; 

 Stabilirea unor reglementări speciale pentru conservarea integrată a fostelor 

sanatorii de tradiție și a fostului spital de boli dermato-venerice (ultimul în stare de 

abandon, celelalte în decădere și funcționând doar cu profil de secții ale Spitalului 

Județean), sprijinind și revigorarea lor funcțională; 

 Protejarea reglementată a incintei Stațiunii Zoologice Marine "Prof. Ioan Borcea, 

incluzând și rezervația naturală a Dunelor de nisip litorale și oglinda lacului Agigea 

(corelat cu prescripțiile legislației de mediu). 

 Sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial prin investiții în dezvoltarea IMM-

urilor existente și prin sprijinirea creării de noi IMM-uri; 

 Activități de împădurire, achiziția de echipamente; 

 Sprijinirea dezvoltării turismului în mediul rural 

 Crearea și amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populație; 

 Modernizarea si construcția infrastructurii adecvate pentru practicarea sporturilor 

(terenuri sportive, inclusiv bazine de înot) 

 Modernizarea și amenajarea de parcuri tematice (pentru copii, de distracții, etc.) 
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 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 

(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

 Valorificarea potențialului turistic prin: marcaje, amenajare de trasee, mobilier 

urban 

 Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice 

 Programe de instruire si conversie profesională a locuitorilor din mediul rural; 

 Sprijinirea constituirii formelor asociative în agricultură; 

 Dezvoltarea si promovarea produselor tradiționale și/ sau ecologice și crearea unor 

branduri locale si regionale; 

 Sprijinirea accesului producătorilor locali în calitate de furnizori pentru marile 

lanțuri de magazine; 

 Îmbunătățirea furnizării de informații, prin utilizarea acestor rețelelor existente: 

administrația publică locală, asociații de producători, grupurile de acțiune locală; 

 Dezvoltarea unor rețele specifice de consiliere și consultanță în domeniul agricol și 

atragerea de fonduri europene nerambursabile; 

 Sprijin pentru activități de marketing și promovare pe plan național și internațional 

a produselor agricole/ agroalimentare locale; 

 Încurajarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale; 

 Formare profesională pentru îmbunătățirea managementului exploatațiilor 

agricole; 

 Sprijin pentru dezvoltarea tinerilor fermieri (training, consultanță, sprijin financiar, 

etc.); 

 Încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din Comună; 

 Încurajarea luării de măsuri împotriva secetei si fenomenelor de risc climatic. 

 Sprijinirea ONG-urilor din domeniul cultural, social și educațional 

 Sprijinirea manifestațiilor culturale care promovează valorile autentice; 

 Promovarea si sprijinirea evenimentelor culturale locale și județene; 

 Crearea unor branduri culturale și turistice proprii; 

 Elaborarea de studii și analize privind turismul și cultura în Comună 

 Înființarea unor asociații/clustere pentru promovarea și dezvoltarea turismului și a 

culturii; 

 Exploatarea și dezvoltarea tipurilor de turism cu potențial: ecoturism și turism 

activ, etc.  

 Dezvoltarea și promovarea ecoturismului și a turismului activ; 

 Promovarea obiectivelor si valorilor locale la diverse târguri de turism; 

 Crearea și promovarea unei agende a evenimentelor pentru fiecare sezon; 
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 Accesarea de fonduri pentru formarea profesională a personalului care activează în 

domeniul turismului, în vederea creșterii calității serviciilor; 

 Crearea și valorificarea unor circuite turistice tematice și a unor produse turistice 

cu specific local. 
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12. Viziunea de dezvoltare  

 

Viziunea de dezvoltare durabilă şi echilibrată a Comunei Agigea  se va realiza prin 

crearea şi susţinerea unui mediu economic social, competitiv, stabil, sănătos şi diversificat 

care să asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor 

Comunei. 

 

13. Obiective strategice 

13.1. Definirea obiectivelor strategice  

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă creionează o viziune de dezvoltare 

pentru orizontul de timp estimativ 2028 și identifică o serie de obiective strategice care 

sunt transpuse în obiective specifice și acțiuni concrete. 

Rezultatele analizei SWOT, rezultatele obținute în urma consultării publicului 

împreună cu prioritățile de la nivelul strategiilor și politicilor relevante în plan local, 

regional și național, concură la trasarea unui model de dezvoltare activ asupra teritoriului 

Comunei și a principalelor domenii de activitate. Sunt vizate protejarea și valorificarea 

mediului natural, infrastructura tehnico-edilitară, educațională, medicală și socială, cultura, 

patrimoniul, eficiența energetică, economia, turismul, a căror viitoare cultivare și 

valorificare se reflectă în enunțarea obiectivului general, a obiectivelor strategice și a 

obiectivelor specifice, după cum urmează. 

Astfel, în orizontul de timp propus, Comuna Agigea va fi un teritoriu armonios 

alcătuit, prin cultivarea, protejarea și valorificarea resurselor locale naturale și prin 

susținerea propunerilor care soluționează în mod eficient probleme actuale, în acord cu 

cele mai noi standarde de dezvoltare și prin promovarea și susținerea capitalului uman la 

toate treptele, economic, social, educațional, sanitar, cultural. 
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13.2. Obiectiv General 

 

Obiectivul general al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Agigea îl 

reprezintă dezvoltarea și îmbunătățirea atractivității Comunei Agigea, în scopul creșterii 

calității vieții cetățenilor, prin valorificarea resurselor locale și descoperirea de noi resurse 

în vederea creșterii competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției 

cetățenilor privind viața în mediul rural. 

 

 Obiectiv strategic 1: 

DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ ȘI ARMONIOASĂ 

Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii la standarde 

europene 

Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea, modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-

edilitare 

 

 Obiectiv strategic 2: 

DEZVOLTARE CAPITAL UMAN 

Obiectiv specific 2.1: Susținerea și promovarea investițiilor în infrastructura 

educațională, în formare și capacitate administrativă 

Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale 

 

 Obiectiv strategic 3: 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea sectorului IMM, promovarea antreprenoriatului și 

diversificarea activităților economice 
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Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea turismului şi agroturismului rural prin crearea, 

îmbunătăţirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor 

turistice 

Obiectiv specific 3.3.:  Sprijinirea dezvoltării agriculturii 

 

 Obiectiv strategic 4: 

 PROTECȚIA MEDIULUI 

 Obiectiv specific 4.1.: Promovarea eficienței energetice și a diversificării surselor de 

energie 

Obiectiv specific 4.2.: Protejarea și valorificarea mediului natural și construit, 

inclusiv a obiectivelor de patrimoniu. 

