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1. INTRODUCERE
1.1.NECESITATEA STRATEGIEI
“Strategie înseamnă să îţi orientezi gândirea, decizia şi acţiunea spre obiective
superioare sau spre premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să te laşi abătut de urgent,
adică de avantaje şi dezavantaje de moment”(Galweiller, 1987).
Isaccea, ca orice comunitate urbană trebuie să aibă şi să promoveze o viziune
strategică pentru dezvoltarea sa viitoare.
Primul document programatic la nivelul oraşului Isaccea - “ Strategia de dezvoltare
economico-socială locală a oraşului Isaccea – Planul local de dezvoltare durabilă a
oraşului şi a zonei de dezvoltare Isaccea” a fost elaborat în anul 2006, document în care au
fost formulate principalele direcţii strategice de dezvoltare ale oraşului pe termen
scurt(2006-2011): întărirea securităţii, atractivităţii, esteticii şi sănătăţii oraşului,
diversificarea economiei şi stimularea creşterii economice, promovarea unei administraţii
orăşeneşti economice, eficiente, productive, inovative şi sensibile. Ca şi domenii prioritare
de acţiune, prin această strategie au fost stabilite următoarele: dezvoltarea industrială,
agricultura şi dezvoltarea rurală, dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii de afaceri
pentru

creşterea

competitivităţii

economice,

dezvoltarea

turismului,

dezvoltarea

infrastructurii edilitare, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea administraţiei şi a
serviciilor publice.
Această strategie îşi va păstra importanţa, fiind primul document programatic la
nivelul oraşului Isaccea, şi printre puţinele din judeţul Tulcea, însă datorită politicilor
comune europene care pun accentul pe o dezvoltare urbană integrată, se impune adoptarea
unei noi strategii care să respecte principiile actuale de dezvoltare a oraşelor, depăşind
graniţele planificării urbane teritoriale.
O nouă strategie vine să răspundă nevoii de diagnosticare a situaţiei economicosociale existente în oraşul Isaccea, stabilirea direcţiilor principale de acţiune în vederea
îmbunătăţirii situaţiei existente şi crearea unor mecanisme necesare autorităţilor locale
pentru asigurarea creşterii economice şi promovarea unor politici coerente.
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Strategia este un cadru de planificare strategic care defineşte viziunea, căile care
conduc la obţinerea ei şi pe baza căreia sectorul public şi privat pot acţiona eficient în ceea
ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea de beneficii în folosul comunităţii.
Strategia constituie un instrument de management al planificării echilibrate şi
integrate a dezvoltării locale pentru perioada următoare 2015-2020.
În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală
integrată, precum şi documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului local
constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze
şi să se concretizeze proiectul.
De la data intrării în Uniunea Europeană (01.01.2007), România participă ca
membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a UE. România beneficiază astfel, prin
intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea dezvoltării
economice a ţării. Autorităţile locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile în baza
unor proiecte realizate pe diferite direcţii de actiune, aceasta pentru că sprijinul acordat de
UE impune respectarea anumitor reguli şi rigori financiare, care condiţionează accesarea
acestor fonduri.
În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei
unei viziuni strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare a localităţii şi care să se
constituie într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care
se confruntă comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe
potenţialul local de dezvoltare. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument
de management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o
comunitate reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale
armonioase.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele
cu care se confruntă localitatea abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi
planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european.
Stabilirea Portofoliului de Proiecte al Oraşului Isaccea, pentru perioada 2015 -2020,
s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a
posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile,

Pagina 3 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

respectiv acelea că schimbările în bine care se vor realiza să fie observabile sub toate
aspectele vieţii.
În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale, prezentul document
se constituie în instrument de lucru pentru organizarea activităţilor, prioritizarea
investiţiilor şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, instrument care să fundamenteze
dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul
general al oraşului.
Punerea în aplicare a acţiunilor conţinute în Strategie, va permite Autorităţii
Publice Locale a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

pe termen scurt şi mediu, să

îmbunătăţească calitatea vieţii locuitorilor, în contextul unei dezvoltării armonioase a
localităţii, obţinute prin aplicarea soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se ca bază
de informaţii în argumentarea elaborării şi aplicării de cereri de finanţare, pentru liniile
deschise prin Programele Structurale şi de Coeziune dar şi prin oricare alte surse de
finanţare active în România.
Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale, şi pornind de la acest
document programatic, autoritatea locală, alaturi de celelalte sectoare ale comunităţii,
întocmeşte planuri realiste de acţiune care vor sta la baza dezvoltării durabile a oraşului.
Strategia, propune un model de dezvoltare economică care să susţină rezolvarea
problemelor sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului
ambient şi folosirea tuturor oportunităţilor locale.
Stabilirea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Isaccea, pentru perioada
2015-2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi
a posibilităţilor de dezvoltare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi a
dezvoltării urbane integrate.
Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor
de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru
între aspectele sociale, economice şi ecologice şi elementele capitalului natural.
Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat
tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente
fundamentale: Resursele umane, Creşterea economică, Echitatea între generaţii.
Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe
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termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă
concomitent cu menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.
Ca şi concept, dezvoltarea urbană integrată a apărut în anul 1990 în ţările Europei
Vestice ca parte a politicii regionale europene, în ideea de a schimba tipul de intervenţie şi
viziunea de dezvoltare urbană de la o elaborare sectorială a teritoriului, politicilor şi
problematicilor oraşelor către o abordare integratoare care să ia în considerare toate
aspectele fizice, economice şi sociale ale spaţiului urban.
Primele programe europene care au finanţat măsuri de dezvoltare urbană integrată
au fost derulate în anii 1990-1993(“Proiecte urbane pilot”), 1994-1999(Urban I) în urma
cărora Comisia Europeană a recunoscut că abordarea integrată reprezintă soluţia optimă
pentru dezvoltarea oraşului.
Prin adoptarea Cartei de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile, 24-25 mai
2007, s-a stabilit că dezvoltarea urbană integrată trebuie să devină un principiu şi o
strategie comună pentru politica de planificare urbană la nivelul Uniunii Europene –
“oraşele europene trebuie să întocmească programe de dezvoltare urbană integrate pentru
oraş ca întreg”.
Dezvoltarea urbană trebuie privită ca un proiect macro destinat spaţiului urban, cu
obiective clare, cu activităţi ce trebuie implementate într-o anumită perioadă de timp şi
într-un buget prestabilit, trecând printr-o serie de faze: de la programare şi formulare, până
la implementare şi evaluare.
Principalele instrumente şi metode utilizate în dezvoltarea urbană integrată sunt
următoarele:
- Planul integrat de dezvoltare urbană (PIDU) – reprezintă cel mai avansat instrument
de planificare strategică a unui spaţiu urban. În urma recomandărilor cuprinse în Carta de
la Leipzig din 2007, toate ţările UE au realizat paşi semnificativi către abordarea
metodologiei planului integrat de dezvoltare urbană.Acest plan a fost definit ca un
“sistem de actiuni interrelaţionale al căror scop este de a aduce o îmbunătăţire a
condiţiilor fizice, economice, sociale şi de mediu dintr-un oraş sau dintr-o anumită arie a
oraşului”.
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- Planul de acţiune locală – reprezintă un nou instrument de abordare a dezvoltării
urbane integrate dezvoltat în cadrul programului comunitar URBACT 2007-2013, finanţat
prin FEDR. Spre deosebire de PIDU(care identifică proiectele de regenerare urbană, dar
dispune şi de sursele de finanţare), planul de acţiune locală se concretizează mai mult pe
latura de dezvoltare, în parteneriat, între mai multe oraşe europene, a unor soluţii inovative
de rezolvare a problemelor urbane fără a dispune şi de sursele de finanţare pentru acele
soluţii. Din acest punct de vedere rămâne în sarcina promotorilor respectivului plan de
acţiune locală identificarea posibilelor surse de finanţare.
După finalizarea politicii de dezvoltare urbană, aceasta trebuie să stea la baza
actualizării PUG, a elaborării strategiilor din PIDU sau a celor de tip CLLD(dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) şi a unor documente strategice sectoriale,
oferind direcţiile generale de acţiune pentru oraş, care trebuiesc avute în vedere în diferite
sectoare. Practic, documentul de politică urbana întreagă oferă informaţii actuale,
relevante pentru elaborarea strategiilor sectoriale şi are deja stabiliţi partenerii care ar
trebui şi pot fi implicaţi în proces.