Enunțarea Obiectivului strategic nr. 1 DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ ȘI 

ARMONIOASĂ are la bază analizarea situației infrastructurii tehnico-edilitare, respectiv a 

infrastructurii rutiere, a fondului locativ și a spațiilor verzi, precum și a obiectivelor de 

interes din Comuna Agigea. 

În vederea rezolvării aspectelor rezultate din analiza mai sus menționată, s-a 

conturat un prim obiect specific al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Agigea și anume Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii la 

standarde europene. 

În cazul infrastructurii rutiere, a rezultat faptul că există străzi care datorită 

procesului de creare și extindere a rețelei de alimentare cu gaze, necesită lucrări de 

reabilitare sau asfaltare. De asemenea, infrastructura de transport public în comun este 

uzată, fiind necesare lucrări de reabilitare a căilor rutiere de rulare precum și a stațiilor 

care deservesc serviciile de transport în comun. În plus, deoarece mijloacele de deplasare 

motorizată reprezintă principala sursă de poluare a mediului, se impun alternative de 

transport prietenoase cu mediul, respectiv  biciclete, precum și infrastructura aferentă 

acestora. Nu în ultimul rând, Comuna dispune de un fond agricol însemnat, infrastructura 

de acces la aceste exploatații putând fi reabilitată și modernizată pentru crearea condițiilor 

de dezvoltare a acestui domeniu economic.  
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Pentru rezolvarea problemelor identificate în cazul rețelei tehnico-edilitare, s-a 

conturat un al doilea obiectiv specific și anume Obiectivul Specific 1.2: Dezvoltarea, 

modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare. 

În ceea ce privește rețelele tehnico-edilitare, pentru infrastructura de alimentare cu 

gaze și canalizare, sunt necesare lucrări de extindere a rețelei în anumite zone ale Comunei 

Agigea, dar și realizarea rețelei de canalizare în localitatea Lazu.  

Lucrări de modernizare și eficientizare se impun și la nivelul rețelelor de distribuție 

a energiei electrice sau iluminatului public. Sunt vizate pentru lucrări atât zonele 

rezidențiale cât și cele publice (unități de învățământ și de cultură, instituții publice), 

precum și zonele nou construite. 

Formularea Obiectivului Strategic nr. 2 DEZVOLTARE CAPITAL UMAN are la bază 

analiza situației în domeniul infrastructurii educaționale, al infrastructurii serviciilor 

sociale și medicale, cultural dar și al capacității administrative, în Comuna Agigea, atât din 

perspectiva infrastructurii fizice, cât și la nivel de programe și procese. 

În vederea abordării și oportunităților nevoilor identificate în acest sens, a fost 

conturat Obiectivul Specific 2.1: Susținerea și promovarea investițiilor în infrastructura 

educațională, în formare și capacitate administrativă. 

În privința infrastructurii educaționale, a reieșit faptul că ar fi necesară crearea de 

infrastructuri noi, respectiv o nouă școală, precum și de lucrări de modernizare a 

infrastructurii existente. Referitor la programele de educație, este necesară promovarea 

programelor de formare profesională, a instructajelor, stagiilor de practică, cercetare, 

management și soluții financiare. În ceea ce privește capacitatea administrativă se impune 

asigurarea unor instrumente de lucru eficiente, modernizarea  programelor de 

transparență, etică și integritate adresate funcționarilor din cadrul administrației publice 

locale, în vederea dezvoltării, menținerii și asigurării în continuare a unei calități înalte a 

serviciilor publice oferite cetățenilor precum și a transparenței și comunicării.  

 În vederea rezolvării problemelor identificate în ceea ce privește infrastructura 

serviciilor sociale și de sănătate , a fost conturat Obiectivul specific 2.2: Dezvoltarea 

infrastructurii sociale și medicale. 

 În ceea ce privește infrastructura serviciilor sociale și de sănătate, a rezultat faptul 

că anumite obiective din domeniul sanitar necesită dezvoltare, iar pe plan social se impun 

modernizarea centrului de zi precum și programe de ocupare și educație.  
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Enunțarea Obiectivului Strategic nr. 3 DEZVOLTARE ECONOMICĂ are la bază o 

analiză a situației economice din Comuna Agigea atât din punct de vedere mediului de 

afaceri, al domeniului turistic cât și al domeniului agricol. 

 Pentru soluționarea necesităților identificate în cadrul analizei, s-a conturat 

Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea sectorului IMM, promovarea antreprenoriatului și 

diversificarea activităților economice. 

În privința sectorului economic, a reieșit necesitatea unor acțiuni de susținere a 

mediului de afaceri prin intermediul unor investiții în infrastructura necesară dezvoltării 

acestuia și atragerii de noi activități economice în zonă. De asemenea, dezvoltarea mediului 

de afaceri se va putea realiza și prin elaborarea și mediatizarea eficientă a unor politici 

stimulative din punct de vedere fiscal și investițional sau prin oportunitățile oferite de 

crearea unor parteneriate interinstituționale sau public-private. În plus, se impune 

necesitatea dezvoltării și extinderii zonei industriale, acesta fiind un factor important în 

dezvoltarea Comunei. Nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele prioritare ale 

administrației publice locale, este acela al atragerii agenților economici care să desfășoare 

activități în zona Portului, asigurându-le acestora logistica necesară pentru o dezvoltare 

industrială durabilă. 

 În vederea rezolvării problemelor identificate în ceea ce privește domeniul turistic 

s-a conturat Obiectivul specific 3.2: Dezvoltarea turismului şi agroturismului rural prin 

crearea, îmbunătăţirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor 

turistice 

 În cazul  sectorului turistic de la nivelul Comunei Agigea, a rezultat faptul că 

numărul de turiști înregistrat se menține la cote reduse, fiind imperios necesare acțiuni 

suplimentare de promovare a ofertei locale, dar și de creare a unor circuite turistice care să 

includă obiectivele de interes de la nivel local (Lacul Agigea, Dunele Marine) bune 

organizări de spaţii publice adecvate centrelor localităţilor şi/sau organizării de 

evenimente repetabile, de atractivitate locală şi zonală ( manifestări științifice, târguri de 

gastronomie locală, competiții sportive, spectacole folclorice sau de divertisment, 

festivaluri ale naționalităților, etc.), cu scopul activării comunităților locale și al cunoașterii 

mai bune a potențialului cultural al Comunei. De asemenea, având în vedere situația 

actuală, se impun în anumite cazuri lucrări de reabilitare, modernizare, chiar creare de 

infrastructuri și facilități specifice și valorificarea diverselor obiective cu potențial turistic 

sau de agrement. 
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Pentru soluționarea necesităților identificate în cadrul analizei în ceea ce privește 

domeniul agricol, s-a conturat Obiectivul specific 3.3.:  Sprijinirea dezvoltării agriculturii. 

 Cu privire la domeniul agricol, având în vedere specificul agricol al zonei, conferit de 

cele 3200 ha. de teren arabil (fără suprafeţele destinate culturilor agricole şi zootehniei din 

incintele locuinţelor) care a determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor 

agrozootehnice, devenite tradiţionale şi de bază în economia Comunei, precum și a 

potențialului piscicol, se remarcă necesitatea unor acțiuni care să sprijine dezvoltarea, 

modernizarea și revitalizarea agriculturii și a pescuitului, contribuind la dezvoltarea unei  

agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată. Astfel, se impun acțiuni de 

valorificare complexă a potențialului agricol și piscicol existent și de sprijinire a 

activităților agricole și a fermierilor. 

 Formularea Obiectivului Strategic nr. 4 PROTECȚIA MEDIULUI are la bază analiza 

situației în domeniul patrimoniului de mediu, natural și construit. 

 În vederea rezolvării problemelor identificate în ceea ce privește eficiența 

energetică, s-a conturat Obiectivul specific 4.1.: Promovarea eficienței energetice și a 

diversificării surselor de energie. 

În cazul eficienței energetice de la nivelul Comunei Agigea, se remarcă necesitatea 

transformării instituțiilor publice în clădiri cu grad ridicat de independență energetică prin 

investiții pentru producerea energiei regenerabile/alternative.  

De asemenea, la nivelul sistemului de iluminare publică se impune utilizarea unor 

surse de energie regenerabile, inclusiv a panourilor fotovoltaice.  

Pentru soluționarea aspectelor care privesc patrimoniul natural și construit, s-a conturat 

un al patrulea obiectiv specific și anume Obiectivul specific 4.2.: Protejarea și valorificarea 

mediului natural și construit, inclusiv a obiectivelor de patrimoniu. 

 În ceea ce privește situația patrimoniului de mediu, natural și construit, Comuna 

Agigea deține suprafețe de teren importante, asupra cărora se impun acțiuni de 

reconversie și refuncționalizare spre a putea fi valorificate la întregul potențial de către 

comunitățile locale. În plus, este necesară implementarea unui sistem eficient de 

management al deșeurilor precum și a oricărui fel de măsuri menite să reducă și să prevină 

poluarea mediului, a aerului, apei precum și poluarea fonică. Se impune în același timp, 

amenajarea de noi spații verzi, zone împădurite, alei, zone de promenadă și facilități 

prietenoase cu mediul destinate agrementului și petrecerii timpului liber.  
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 13.3. Direcții de intervenție și acțiuni propuse 

 

În ceeea ce privește obiectivele specifice ale Strategiei, acestea vor fi realizate prin 

intermediul a diverse tipuri de măsuri, într-un orizont de timp ce vizează anul 2028, astfel: 

Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii la standarde europene va 

fi îndeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Investiții destinate îmbunătățirea transportului public 

 Modernizarea și extinderea rețelelor de drumuri din interiorul Comunei, drumurilor 

comunale, vicinale, precum și a drumurilor agricole și forestiere;  

 Construirea traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de 

închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete); 

 Măsuri de reducere a traficului în anumite zone; 

 Investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 

 Investiții de reabilitare și modernizare drumuri de interes local; 

 Investiții pentru creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de 

transport și reducerea impactului asupra mediului; 

 Crearea, reabilitarea, modernizarea spațiilor publice (străzi, inclusiv reabilitarea/ 

modernizarea utilităților publice, zone verzi, terenuri, zone pietonale și comerciale); 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

 

Obiectivul Specific 1.2: Dezvoltarea, modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare va 

fi îndeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Investiții destinate extinderii sistemelor de alimentare cu gaze și canalizare; 

 Dezvoltare etapizată a tuturor categoriilor de reţele edilitare pentru asigurarea unor 

bune standarde de calitate a locuirii şi serviciilor şi îmbunătăţire a mobilităţii în 

teritoriu; 

 Investiții la nivelul sistemului de distribuție a energiei electrice și iluminat public; 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 
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Obiectivul specific 2.1: Susținerea și promovarea investițiilor în infrastructura educațională, 

în formare și capacitate administrativă va fi îndeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Îmbunătățirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii 

educaționale antepreșcolare și preșcolare (creșă și grădiniță); 

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu 

(școală cu clasele I-VIII) prin construirea unui ansamblu infrastructural nou, 

compus din cel puțin o clădire școală, sală de sport și vestiare, amenajări exterioare 

specifice procesului instructiv-educativ (terenuri de sport, curți recreație, sere, etc) 

 Continuarea activităților de dotare a unităților cu material didactic și IT, 

 Măsuri de instruire, formare profesională, stagii de practică, integrare pe piața forței 

de muncă a capitalului uman 

 Localizare a unor zone/spații pentru activități bazate pe resurse locale (mică 

industrie, servicii, comerț alimentar, pensiuni turistice) care să sprijine capacitarea 

populaţiei locale neangajate, bazate pe procese educaţionale dedicate conştientizării 

valorilor identitare locale) 

 Măsuri de facilitare a accesului la locuri de muncă și la activități de antreprenoriat; 

 Măsuri de dezvoltare a capacității administrative, de introducere de sisteme și 

standarde; 

 Activități de dezvoltare a resurselor umane din învățământ prin implicarea în 

proiecte în parteneriat cu ceilalți actori locali, de exemplu: 

 Sprijinirea și dezvoltarea de programe pentru prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii; 

 Inițierea și încurajarea parteneriatelor interșcolare județene și naționale; 

 Înfrățiri cu școli din străinătate și organizarea de schimburi de elevi, 

profesori, vizite de studiu; 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

Obiectivul specific 2.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale va fi îndeplinit prin 

acțiuni de tipul: 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii de servicii sociale 

fără componentă rezidențială (centre de zi); 

  Încheierea unui parteneriat / protocol pentru înfiintarea unui laborator de analize 

medicale în Comună. 