1.2. ÎNSCRIEREA STRATEGIEI
NAŢIONALE ŞI REGIONALE

ÎN

PRIORITĂŢILE

EUROPENE,

Strategia de dezvoltare urbană integrată a oraşului Isaccea trebuie adaptată la noile
politici, programe şi strategii de dezvoltare pentru perioada de programare 2014-2020 atât
la nivel european, cât şi naţional, regional şi judeţean.
La nivel european au fost adoptate numeroase documente strategice care se referă
la dezvoltarea urbană integrată: Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile(2007),
Agenda Teritorială a Uniunii Europene, Promovarea Dezvoltării Urbane Sustenabile în
Europa – Realizări şi Oportunităţi, Declaraţia de la Toledo privind dezvoltarea
urbană(2010), Iniţiativa JESSICA, Strategia Europa 2020.
Dintre toate acestea, ne vom referi la Strategia Europa 2020 care are ca obiectiv
general tranformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii,
pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a
asigura coeziunea economică, socială, teritorială, precum şi a priorităţilor acesteia:
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1. Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi
inovare(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor
existente conduc la creşterea productivităţii);
2. Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive poate conduce pe de o parte la
furnizarea de “bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea
şi menţinerea patrimoniului rural) ce pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri
de muncă prin dezvoltarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
3. Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin deblocarea
potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă la nivel
local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea
veniturilor agricultorilor în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în toată Europa.
La nivel naţional au fost avute în vedere : Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României, Orizonturi(2013-2020-2030), documentele programatice pentru
perioada 2014-2020, pornind de la priorităţile şi obiectivele stabilite în Programul
Naţional de Reformă şi Acordul de parteneriat şi continuând cu axele prioritare şi
obiectivele specifice stabilite în cadrul programelor operaţionale pentru 2014-2020:
Programul

Operaţional

Regional(POR),

Programul

Operaţional

Infrastructura

Mare(POIM), Programul Operaţional Competitivitate(POC), Programul Operaţional
Capital Uman(POCU), Programul Operaţional Capacitate Administrativă(POCA),
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică(POAS), Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală(PNDR).
Contextul regional este dat de Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru
perioada 2014-2020, iar la nivel judeţean de Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru Delta
Dunării, Strategia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea şi nu în ultimul rând de participarea ca
şi membrii în asociaţii pentru dezvoltare intercomunitară (ITI Delta Dunării, ADDJ) sau
de tip GAL/CLLD.
Ţinând cont de particularităţile Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, România va
folosi în această zonă, instrumentul ITI - Investiţii Teritoriale Integrate care vor avea la
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bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată şi cooperarea la nivel transsectorial şi subregional, evitându-se finanţarea unor proiecte disparate sau divergente.
ITI Delta Dunării este singurul mecanism de finanţare din Romania cu alocări
directe pentru perioada 2014-2020.
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu acelaşi nume, din care face parte şi UAT
Isaccea are ca scop organizarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi coordonarea
în comun pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia
de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de
Implementare, Planul de Investiţii pe Asociaţia I.T.I. Delta Dunării, a unor proiecte de
investiţii publice/private, de interes zonal sau regional în vederea: conservării şi
reconstrucţiei ecologice din aria Rezervaţiei Delta Dunării, modernizării infrastructurii
aferente zonei, dezvoltării sectorului economic public şi privat, dezvoltării turismului,
regenerării urbane şi rurale, îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, dezvoltării sustenabile
pe principii economice.
Prin elaborarea strategiei de dezvoltare integrată, oraşul Isaccea urmăreşte
identificarea, analiza şi implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunităţii
locale în domeniile de acţiune identificate la nivel local, integrate în cele la nivel judeţean,
regional, naţional şi european.
Strategia de dezvoltare integrată a oraşului Isaccea implică necesitatea ca
autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toţi actorii locali, punând accentul pe
participarea comunităţii şi oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale,
economice şi de mediu. Acest document strategic va avea efecte economico - sociale ce
vor duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale întregii comunităţi. De aceea,
participarea cetăţenilor este foarte importantă, întrucât ei trebuie să fie conştienţi că este
necesar să îşi asume responsabilitatea efectelor imediate sau viitoare ale acţiunilor lor.