 Parteneriate cu medicii care profesează în Comună pentru realizarea unor campanii 

privind consumul de alcool, igiena, reproducerea, starea psihologică, accidente și 

prim ajutor, asistență medicală; 
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 Promovarea îmbunătățirii condițiilor igienico-sanitare din instituțiile de 

învățământ; 

 Sprijinirea ONG-urilor din domeniul cultural, social, educațional 

 Măsuri aferente serviciilor sociale; 

 Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice, și a unui cămin pentru bătrâni 

 Modernizarea și construcția infrastructurii adecvate pentru practicarea sporturilor 

 Informarea populației sau a unor categorii specifice cu privire la păstrarea și 

îmbunătățirea stării de sănătate publică, și la prevenirea comportamentelor 

antisociale 

 Modernizare și dotare creșă 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 

(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete) 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

 

Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea sectorului IMM, promovarea antreprenoriatului și 

diversificarea activităților economice locale va fi îndeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Construcția, modernizarea și asigurarea infrastructurii necesare atragerii de noi 

activități economice 

 Încurajarea și promovarea meșteșugurilor locale tradiționale; 

 Promovare de proiecte privind furnizarea de servicii de consiliere și informare 

pentru fermieri în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor generale 

ale activității acestora 

 Sprijinirea accesului producătorilor locali în calitate de furnizori pentru marile 

lanțuri de magazine; 

 Organizarea unor târguri periodice ceea ce ar prezenta un potențial deosebit pentru 

dezvoltarea activităților comerciale din zonă, satisfăcând în același timp și nevoile 

locuitorilor. Astfel, sunt necesare lucrări de amenajare a spațiilor destinate acestor 

târguri și promovarea evenimentelor la nivelul județului și regiunii. 

 Crearea unui centru de informare pentru investitori; 

 Amenajări / reabilitări / dotări de spații / structuri de sprijinire cu internet, utilități 

pentru întreprinzători; 

 Sprijinirea înființării unei sucursale de bancă în Comună 

 Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru 

antreprenorii implicați în activități non-agricole (subvenții, programe de dezvoltare 

rurală,condiții de eligibilitate pentru accesarea de fonduri, prezentare de modele de 

bună practică, promovarea unor programe de schimburi de experiență etc.); 
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 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

 

Obiectivul specific 3.2: Dezvoltarea turismului şi agroturismului rural prin crearea, 

îmbunătăţirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor turistice 

vor fi îndeplinite prin acțiuni de tipul: 

 Dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor 

turistice; 

 Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat; 

 Realizarea unor parteneriate pentru punerea în valoare a patrimoniului; 

 Crearea de trasee turistice 

 Sprijinirea manifestațiilor culturale care promovează valorile autentice; 

 Promovarea si sprijinirea evenimentelor culturale locale și județene; 

 Elaborarea de studii si analize privind turismul și cultura în Comuna Agigea 

 Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice 

 Modernizarea și construcția infrastructurii adecvate pentru practicarea sporturilor 

 Organizarea de festivaluri/evenimente organizate la nivel local în vederea 

valorificării potențialului natural, a produselor și resurselor locale, a promovării 

imaginii Comunei și stimulării atractivității turistice 

 Promovarea produselor tradiționale și/ sau ecologice și crearea unor branduri 

locale si regionale; 

 Datorită cadrului natural și activităților agricole specifice se poate dezvolta 

agroturismul, în special prin încurajarea și sprijinirea amenajării fermelor de 

subzistență și autorizarea acestora ca ferme agro-turistice. 

 Construirea de facilități de agrement 

 Realizarea unui studiu privind potențialul turistic al zonei și posibilitățile de 

dezvoltare turistică a Comunei și pentru identificarea și promovarea unor produse 

turistice; 

 Realizarea unor materiale de promovare a ofertei turistice, promovarea prin mass-

media, prin pagina web, participare la târguri și expozitii de profil și orice alte 

mijloace adecvate; 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

Obiectivul specific 3.3.:  Sprijinirea dezvoltării agriculturii va fi îndeplinit prin acțiuni de 

tipul: 

 Sprijinirea exploatațiilor agricole (fermelor) de semisubzistență 

 Susţinerea constituirii formelor asociative în agricultură 
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 Sprijinirea exploatațiilor orientate către piață și înființarea și funcționarea 

administrativă a grupurilor de producători. 

 

 Atragere de fonduri pentru sprijinirea dezvoltării tinerilor fermieri (training, 

consultanță, sprijin financiar, etc.); 

 Încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din Comună 

 Promovare proiecte care privesc formarea profesională pentru îmbunătățirea 

managementului exploatațiilor agricole 

 Sprijin pentru activități de marketing și promovare pe plan național și internațional 

a produselor agricole/ agroalimentare locale; 

Obiectivul specific 4.1.: Promovarea eficienței energetice și a diversificării surselor de 

energie va fi indeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea 

eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și 

instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei 

electrice); 

 Introducerea panourilor solare și transformarea instituțiilor publice în clădiri cu 

grad ridicat de independență energetică 

 Introducerea iluminatului ecologic stradal și în instituții; 

 Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea 

surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice); inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice- stâlpi, rețele etc; 

 Extinderea  sistemului de iluminat public; 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 

 

Obiectivul specific 4.2.: Protejarea și valorificarea mediului natural și construit, inclusiv a 

obiectivelor de patrimoniu va fi îndeplinit prin acțiuni de tipul: 

 Măsuri de regenerare, reconversie și refuncționalizare a terenurilor dezafectate; 

 Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate, inclusiv locuri de joacă 

pentru copii, piste pentru bicicliști, zone speciale pentru sport; 

 Amenajarea spațiilor verzi; 

 Creearea unor "rețele verzi" cu vegetație autohtonă, care să unifice aliniamentele 

stradale cu spațiile verzi publice, sprijinind și integrarea vizuală a celor perceptibile  
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 din curțile private; coridoarele verzi vor îngloba și parcursurile pietonale sau de 

circulație rutieră, posibile în lungul Canalului; 

 Activități de împădurire; 

 Încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din Comună; 

 

 Încurajarea luării de măsuri împotriva secetei si fenomenelor de risc climatic. 

 Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate sau în curs de degradare 

 Amenajare parcuri, alei și zone de promenadă, mobilier urban și facilități de 

recreere 

 Măsuri de dezvoltare a infrastructurii de mediu în condiții de management eficient 

al resurselor; 

 Reducerea poluării 

 Măsuri de promovare a adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor; 

 Realizarea signalisticii specifice obiectivelor de patrimoniu cultural; 

 Orice altă acțiune care se dovedește a fi necesară. 
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SECȚIUNEA III

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
121  

 

14. Portofoliul de proiecte  

 

Lista de proiecte redată în cele ce urmează, propune acțiuni de o mare varietate 

care, fiind implementate concomitent sub aceeași viziune comună, produc un rezultat 

armonios, susținând astfel specificul sinergic și integrat al Strategiei. Rezultatul se traduce, 

de fapt, în punerea în practică a viziunii și obiectivului general al Strategiei, respectiv, în 

dezvoltarea armonioasă a Comunei Agigea, un loc în care infrastructura de transport este 

reabilitată în scopul eficientizării circulației precum și al reducerii emisiilor de CO2, în care 

rețelele edilitare sunt, deopotrivă, extinse și modernizate iar utilizarea energiei este 

abordată într-un mod eficient și inteligent favorizându-se în același timp, utilizarea 

energiei regenerabile. Proiectele care privesc susținerea și promovarea investițiilor în 

infrastructura educațională, în formare, pentru obținerea de competențe, dezvoltarea 

infrastructurilor sanitare și sociale favorizează reducerea disparităților promovează 

incluziunea socială. Totalitatea acestor măsuri conduc la dezvoltarea capitalului uman la 

nivelul Comunei Agigea. Totodată, sunt propuse măsuri care să promoveze dezvoltarea 

economică a Comunei Agigea prin valorificarea sectorului turistic, al agriculturii, sprijinirea 

mediului de afaceri dar și susținerea altor domenii. Se vizează promovarea spiritului 

antreprenorial, a potențialului economic și industrial oferit de către zona Portului, a 

potențialului natural și îndeosebi, promovarea și încurajarea creării de noi afaceri. În 

același timp, o dezvoltare integrată va presupune implementarea, în mod simultan, de 

măsuri adresate promovării eficienței energetice și a diversificării surselor de energie, 

lucrărilor de amenajare de spații verzi, alei și zone de promenadă precum și a facilităților 

de recreere cuplate cu alte acțiuni de reducere a poluării mediului. Nu în ultimul rând, se 

țintește conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, ceea ce 

vine în întâmpinarea dezvoltării economice și teritoriale formulate mai sus. Dezvoltarea 

durabilă și echilibrată a Comunei Agigea va duce la creșterea calității vieții cetățenilor 

împreună cu valorificarea resurselor locale existente și identificarea de noi resurse. 

Astfel, caracterul integrat al Strategiei, este asigurat prin interconectarea tuturor 

direcțiilor de analiză și acțiune, dar și a tuturor punctelor de influență, în așa fel încât 

implementarea proiectelor să conducă la obținerea de beneficii și efecte de osmoză. 

 

 

 



                                 

 

      

              LISTA PROIECTELOR PROPUSE ÎN CADRUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

                                 A COMUNEI AGIGEA 2018-2028 

 Obiectiv Strategic 1:  DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ ȘI ARMONIOASĂ 

 
Potențială 

sursă de 

finanțare  Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii la standarde europene 

1 
Asfaltare Integrală Străzi Comuna Agigea 

Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

2 Construirea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Comuna 

Agigea 
Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

3 
Pietruirea/asfaltarea drumurilor agricole 

Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

4 Reabilitarea căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

5 
Transport nepoluant prin realizarea de piste pentru biciclete și a structurii tehnice aferente (puncte de închiriere și 
sisteme de parcaj pentru biciclete) 

Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

6 
Construirea/reabilitarea/reamenajarea stațiilor care deservesc serviciile de transport în comun 

Buget Local, 

Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
123  

7 Crearea, reabilitarea, modernizarea spațiilor publice (străzi, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone 
verzi, terenuri, zone pietonale și comerciale); 

Îmbunătățirea mobilității în Comuna Agigea 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

8 Modernizare tramă stradală Comuna Agigea, localitatea Agigea și Lazu – jud. Constanța Buget Local, 
Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

9 Tramă stradală – Lotizare Zona Rezidențială, Comuna Agigea – parcela A181 Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

10 Lucrări de reparații și întreținere străzi din Comuna Agigea (refacere drumuri după alimentarea cu gaze naturale) Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 
Structurale 

11 Dezvoltarea transportului public Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

   Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea, modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare 
 

 

12 Realizarea rețelei de canalizare în localitatea Lazu Buget Local, 
Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

13 Extinderea rețelei de canalizare în Comuna Agigea Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 
Structurale 

14 Extinderea rețelei de alimentare cu gaze Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

15 Rețea iluminat public parcela A181, localitatea Agigea Buget Local, 
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Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

16 Canalizare menajeră lotizare locuințe zona Lac, Comuna Agigea Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

17 Extinderea rețelei electrice de interes public din zona jud. Constanța, Comuna Agigea, str. Ioan Slavici Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

18 Extinderea rețelei electrice de interes public din zona jud. Constanța, Comuna Agigea, str. Aurel Vlaicu Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

19 Extinderea rețelei electrice de interes public din zona jud. Constanța, Comuna Agigea, cartier Lac Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

20 Extinderea rețelei electrice de interes public din zona jud. Constanța, Comuna Agigea, zona Moară – 373 loturi Buget Local, 
Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

   

 Obiectiv strategic 2: DEZVOLTARE CAPITAL UMAN  

 Obiectiv specific 2.1: Susținerea și promovarea investițiilor în infrastructura educațională, în formare și 
capacitate administrativă 
 

 

21 Construire Școală Generală cu clasele 0-VIII Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

22 Îmbunătățirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare și preșcolare 
(creșă și grădiniță) 

Buget Local, 
Buget de 
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Stat, Fonduri 

Structurale 

23 Modernizare , reabilitarea si dotarea Centrului de zi  Agigea”, localitatea Agigea ,judetul Constanta pentru a 

solicita finantare nerambursabila in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Masura 
19.2.„Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala Sub-masura M6/6B: Investitii in 
infrastructura sociala „ 

Programului 

Naţional de 
Dezvoltare 

Rurală 2014-
2020, Masur

a 19.2. 

24 „Modernizarea, reabilitarea si dotarea  Cresei Alba ca Zapada , localitatea Agigea , judetul Constanta”  va fi 
inaintat spre finantare nerambursabila din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pe  Măsura 

19.2.„Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvolatare locala Sub-masura M5/6B: 
Dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica “. 