1.3. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Strategia de dezvoltare urbană integrată a oraşului Isaccea a fost realizată în cadrul
proiectului “Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor publice
locale ale Oraşelor din Romania, COD SMIS 27520”, Proiect cofinanţat din Fondul Social
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European,

prin

Programul

Operaţional

Dezvoltarea

Capacităţii

Administrative,

implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în
parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor de Oraşe din
România, în perioada 26.02.2014-26.11.2015.
Obiectivul general al proiectului îl constituie întărirea capacităţii administrative a
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul
oraşelor din România după cum urmează:
- Activităţile proiectului s-au desfăşurat la nivel internaţional (3 vizite de studiu în
trei ţări membre UE), naţional (coordonarea proiectului; elaborarea a 3 ghiduri de bune
practici în domeniile: politici publice, managementul proiectelor, management financiar;
elaborarea unui document de analiză statistică a situaţiei socio – economice), regional
(seminarii regionale, activităţi de formare de personal din cadrul APL: Curs Politici
Publice, Curs Managementul Proiectelor, Curs Management Financiar, atelierele de lucru
lunare), local(seminarii de informare şi consultare, activitatea de elaborare a strategiilor
locale de dezvoltare durabilă şi a portofoliilor de schiţe de proiecte )
-

Rezultatele urmărite:100 de strategii locale de dezvoltare durabilă a 100 de oraşe

din România elaborate , 100 de portofolii de proiecte (minim 2 proiecte/portofoliu) pentru
fiecare din cele 100 de oraşe participante în cadrul proiectului elaborate , 310 persoane
formate (300 din cadrul APL şi 10 din cadrul MDRAP) , 3 ghiduri de bune practici în
domeniul planificării strategice elaborate, 300 de consultări cu factorii interesaţi (câte 3 în
fiecare oraş) pe parcursul procesului de elaborare a strategiilor locale de dezvoltare
durabilă, 1 document de analiză statistică realizat.
La nivel local au avut loc trei întâlniri : 1 seminar de informare a cetăţenilor cu
privire la derularea proiectului, importanţa strategiei şi rolul comunităţii locale în
elaborarea ei şi două sesiuni de consultare, la fiecare dintre acestea participând un număr
de cca. 30 de persoane.
La nivelul Primăriei oraşului Isaccea a fost creat un Grup de lucru prin Dispoziţia
Primarului nr.236/05.05.2015.
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2. INDICATORI DE REFERINŢĂ PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ
Strategia de dezvoltare trasează calea de la situaţia actuală la situaţia dorită,
previzionată. Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză aprofundată
a stării existente a comunităţii realizată printr-un set de indicatori. Această analiză a
resurselor (naturale, sociale, umane, financiare, fizice) de care dispune comunitatea la
momentul respectiv sau profilul comunitar se realizează prin metode calitative şi
cantitative de colectare a informaţiilor.
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAŞULUI
2.1.1. DELIMITAREA TERITORIALĂ
Oraşul Isaccea, al patrulea ca mărime după oraşul Tulcea, municipiul resedinţă de
judeţ, se află în partea de nord-est a judeţului, pe malul Dunării, la o distanţă de 37 km de
municipiu, fiind situat, în parte în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
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2.1.2 CADRUL NATURAL (FORME DE RELIEF, VEGETAŢIE ŞI FAUNĂ,
RESURSE NATURALE, CLIMA)
Relieful este alcătuit din formaţiuni prealpine (şisturi cristaline, depozite
sedimentare, magnetice, diabaze şi porfire) alpine unde se conservă şi amprente ale
mişcărilor mai vechi (hercinice şi acaledonice). Localitatea este aşezată într-o zonă unde
se întâlnesc Podişul Niculiţelului cu Depresiunea Saon (Isaccea-Niculiţel) şi Lunca
Dunării. Trăsăturile proprii reliefului colinar se regăsesc mai mult în partea de sud sudvest, unde apar frecvent înălţimi ce depăşesc 200 m. Nivelul de luncă, principala treaptă
genetică a reliefului fluvial, îşi modifică aspectul mai ales la viituri, ducând la formarea
ostroavelor în albia minoră a Dunării. În faţa portului a apărut, la începutul anilor 1980, o
limbă de nisip, care, cu o uluitoare rapiditate, s-a transformat într-o adevărată insulă,
năpădită întâi de ierburi, dar care astăzi găzduieşte o adevărată pădure.

Din punct de vedere geologic, zona în care se află situat oraşul este cel mai vechi
pământ al ţării. În ceea ce priveste formatiunile geologice din zona Isaccea, remarcăm
prezenţa calcarelor masive cu accidente silicioase, cu intercalaţii de şisturi argiloase şi
curgeri de diabaze. Deasupra acestora urmează o serie de marno-calcare, ce prezintă în
bază frecvente intercalaţii de calcare negre.
Din punct de vedere geotehnic, PUG -ul oraşului Isaccea reliefează prezenţa a 5
zone distincte în cadrul raionării geotehnice: zona I – zona aflorimentelor, a rocii
calcaroase, zona II – zona depunerilor aluvionare de tip „deltaic”, în care se remarcă şi
prezenţa lentilelor de turbă, la adâncimi mari, zona III – zona depunerilor loessoide, zona
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IV – zona depunerilor loessoide de loess galben, uscat, tare, macroporic, sensibil la
umezire, pana la 10m, zona V – zona depunerilor losessoide de loess galben, uscat, tare,
macroporic, sensibil la umezire, peste 10m.
Analiza raionării geotehnice permite constatarea faptului că cea mai mare pondere
este ocupată de zonele III, IV, V, cu terenuri considerate a fi „dificile la fundare”.
Flora de pădure cuprinde: tei, stejar, frasin, ulm, salcâm, carpen, alun, corn dar şi
răşinoase - brad, molid şi plante ierboase - scumpia, bujorul simplu, lăcrămioara,
ghiocelul, brebenelul, dediţelul, ceapa-ciorii, leurda, salimandru ş.a.
Flora de baltă cuprinde: plopul, salcia pletoasă, salcâmul alb şi cel ornamental,
răchita, tuia, papura, stuful, pipirigul, nufărul, nuca de baltă, izma.

Peisaje din lunca Dunării
la Isaccea

Fauna de pădure cuprinde: căprioara, mistreţul, iepurele, dihorul, nevăstuica,
bursucul, lupul de pădure, vulpea, broasca ţestoasă de câmp, bizamul, şacalul,
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privighetoarea, fazanul, potârnichea, prepeliţa, coţofana, mierla, pupăza, ciocârlanul,
cinteza, piţigoiul, prigoria, corbul, şoimul, buha, acvila de câmp, vulturul şerpar.
Fauna de baltă cuprinde: lupul de stuf, vidra, nurca, câinele enot, broasca ţestoasă
de apă, pescăruşul, cormoranul, ţigănuşul, lopătarul, stârcul, egreta, raţa, gâsca,
corcodelul, gârliţa, sitarul, lişiţa, cocorul ş.a.

În fluviul Dunărea şi bălţile lăturalnice trăiesc diverse specii de peşti: statornici
(somn, mreană, şalău, biban, lin, ţipar, crap, roşioară, babuşcă, avat, ghibor, bibanul soare,
guvidil, săbiuţa, ştiuca) sau călători (scrumbia, rizeafca, nisetrul, morunul, păstruga şi
cega).
Din punct de vedere climatic, se constata prezenta unui topoclimat cu nuante
umede, caracteristic climatului de campie si lunca. Astfel temperatura medie anuala este
de 10 grade Celsius, cantitatea medie de precipitatii este sub 450 mm. Crivăţul, venit din
zona nord-estică a Rusiei către sud-vest, produce viscol şi temperaturi foarte scăzute.
Verile sunt uscate şi călduroase. Ceaţa este un proces meteorologic destul de frecvent
datorită vecinătăţii cu Dunărea. Sunt specifice mişcări ale aerului dinspre Dunăre de tip

brize.
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2.1.3. ISTORIC
Oraşul Isaccea este situat într-un ţinut colinar, liniştit, misterios şi plin de legende.
Localitatea cu încărcătură istorică, martoră la toate evenimentele prin care a trecut
Dobrogea, este amplasată într-o zonă arheologică cu numeroase vestigii din epoca
neolitică până în evul mediu.
Isaccea este denumită – ,,cheia apărării Dobrogei”, şi în acelaşi timp punte de
trecere, prin vadul de la Obluciţa, pentru trupe şi comercianţi. Pe aici, construind poduri,
şi-au trecut armatele, în avântul lor razboinic, sultanii otomani şi, cu un astfel de prilej, în
1621, în preajma expediţiei lui Osman al II-lea împotriva Poloniei, s-a construit

la

Isaccea, pe o colina, o cetate patrulateră care domina împrejurimile.
Dobrogea este des vizitată de numeroşi cărturari, diplomaţi, clerici, cronicari şi
comercianţi care ne-au lasat informaţii de o deosebită valoare documentară.
Originea îndepărtată a acestei aşezări poate fi identificată în vechiul Noviodunum.
Localitatea este amintită cu numele vechi de Noviodunum în cronica geografului arab
Idrisi, ca un important centru comercial. Toponimul Noviodunum, de origine celtică, s-a
păstrat în epocile romană şi romano-bizantină prin ridicarea aici a unei puternice
fortificaţii, important centru militar pe linia Dunării.
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Vedere de pe Cetatea Noviodunum

Săpături arheologice pe
Cetatea Noviodunum

Începând din secolul al XIV-lea oraşul este pomenit în documentele cartografice,
acte administrative otomane (deftere), descrieri de călătorie cu numele de Isaccea, scris în
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diverse variante: Isakdji la geograful arab Abulfeda în 1321, care descrie localitatea ca
fiind „un oraş în ţara vlahilor”; Isakçi – în defterul otoman din 1530/1531; Sakça kasaba
(târg) în defterul din 1573; Sasaucci – la Paulo Georgio, sfârşitul secolului al XVI-lea;
Sakçî – pe harta lui Katib Çelebi – de la jumătatea secolului al XVII-lea; Isakschi – harta
austriacă, 1790; Saktcha, Sacce – Ion Ionescu de la Brad, 1850; Isaktcha – viceconsul
francez Guillaume Lejan, 1861; Isaktscha – geologul Karl Peters, 1864; Isakça – fondul
inedit al tapiurilor, 1850-1877; Isaccea – manuscrisul Teploff, 1878. În câteva cazuri,
numele Isaccea apare alternativ cu Obluciţa: în harta lui Guillaume de l`Isle din 1703 –
Saczi ou Obluciza”; harta Hassius, prima jumătate a secolului al XVIII-lea – Saczia,
Issacci, Oblucicza.

Mormântul lui Isak Baba

După se observa, prima menţiune documentară a oraşului cu numele de Isaccea o
datorăm geografului arab Abulfeda, dar sunt istorici, care leagă numele localităţii de
Satza sau Saccea, un conducător local amintit de către Anna Comnena în lucrarea
Alexiada, care şi-ar fi avut reşedinţa la Isaccea sau de la Isak-kioi, paşă turc din secolul al
XVI-lea, considerat întemeietorul oraşului (Isak-kioi – „satul lui Isak”), al cărui mormânt
se păstrează încă la Isaccea.
Documentele turceşti şi informatiile călătorilor străini care menţionează Isaccea în
secolul al XVI-lea oferă temeiuri pentru ipoteza că această aşezare medievală a constituit
o importantă circumscripţie vamală în cadrul sistemului fiscal-comercial otoman.
Comerţul regional sau de tranzit desfaşurat prin Isaccea a avut o importanţă covârşitoare,
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contribuind la stabilitatea economică a regiunii de la gurile Dunării. În cadrul sistemului
vamal otoman, portul şi orasul Isaccea au reprezentat un element cheie. Putem presupune
ca acele corăbii care treceau prin portul de la Isaccea, şi plăteau taxa de trecere, plecau mai
departe pe braţul Chilia (pentru secolul al XVI-lea nu avem stiri despre navigatia pe bratul
Sulina) şi, de aici, prin Marea Neagră spre Istanbul. Navigaţia era mai avantajoasă faţă de
drumul pe uscat în ceea ce priveşte costul încarcăturii transportate, dar nu şi în ceea ce
priveste rapiditatea. Datorită aşezării sale geografice prielnice, aşezarea de la Isaccea,
aflată în apropierea vadului de trecere, care oferea posibilitatea joncţiunii oştirilor otomane
în drumul către ţările islamice (dar-ul-harb), a fost frecvent vizitată de numeroşi cărturari,
diplomaţi, clerici, cronicari şi comercianţi care ne-au lăsat informaţii de o deosebită
valoare documentară.
Drumul transdobrogean era cunoscut şi utilizat de caravanele de negustori care
urmareau sa ajungă în Moldova sau Polonia. El reprezenta calea cea mai scurtă de legatură
între capitala otomană şi Moldova, Polonia şi stepele nord-pontice. Pe această rută,
trecând prin Isaccea s-au deplasat armatele otomane pornite în campanie împotriva
Moldovei sau Poloniei; tot pe acest drum mergeau solii trimişi la domnii Moldovei, la
regii Poloniei sau mai departe în Lituania si Rusia.