Fondul 
European 

Agricol 
pentru 

Dezvoltare 
Rurală 

pe  Măsura 
19.2 

25 Modernizare bază sportivă Agigea prin construire teren sintetic și tribune la stadion Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

26 Creare Velo Park în Comuna Agigea Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

27 Implementare Serviciu On-line pentru Plată Taxe și Impozite Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

28 Implementare Serviciu pentru Plată Taxă Tramă Stradală prin sms Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

 Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale 
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29 Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice + cămin de bătrâni Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

30 Reabilitare, extindere și supraetajare imobil S+P+2E – Dispensar medical Lazu Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

31 Dezvoltarea transportului social Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

 Obiectiv strategic 3: DEZVOLTARE ECONOMICĂ  

 

 Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea sectorului IMM, promovarea antreprenoriatului  și diversificarea 
activităților economice 

 

32 Sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și mijlocii în domeniul industrial Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

33 Încurajarea și promovarea înfiintarii de ramuri industriale nepoluante Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

34 Dezvoltare și extindere zona industrială Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

35 Crearea unui centru de informare pentru investitori; Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

36 Atragerii agenților economici în zona portului  prin asigurarea logisticii necesare  în vederea dezvoltării industriale 
durabile 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
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Structurale 

37 Sprijinirea înființării unei sucursale de bancă în Comuna Agigea 

 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

38 Oferirea investitorilor unor beneficii economice, in vederea creșterii atractivității zonei Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

39 Dezvoltarea unor noi capacități de producție si prelucrare a materiei prime in vederea creării unor noi locuri de munca 

bazate pe sectorul primar de activitate al zonei. 

Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

40 Asigurarea necesarului de utilități si acces în zonele noi de dezvoltare a sectorului agricol Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

41 Elaborarea și mediatizarea eficientă a unor politici stimulative de facilități fiscale și investiționale acordate celor care 

doresc sa înființeze sau sa dezvolte afaceri în Comuna Agigea 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

42 Realizarea unui studiu privind oportunitatea realizării unor parteneriate interinstituționale sau public-private pentru 

dezvoltarea unor noi afaceri în zonă 

 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

43 Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru antreprenorii implicați în activități non-

agricole (subvenții, programe de dezvoltare rurală,condiții de eligibilitate pentru accesarea de fonduri, prezentare de 

modele de bună practică, promovarea unor programe de schimburi de experiență etc.) 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

44 Construcția, modernizarea și asigurarea infrastructurii necesare atragerii de noi activități economice 

 

Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 
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Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea turismului şi agroturismului rural prin crearea, îmbunătăţirea și 
diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor turistice 
 

45 Amplasarea de panouri de prezentare a obiectivelor de interes Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

46 Integrarea parcurilor si zonelor de agrement într-un circuit local pentru bicicliști Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

47 Conectarea parcurilor si zonelor de agrement prin trasee pietonale marcate și semnalizate Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

48 Integrarea traseelor turistice locale intr-un circuit la nivel județean si regional Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

49 Construire Complex de Agrement și Bază Sportivă Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

50 Reabilitarea/ modernizarea/extinderea  infrastructurii turistice și de agrement din Comuna Agigea Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

51 Realizarea unui studiu privind potențialul turistic al zonei și posibilitățile de dezvoltare turistică a Comunei și pentru 
identificarea și promovarea unor produse turistice 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

52 Crearea de trasee turistice Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 
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53 Organizarea de festivaluri/evenimente organizate la nivel local în vederea valorificării potențialului natural, a produselor 
și resurselor locale, a promovării imaginii Comunei și stimulării atractivității turistice 

 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

54 Încurajarea și sprijinirea amenajării fermelor de subzistență și autorizarea acestora ca ferme agro-turistice Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

55 Realizarea unor materiale de promovare a ofertei turistice, promovarea prin mass-media, prin pagina web, participare la 
târguri și expozitii de profil și orice alte mijloace adecvate 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

56 Activități de marketing și promovare turistică Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

57 Realizarea unor parteneriate pentru punerea în valoare a patrimoniului 

 

Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

58  Crearea unei unități de alimentație publică cu specific pescăresc integrată într-o zonă de agrement Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

 Obiectiv specific 3.3. Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii 
 

 

59 Lucrări de amenajare a spațiilor destinate unor târguri săptămânale în vederea  dezvoltării activităților comerciale și 
promovarea evenimentelor la nivelul județului și regiunii. 

Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

60 Furnizarea de servicii de consiliere și consultantă pentru fermieri în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor 
generale ale activității acestora 

Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 
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  Obiectiv strategic 4:  PROTECȚIA MEDIULUI  

 

 Obiectiv specific 4.1.: Promovarea eficienței energetice și a diversificării surselor de energie  

61 Utilizarea surselor de energie regenerabilă, inclusiv a panourilor fotovoltaice pentru iluminatul public Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

62 Investiții pentru producerea energiei electrice alternative/regenerabile Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

 Obiectiv specific 4.2.: Protejarea și valorificarea mediului natural și construit, inclusiv a obiectivelor de 
patrimoniu 

 

63 Amenajarea de parcuri Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

64 Creare a unor "rețele verzi" cu vegetație autohtonă Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

65 Dezvoltarea zonelor împădurite Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 

Structurale 

66 Crearea și amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populație Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

67 Amenajare de spații verzi Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

68 Amenajare alei și zonă de promenadă  Buget Local, 
Buget de 
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Stat, Fonduri 

Structurale 

69 Amenajare instalații de irigat Buget Local, 

Buget de 
Stat, Fonduri 

Structurale 

70 Realizarea unui plan local de gestiune a deşeurilor Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

71 Reabilitarea/ dezvoltarea sistemelor de salubrizare Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

72 Platformă de compost  deseuri de origine vegetală provenind de pe suprafețe din spații verzi Buget Local, 
Buget de 

Stat, Fonduri 
Structurale 

 



                                 

 

      

SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 

 

Dezvoltarea unui proiect de investiții la nivel local presupune identificarea și 

alegerea unei surse de finanțare adecvate, ceea ce implică o bună stăpânire a informațiilor 

legate de nevoile curente și viitoare ale cetățenilor comunității locale, a legislației naționale 

în vigoare, a legislației europene în vigoare, în ceea ce privește accesarea de fonduri 

europene, precum și a surselor de finanțare disponibile. 