În literatura istorică se pomeneşte de un „drum turcesc”, care venea din sud şi
ajungea la Tulcea. O ramură a acestuia mergea spre Isaccea.
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Aşa cum menţionam mai sus, punct important de trecere a Dunării, localitatea
Isaccea este menţionată în legătură cu evenimentele politico-militare din zonă, respectiv
expediţiile turceşti împotriva Moldovei, Poloniei şi apoi războaiele ruso-turce din secolele
XVIII şi XIX. Astfel, în 1484, în contextul expediţiei lui Baiazid al II-lea împotriva
Moldovei lui Ştefan cel Mare, oraşul este amintit, de cronicarul Saededin, sub forma
Isaac; în 1538 în pregătirea intervenţiei turceşti împotriva lui Petru Rareş, sultanul
Süleyman Kanunî a staţionat o perioadă la Isaccea, apoi a trecut Dunărea spre Moldova.
În 1574, sultanul Selim al II-lea şi-a concentrat armata şi trece Dunărea pe la Isaccea.

În timpul domniei lui Mihai Viteazul localitatea este asediată şi cucerită de armata
domnitorului şi a aliaţilor săi. Isaccea este implicată ca loc de staţionare a trupelor înaintea
trecerii Dunării şi apoi de regrupare a forţelor după întoarcerea de pe câmpul de operaţiuni
în contextul campaniilor turceşti împotriva Poloniei din 1621 când armata sultanului
Osman al II-lea a staţionat la Isaccea 18 zile.
În perioada administraţiei otomane, în Dobrogea şi aşa-zisele „raiale” au existat
mai multe vakîfuri, mai mari sau mai mici, constituite la ordinul sultanilor sau de membri
ai casei otomane, mari demnitari sau de simple persoane particulare.
Documentele de epocă aduc date precise şi amănunţite în privinţa hotarului şi a
compoziţiei veniturilor vakîfului de la Isaccea. Totodată, ele oferă elemente preţioase, de
referinţă, despre numărul mare de obligaţii fiscale şi nivelul activităţilor productive şi
comerciale, precum şi despre situaţia demografică din zona cuprinsă în acest vakîf. Pe
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baza documentelor otomane este posibilă reconstituirea unor elemente esenţiale ale actului
de fondare (vakîf-name) din 1621 şi constituirea unui tablou al evoluţiei oraşului Isaccea
în Evul Mediu.
Învăţatul otoman Katib Çelei (1609-1657) nota în a sa Cihannuma (Geografie
Universală) că Isaccea “este un târg şi kaza în Dobrogea spre Moldova, aşezat în partea de
dincoace a Dunării … Sultanul Osman a trecut pe acolo cu prilejul expediţiei din 1029 (de
fapt 1030 = 1621) împotriva Poloniei şi a construit o cetate, o geamie şi o baie publică.
De atunci şi până acum fiind în prosperitate, în împrejurimile ei s-au sădit vii şi s-au făcut
grădini”. Călătorul Evlya Celebi (1611-1684?) şi cronicarul Mustafa Naima (1654-1716)
nu consemnează decât construirea cetăţii, pe care primul o şi descrie; cel de al doilea
indică şi faptul că ordinul sultanului pentru ridicarea acesteia s-ar fi dat la 27 iulie 1621. În
schimb, Pietro Deodato Bakšić (1601-1674), care a vizitat Dobrogea şi regiunile româneşti
în 1641, se arată mai bine informat decât o parte din cronicarii otomani, când notează: “De
acea parte a Prutului, spre răsărit se aflau sate de moldoveni şi nu cu mulţi ani în urmă,
când sultanul Osman a mers la război împotriva polonilor, a luat satele acelea, aflate de
partea aceea a Prutului, şi le-a dăruit moscheii din oraşul Isaccea în părţile turceşti, unde
pe atunci era pod peste Dunăre; în acea moschee numitul Osman s-a închinat atunci când a
mers împotriva polonilor, căci e obiceiul la turci ca sultanul, atunci când trece prin ţara sa,
să facă totdeauna danii moscheelor în care intră să se închine”.
Relatările călătorilor străini, ca şi informaţiile desprinse din documentele istorice
privind cetatea medievala Isaccea, dar şi clădirile monumentale sunt în măsură să ne ofere
o imagine a oraşului în perioada medievală.
În secolul al XVII-lea localitatea avea în afara rolului militar deosebit conferit de
poziţia strategică şi un important rol comercial. Erau tranzitate importante cantităţi de
mărfuri – cereale, animale, cherestea, alimente, robi, tutun (începând cu sfârşitul secolului
al XVIII-lea) şi avea totodată rolul colectării şi depozitării zaharelei (darea în produse) ce
lua apoi drumul spre capitala Imperiului Otoman, ceea ce a determinat construirea de
depozite; de altfel, până în secolul al XIX-lea acestea au continuat să funcţioneze.
Începând din 1768 Isaccea va juca un rol defensiv în seria de conflicte ruso-turce,
suferind numeroase distrugeri. Oraşul este ocupat de trupele ruseşti în 1772, 1787, 1809,
1854, 1877; astfel, pe harta statistică rusească (1835, 1853) care prezintă situaţia Dobrogei
după războiul ruso-turc din 1828-1829 se notează că la Isaccea rămăseseră în picioare doar
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120 de case; războiul ruso-româno-turc (războiul pentru independenţa României) din
1877-1878 va pune capăt stăpânirii otomane în Dobrogea.
Din punct de vedere administrativ, Isaccea a fost sediul kaza-lei cu acelaşi nume în
sançak-ul Silistra, provincia Rumelia iar în secolul al XIX-lea, după 1864, parte a sançakului Tulcea.
După războiul din 1877-1878 la care a participat şi populaţia locală, Isaccea şi
întreaga Dobroge vor fi integrate în hotarele statului român.
Trecerea în revistă a unor date istorice, evidenţiază rolul jucat de oraşul Isaccea în
perioada medievală
Oraşul plin de legende din nordul Dobrogei, oferă astăzi, celor care îl vizitează,
momente din periodele istorice prin care a trecut.
Stema oraşului Isaccea se compune dintr-un scut
triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află o
cetate de argint cu un turn, creneluri, poartă de intrare şi
ferestre, aşezată pe o terasă verde, ieşind din valurile de argint.
Terasa verde este tăiată de un brâu crenelat de aur. Scutul este
trimbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Terasa face referire la relieful zonei, fiind aflată în podişul
Dobrogei. Valurile simbolizează că localitatea a fost în
Antichitate port la fluviul Dunărea. Cetatea este simbolul continuităţii acestei aşezări ca
punct strategic fortificat încă din epoca bizantină.Coroana murală cu 3 turnuri crenelate
semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

2.2.

SUPRAFAŢA ADMINISTRATIVĂ

Oraşul Isaccea ocupă o suprafaţă de 10.207 hectare (1,20 % din suprafaţa totală a
judeţului Tulcea), din care cea mai mare suprafaţă (57,70%) o reprezintă terenul
neagricol, respectiv 5890 ha.
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Structura teritorială a Oraşului Isaccea

Agricol
Neagricol

După forma de proprietate, terenul agricol este deţinut în proporţie de peste
98,60% de proprietari privaţi, în timp ce terenul neagricol este deţinut într-o proporţie de
peste 90,20% de stat/unitatea administrativ-teritoriala.
Tabel nr.1- Impărţirea suprafeţei administrative, după forma de proprietate

Specificaţie
Proprietate publica a UAT
Proprietate privată a UAT
Proprietate privată
TOTAL

Teren agricol
ha
37
616
4259
4912

%
0,8
12,5
86,7
100

Teren neagricol
ha
109
208
468
785

%
13,9
26,4
59,7
100

Total
ha
146
824
4727
5697

Sursa – Compartiment Cadastru, Registrul agricol, Fond Funciar, Primăria oraşului Isaccea

Din punct de vedere al evoluţiei terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeţei
administrative a oraşului s-a menţinut constantă, după cum se poate observa din datele
prezentate mai jos, mici variaţii înregistrându-se la categoria paşuni şi fâneţe / arabil / ape
şi bălţi etc.
Tabel nr.2 - Evoluţia terenului pe categorii de folosinţă
Categorie de folosinţă
Teren agricol, din care:
- arabil

Suprafaţa (ha / km)
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

4317
2845

4317
2845

4491
2848

4491
2848

4505
2791
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- păşuni şi fâneţe
664
- vii şi livezi
808
Păduri si alte terenuri cu
2214
vegetaţie forestieră
Ape şi bălţi
3191
Teren intravilan
195
Drumuri (km)
125
Neproductiv
165
Suprafaţa totală
10207

664
808

835
808

835
808

906
808

2213

2027

2027

2027

3193
182
116
186
10207

3188
182
116
164
10168

3188
182
116
164
10168

3181
175
116
164
10168

Sursa- Compartiment Cadastru, Registrul agricol, Fond Funciar, Primăria oraşului Isaccea

Suprafaţa agricolă totală este alcătuită din teren categorie de folosinţă ”ape şi bălţi” în
cea mai mare parte – 3191 ha(32%), urmând şi celelalte categorii de folosinţă - 2845 ha
(28%) arabil, 2214 ha (22%) păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră şi vii şi livezi
808 ha (8%).
Fondul forestier acoperă 2214 hectare, ocupând locul trei in structura suprafeţei
administrative a oraşului (22% din totalul suprafeţei administrative) şi este reprezentată de
păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră.
Luciul de apa care se află pe întinderea oraşului Isaccea este de 3191 hectare,
reprezentând 32% din suprafaţa totală a oraşului şi este alcătuit din bălţi.

Suprafaţa administrativă a orașului Isaccea pentru anul 2014

Teren agricol
Fond forestier
Ape şi bălţi
Teren Intravilan
Teren neproductiv
Drumuri
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2.2.1 Intravilanul localităţii
Terenul intravilan al oraşului Isaccea ocupă în prezent o suprafaţă de 400 hectare
(3,92% din total suprafaţă administrativă).
Tabel nr.3 – Bilanţul teritorial intravilan
An 2014
ZONE FUNCŢIONALE

Suprafaţa
(ha)

An 2006

Procent (% )
din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent (% )
din total
intravilan

Locuinţe şi funcţiuni
complementare
Unităţi industriale
depozite

şi

Unităţi agro-zootehnice
Instituţii şi servicii de
interes public
Căi de comunicaţie şi
transport (rutier)
Spaţii
verzi,
sport,
agrement, protecţie
Construcţii
tehnicoedilitare
şi
zone
protecţie
Gospodărire comunală,
cimitire
Destinaţie specială
TOTAL INTRAVILAN

Sursa: ………………….