Acțiunile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice au identificat ca surse 

de finanțare următoarele: 

a) Bugetul local 

b) Bugetul județean 

c) Bugetul de stat 

d) Programe guvernamentale 

e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale) 

g) Granturi 

h) Instituții financiare interne și internaționale 

I) Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații). 

 a) Bugetul local 

Legea  administrației publice numărul 215/2001 cu modificările și completările 

ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel 

local, astfel în secțiunea “Atribuțiile consiliului local”, articolul 36, punctul (4), Consiliul 

Local “aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; aprobă, la 

propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 

administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; aprobă, la propunerea primarului, 

documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 

condiţiile legii; aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale; asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare 

implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 

integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru 

serviciile furnizate cetăţenilor.”. 
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Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, posibilele venituri la 

bugetul local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări 

 

b) Bugetul județean 

Bugetul Județean reprezintă o altă sursă de finanțare la nivel local, prin intermediul 
căreia pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, în 
conformitate cu articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
pot fi repartizate fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din 
impozitul pe venit incasat. 

c) Bugetul de stat 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 34,  “transferurile de 
la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii finanţate din 
împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aprobă 
anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat. 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia 
(ministerele şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele 
locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, 
judeţean ori local.” 

d) Programe guvernamentale 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală este un program multianual , coordonat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin care se pot accesa fonduri 
alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, destinate dezvoltării locale. Acest program 
vizează creşterea accesibilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.  

PNDL stabileşte atât cadrul legal cât și obiectivele de investiții și condițiile de 
implementarea a unor proiecte de infrastructură de importanţă locală.  



   

        STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AGIGEA   

 
134  

 

PNDL este compus din trei subprograme: 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”; 
 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”; 
 Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”. 

Sumele PNDL alocate de la bugetul de stat prin MDRAP reprezintă surse de finanțare 
complementare pentru bugetele locale. 

În prezent, PNDL se concentrează pe patru tipuri principale de investiții: drumuri 
județene, drumuri comunale, apă și ape uzate și infrastructură socială.  

În mod prioritar, programul finanțează: 

 proiecte de infrastructură finanțate prin alte programe închise în prezent, a căror 
finalizare este necesară pentru respectarea unor angajamente asumate de România 
în cadrul Uniunii Europene; 

 proiecte de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc 
criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană. 

 

e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

Fondurile structurale şi de investiții sunt instrumente financiare ale Uniunii 
Europene (UE), gestionate de Comisia Europeană şi care acţionează în scopul diminuării 
disparităţilor de ordin economic şi social existente între regiunile Uniunii. 

      Sunt sprijinite investiţiile în educaţie, cercetare, agricultură, infrastructură de bază,  
dezvoltarea IMM-urilor şi dezvoltarea zonelor rurale. 

 Cinci Fonduri principale conlucrează pentru sprijinirea dezvoltării economice a 
tuturor ţărilor din UE, în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020: 

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

 Fondul social european (FSE) 

 Fondul de coeziune (FC) 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) 

Fiecare regiune din UE poate beneficia de sprijin din partea FEDR şi FSE. Cu toate 
acestea, doar regiunile mai puţin dezvoltate pot beneficia de sprijin din partea Fondului de 
coeziune. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/is-my-region-covered/
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Pentru cadrul financiar 2014 – 2020, România are alocare de aprox. 33 miliarde euro, 
detaliată pe PO astfel: - FEDR – 11,2 miliarde euro - FC – 8,1 miliarde euro - FSE – 4,7 
miliarde euro - Politica agricolă comună – 8, 127 miliarde euro - pilonul II, la care se adauga 
12,529 miliarde euro aferente pilonului I (plati directe) - Fondul european pentru pescuit 
si afaceri maritime – 0,17 miliarde euro - Fondul european pentru ajutorarea persoanelor 
defavorizate – 0,41 miliarde euro. 

În România, în zona de interes a Comunei Agigea, Fondurile Europene Structurale și de 
Investiții pot fi accesate în perioada 2014-2020 prin intermediul următoarelor Programe 
Operaţionale: 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului 
Operațional Regional 2007-2013. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de 
Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 
2015. 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 
2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea 
principalelor probleme: 

 Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și 
nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, 

 IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra 
competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-
urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt: 

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ 
scăzută a afacerilor în toate regiunile, 

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de 
pe piață în primul an de viață. 

 Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de 
economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri 
rezidențiale. 

 Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane. 

 Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în 
orașele din România. 
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 Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate. 

 Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru 
revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate. 

 Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care 
are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. 

 Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate 
și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea 
capitalului uman. 

 Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea 
politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. 

 Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de 
Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, 
pentru o bună implementare a POR. 

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică 
menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene 
Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 
2014-2020: 

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității 
economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea 
durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să 
își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

Implementarea programului se realizează prin intermediul a 12 axe prioritare și a 
unei serii de priorități de investiții. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

Programul are ca obiectiv reducerea disparităților de dezvoltare economică și 
socială dintre România și statele membre UE, stabilind priorități de investiții și acțiuni în 
domeniul resurselor umane, precum ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, 
reducerea sărăciei, combaterea oricăror forme de discriminare, educație și competențe. 

Implementarea programului se realizează prin intermediul a 7 axe prioritare cărora 
le corespund 13 priorități de investiții. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

Programul promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să 
faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, 
investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de 
resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al 
utilizării resurselor, o structură instituțional- administrativă adecvată, precum și de 
proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. 

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În 
cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități 
și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, 
instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități 
și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții 
publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar. 

Implementarea programului se realizează prin intermediul a 3 axe prioritare și a 
unei serii de obiective specifice. 

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA – BULGARIA 

Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria este un program finanțat de Uniunea 
Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala -FEDR. 

Programul îşi propune să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere româno-
bulgare, prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și 
protejarea și dezvoltarea activelor regionale. 

Zona eligibilă: 

România-7 judeţe: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța; 
Bulgaria-8 districte: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich. 
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Proiectele sunt finanțate astfel: 85% din FEDR, 13% din contribuție națională 
(Romania și Bulgaria) și 2% contribuție proprie. 

Fondurile sunt alocate în 6 domenii (axe prioritare). 

 

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-
2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei 
Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, 
concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe 
consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, 
precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare 
mai eficientă a resurselor. 
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de 
dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

Programul finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, 
protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie 
şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Implementarea programului se realizeaza prin intermediul a 8 axe prioritare și a 
unei serii de obiective specifice. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE 2014-
2020 (POAD) 

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile 
statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale 
populației. 
România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD). 

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei 
extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și 
mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, 
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai 
defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se 
adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebz-R30fAEI
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POAD a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2014 prin Decizia nr. 
C(2014) 9102 final. Ulterior, Programul a fost modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din 
octombrie 2015, respectiv prin Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ (POAT) 

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi 
eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu 
principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, 
inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor 
împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană. 

Obiectivul global al POAT 2014-2020 este de a asigura capacitatea şi instrumentele 
necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din 
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine 
orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi a 
Programului Operaţional Competitivitate (POC). 