2.2.2 Fondul locativ
Tabel nr. 4 - Evoluţia fondului locativ din oraşul ISACCEA in perioada 2010-2014
An

Total
locuinţe
(număr)

Total suprafaţă
locuibilă
(mp)

Proprietate Proprietate Proprietate
publică
privată
privată
(număr)
(număr)
(mixtă)
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2002
2010
2011
2012
2013
2014

1886
1909
1977
1982
1984
2213

62.214
76.333
95.379
95.800
95.964
107.414

21
41
68
66
66
66

932
934
955
958
959
1106

933
934
954
958
959
1107

Sursa: Compartiment Urbanism, amenajarea Teritoriului, disciplina în Construcţii din cadrul
Primăriei oraşului Isaccea

NOTĂ : Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi,
veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de
serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află
în proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în
administrarea gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a
instituţiilor municipale;
 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit
individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele
cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea
persoanelor juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul
mijloacelor proprii;
 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea
personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii
publice şi private;
 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea
întreprinderilor mixte cu participare străină.
Evolutia fondului locativ şi necesităţile în raport cu evoluţia populaţiei : Oraşul
Isaccea este unul dintre cele cinci oraşe ale judeţului Tulcea caracterizat printr-o
dezvoltare lentă atat în ceea ce priveşte numărul de locuitori , cât şi a potenţialului
economic şi a perspectivelor de dezvoltare în viitor. Cel mai grav fenomen cu care se
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confruntă populaţia oraşului Isaccea este scăderea bruscă a nivelului de trai , datorat
reducerii esenţiale a puterii de cumpărare, a veniturilor.
Principalele căi de acces în localitate : drum naţional /european DN 22/DE 87 ,
care se prezintă în stare bună de exploatare fiind asfaltat pe tot traseul lui şi care face
legătura oraşului cu municipiul reşedinţă de judeţ –Tulcea prin Somova –Mineri şi cu
oraşul Măcin pe traseul Revărsarea-Luncaviţa –Văcăreni –Garvăn –Jijila .
Drumuri naţionale: Denumire DN22/DE87 , lungime : 8,7 Km
Drumuri judeţene: Denumire____-_____, lungime

2.3.

DEMOGRAFIE

Reperele demografice ale evoluţiei la nivelul Primăriei oraşului Isaccea reprezintă
elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice şi a planurilor de acţiune
pe termen mediu şi lung.
Din acest motiv am sintetizat următoarele informaţii ca fiind relevante.

2.3.1 Populaţia
Tabel nr.5 - Populaţia stabilă din mediul urban al judeţului TULCEA
Localitatea

Populatie stabilă (numar persoane)
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Reactualizare RPL 2014 prin
serviciul de evidenta a
populatiei

RPL 2011

121421
99581
JUDET TULCEA
5335
5026
ORAS ISACCEA
Raportat la nr total al populatiei, orasul ISACCEA se afla pe locul 4 la nr. de
locuitori din judet(SURSA RPL2011)
Sursa: SPCLEP Isaccea, Direcţia Judeţeană de Statistică - www.tulcea.insse.ro

Densitatea populaţiei în oraşul Isaccea este de 15,21 locuitori/kmp, situându-se sub
media pe judet (25,1 locuitori/kmp). Județul Tulcea este recunoscut ca fiind unul dintre
județele cu cele mai mici densități ale populației din România, având mai puțin de 50 de
locuitori pe kilometru pătrat. Declinul continuu al populației și densității este o provocare
pentru furnizarea de servicii, în special pentru serviciile în care economiile de scară sunt
importante.
După etnie, locuitorii din orasul sunt în proportie de peste 90 % români si doar
3,85 % reprezintă populatia de etnie romă sau alte etnii. (turci 1,81%,necunoscute 3,33%)

Împărţirea populaţiei oraşului Isaccea după etnie

Români
Romi
Turci
Altele

Alături de orașele Babadag și Măcin, Isaccea se numără printre unitățile
administrativ-teritoriale cu un procent semnificativ de romi, indicator ce trebuie luat în
considerare la identificarea priorităților și proiectelor specifice.
Tabel nr.6 - Starea civilă a populaţiei din oraşul ISACCEA
Oraşul
ISACCEA

POPULAŢIA
STABILĂ

STAREA CIVILĂ LEGALĂ
Necăsătorit

Căsătorit

Văduv

Divorţat

Informaţie

STAREA
CIVILĂ
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(ă)

(ă)

(a)

nedisponibilă

DE FAPT
Persoane care
trăiesc în
uniune
consensuală

-

220
110
110

(a)

TOTAL

Ambele
sexe
Masculin
Feminin

5026
2491
2535

2086
1194
892

2200
1092
1108

509
89
420

231
116
115

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică - www.tulcea.insse.ro

Populaţia din oraşul Isaccea pe grupe de vârstă
peste 85 ani
75-84 ani
65-74 ani
60-64 ani
50-59 ani
35-49 ani
25-34 ani
20-24 ani

15-19 ani
10-14 ani
5 - 9 ani
sub 5 ani
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Sursa: CJABDEP Tulcea

Populaţia vârstnică (peste 65 de ani) ocupă o pondere de doar 13,17 % din totalul
populaţiei, structura populaţiei fiind una favorabilă în acest context. De asemenea,
populaţia este distribuită echilibrat pe sexe.
Tabel nr. 7 - Nivelul de educaţie al populaţiei din oraşul ISACCEA

Oraşul
ISACCEA

NIVELUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ABSOLVITE

POPULAŢIA
STABILĂ
DE 10 ANI
ŞI PESTE
TOTAL

Total, din 4463

Superior
din care:
Total

311

Universitar
de
licenţă

291

Fara scoala
absolvita

Secundar
Postliceal
şi de
maistri

67

Superior

Liceal

Profesional
si de
ucenici

Inferior
gimnazial

1283

638

1369

Total

3290

din care:
Primar

601

Total

Persoane
analfabete

194

101
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care:
Masculin

2184

132

126

41

1663

5635

448

580

275

73

33

Feminin

2299

179

165

26

1627

648

190

789

326

121

68

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică - www.tulcea.insse.ro

Datorită faptului că în județul Tulcea nu există oportunități la nivel universitar,
studenții merg la universități din Galați, Constanța, București, Iași, ceea ce generează
costuri substanțiale pentru familiile acestora, astfel explicându-se și procentul de 6,96%
aferent categoriei de studii superioare din tabelul anterior.
Tabel nr. 8 - Mişcarea naturală a populaţiei (număr persoane)
Născuţi vii
An

Jud.
TULCEA

Decedaţi

Oraş
ISACCEA

Sporul natural

Jud.
TULCEA

Oraş
ISACCEA

Jud.
TULCEA

Oraş
ISACCEA

2010

2171

44

3141

79

-970

-35

2011

2022
2032
1948

56
59
50
54

3005
3042
2896

63
59
57
59

-983
-1010
-948

-7
0
-7
-5

2012
2013
2014

Sursa: SPCLEP Isaccea

În ultimul deceniu tendința în zona Deltei Dunării a cunoscut o scădere
considerabilă a populației la rate mult mai mari decât cele observate la nivel național.
Tabel nr. 9 - Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de
secţiune CAEN Rev.2 (număr persoane)
JUD. TULCEA