Programul se bazează pe cadrul general descris de prevederile Acordului de 
Parteneriat iar abordarea strategică POAT este corelată cu documentele strategice 
relevante la nivel european şi național, respectiv cu prevederile specifice domeniului de AT 
reieşite din Strategia Europa 2020, Planul Naţional de Reformă 2013-2014, precum şi cu 
Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice din România 2014-2020. 

POAT 2014-2020 fiind proiectat să răspundă prevederilor Regulamentului 
1303/2013 stipulate la Art. 59, va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control 
și audit. 

POAT 2014-2020 este proiectat ţinând cont de noua arhitectură a sistemului de 
coordonare, gestionare şi control al FESI, cu patru autorităţi de management în cadrul MFE 
și își propune să sprijine aspectele orizontale pentru toate PO finanțate din FESI, iar pentru 
cele trei programe finanțate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC și 
POAT), să acorde asistenţă aspectelor specifice implementării acestora. 

POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 18.12.2014. 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

 PNDR este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural 

din România. PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de 

Parteneriat: 
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 Competitivitatea și dezvoltarea locală 

 Oamenii și societatea 

 Resursele 

Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală.  

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține 

dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective: 

 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale (P6) 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură 

implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 

POC este elaborat pentru a răspunde recomandărilor în ceea ce privește aplicarea 

măsurilor structurale pentru promovarea creșterii economice și a competitivității. 

 

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (POPAM)  

   

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este 

finanțat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este 

unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se 

completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, 

generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un 

pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile 

finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în 

regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare. 
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Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 

2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De 

asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și 

protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele 

pescărești. 

 Măsurile finanţate din FEPAM vor fi corelate şi completate cu intervenţiile din 

cadrul celorlalte programe operaţionale, pentru: 

Obiectivul tematic 3 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a 

sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură 

Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon în toate sectoarele 

Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei 

de muncă 
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15. Sistemul de Monitorizare și Evaluare a Strategiei  

 

În vederea implementării, monitorizării și evaluării Strategiei se va crea o comisie 

de monitorizare, prezidată de către Primarul Comunei Agigea care va fi asistat de un grup 

de lucru responsabil de pregătirea documentației necesare desfășurării ședinței, precum și 

de redactarea agendei și a minutei acesteia. 

Comisia de monitorizare va fi organizată respectând principiul parteneriatului, 

incluzând astfel reprezentanţi ai Primăriei Comunei Agigea şi partenerilor sociali, din 

mediul de afaceri și societatea civilă care pot avea o contribuţie eficientă la implementarea 

Strategiei. 

Comitetul de monitorizare va fi creat după aprobarea Strategiei de către Consiliul 

Local al Comunei Agigea și se va întruni de  cel puțin o dată pe an pentru a examina 

relevanţa, eficienţa, utilitatea şi sustenabilitatea Strategiei şi a oferi recomandări pentru 

îmbunătăţirea acesteia şi propuneri pentru viitoarele Strategii care vor fi elaborate. 

Dacă este necesar, administrația publică locală poate să înființeze noi structuri sau 

să le dezvolte pe cele existente, astfel încât acestea să vină în sprijinul implementării 

Strategiei și a proiectelor incluse. 

 

16. Indicatori generali de Monitorizare a Strategiei  

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem 

unic bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi. 

 Număr km de infrastructură rutieră construiți/ modernizați/reabilitați 

 Număr piste pentru biciclete construite 

 Număr km de străzi asfaltate 

 Număr km de drumuri de interes comunal reabilitate și modernizate 

 Număr km de drumuri agricole pietruite/asfaltate 

 Număr km de căi rutiere de rulare care deservesc transportul în comun, 

reabilitate 

 Număr de stații care deservesc transportul în comun 

construite/reabilitate/reamenajate 
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 Număr de spații publice create, reabilitate, modernizate 

 Număr km de rețea de canalizare extinsă 

 Număr km de rețea de canalizare realizată în localitatea Lazu 

 Număr km de rețea de alimentare cu gaze extinsă 

 Construirea Școlii Generale cu clasele 0-VIII 

 Numărul de infrastructuri educaționale reabilitate/ modernizate/echipate 

 Îmbunătățirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general    obligatoriu 

(școală cu clasele I-VIII) 

 Modernizare bază sportivă Agigea prin construire teren sintetic și tribune la 

stadion 

 Creare Velo Park în Comuna Agigea 

 Implementare Serviciu On-line pentru Plată Taxe și Impozite 

 Înființarea clubului pentru persoane vârstnice 

 Numărul de proiecte de servicii și infrastructură socială implementate 

 Numărul de proiecte de investiții în sectorul de IMM, promovarea 

antreprenoriatului și diversificarea activităților economice 

 Numărul de obiective promovate turistic prin intermediul unor sisteme 

moderne 

 Număr/suprafață spații pentru recreare create 

 Număr/suprafață spații verzi create/amenajate 

 Număr locuri de joacă pentru copii amenajate 

 Creșterea satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural - % 

 Creșterea gradului de acces la serviciile publice de bază 

 Creșterea densității IMM-urilor în mediul rural – nr. IMM-uri / nr. Locuitori 

 Creșterea producției și productivității agricole (t/ha); 

 Dezvoltarea sustenabilă a industriei mobilei, a silviculturii și a pisciculturii; 

 Număr instalații de irigat amenajate 

 Număr de noi afaceri și locuri de muncă create în zona rurală  

 Număr de persoane care participă la cursuri de formare profesională, care au 

beneficiat de consiliere și consultanță agricolă 

 Număr de persoane care au beneficiat de serviciile de informare/asistență 

privind atragerea de fonduri europene, nerambursabile și managementul 

proiectelor  

 Număr de spații amenajate destinate unor târguri săptămânale 

 Număr de proiecte care vizează promovarea eficienței energetice și a 

diversificării surselor de energie 

 Număr de rețele verzi create 

 Număr/suprafață alei și zone de promenadă create 
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 Număr de proiecte care vizează protejarea și valorificarea mediului natural și 

construit 

 Număr de Programe de sprijinire a tinerilor fermieri și a fermierilor  

 Creșterea numărului de manifestații și evenimente artistice și culturale (%) 

 Creșterea si diversificarea ofertei de activități de agrement în spațiul rural 

rural (%) 

 Creșterea numărului de activități de agrement (%) 

 Creșterea numărului de turiști/ an  

 Număr activități culturale  

 Număr facilități noi de petrecere a timpului liber create 
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http://www.pndr.ro/ 

http://www.constanta.insse.ro/main.php?id=402 
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