2010

2011

2012

2013

TOTAL, din care
AGRICULTURA,
SILVICULTURA SI PESCUIT
INDUSTRIE
CONSTRUCTII
COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL
TRANSPORT SI DEPOZITARE

62300

62900

65600

49900

30200
15500
5100

30700
15100
5000

31600
15900
5400

29900
1600
5200

7900
3600

8300
3800

8900
3800

9500
3700

2014

Sursa – INSSE Tempo online

Activitatea agricolă rămâne principala ocupație a populației din județul Tulcea,
activitate cu tradiție, reformată o dată cu retrocedarea terenurilor.
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Tabel nr. 10 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic
al exploataţiilor agricole
ORAŞ
ISACCEA

An 2010
Total , din care:

2177

JUDEŢ
TULCEA
79191

Exploataţii agricole fără
2176
personalitate juridică

78887

Exploataţii agricole cu
1
personalitate juridică

304

Sursa – Recensământul agricol 2010

Conform datelor statistice de la recensămțntul agricol din anul 2010, date culese în
baza declarațiilor respondenților se observă că aproape jumatate din populația orașului
Isaccea desfășoară activități în agricultură, fie în calitate de angajați, fie ca și producători
agricoli, însă cei mai mulți, într-un cadru neformal, doar pentru autoconsum.
Tabel nr. 11 - Numărul mediu al salariaţilor
Oraş Isaccea
(număr persoane)
762
650
632
654
671

AN
2010
2011
2012
2013
2014

JUD. Tulcea
(număr persoane)
39294
39878
42323
40751
42045

Sursa – INSSE Tempo online

Principalii angajatori în orașul Isaccea sunt atât din mediul public cât și în cel
privat, respectiv în domeniul transportului energiei S.C. Transgaz S.A., ȘȘȘȘȘȘȘȘ, Enel,
a industriei extractive S.C. Ben ari S.C. Sororcam, agricultura societati agricole
Tabel nr. 12 - Evolutia numărului şomerilor înregistraţi şi rata şomajului

Anii

2010
2011
2012
2013

Şomerii înregistraţi la
Agenţiile pentru
ocuparea
forţei de muncă
(număr persoane)
197
126
102
110

din care:
femei
(număr
persoane)
76
42
38
38
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111

2014

52

Sursa – INSSE Tempo online

Numărul șomerilor este fluctuant, fiind în scădere față de anul 2010, o potențială
motivație constând în faptul că la nivel local au fost efectuate investiții private(înființarea
unui parc de panouri fotovoltaice, înființarea unei societăți de prelucrare a pielii), dar și
datorită învestițiilor promovate de autoritatea locală, finanțate prin fonduri europene sau
naționale, care au necesitat angajarea mai multor persoane calificate/necalificate în
domeniul construcțiilor. De menționat este și faptul că, o parte din angajați, deși
domiciliază în orașul Isaccea, au locul de muncă în municipiul Tulcea, firmele angajatoare
facilitând transportul acestora.

2.4.

INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA EDILITARĂ

2.4.1 Infrastructură drumuri şi transport
Lungimea rețelei de drumuri în județul Tulcea este de 1330 km, dintre care 325 km
sunt naționali, 610 km, drumuri județene, 395 km drumuri comunale într-o stare generală
satisfacătoare. În acest moment, județul Tulcea, are un număr de legături rutiere care
oferă un acces rezonabil către restul țării. Există planuri pentru îmbunătățirea acestui acces
prin modernizarea coridoarelor-cheie(Constanța – Tulcea-Galați/Brăila) și prin furnizarea
de noi coridoare care ar facilita circulația internațională în țările europene vecine(prin așazisul culoar 9 Rin-Dunăre). O constrângere cheie în furnizarea conexiunii cu partea de
nord a țării este lipsa unui punct de trecere permanent peste Dunăre, pentru legăturile cu
județele Brăila și Galați. În momentul de față există studii în desfășurare care analizează
fezabilitatea unui pod spre Brăila.
În ceea ce privește drumurile din orașul Isaccea, situația este prezentată sintetic în
tabelul următor:
Tabel nr.13 - Structura reţelei de străzi mici, parcări, trotuare din oraşul Isaccea

Categorie drum

Număr

Total km
drumuri

Total km
trotuare

Total km
alei
pietonale

Număr
locuri de
parcare
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Drum comunal
Drum vicinal
Străzi
TOTAL

1
3
75
79

1,2
2,5
40,3
44

2
2

3
3

0,5
0,5

Aspecte critice cu privire la infrastructura de transport:
-

Starea tehnică a drumurilor se caracterizează prin trasee stradale cu îmbrăcăminte
provizorie în procent de peste 60% cu îmbrăcăminte din macadam, care necesită
pietruire, pavare sau asfaltare,

-

Intersecții nemodernizate;

-

Traficul greu pe DN și inexistența unui traseu ocolitor pentru a evita zona centrală
a oraşului ;

-

Lipsa unui sistem de colectare a apelor pluviale;

-

Trotuare și zone pietonale insuficiente;

-

Lipsa unor piste pentru bicicliști;

-

Lipsa amenajărilor de parcări publice(cele existente sunt doar în zona centrală).
Tabel nr.14 - Detalierea structurii reţelei de drumuri din oraşul ISACCEA
Lungime drumuri (km)
Total (km),

Drumuri

Categorie
drum

Drumuri
asfaltate

din care:
Drum comunal

1,2

Drum vicinal

2,5

Străzi
TOTAL

40,3
44

-

0,7
9,3
10

Reabilitate* /
modernizate în
perioada 20082013

Drumuri
de pământ

-

-

2,5

-

34

-

Transportul public de persoane pentru populația din Isaccea se realizează la

nivel interjudeţean și este asigurat de mai mulţi operatori : SC SANDU PRESTCOM SRL
, SC AUGUSTINA SRL, SC POSTU TRANS SRL, cu maşinile din dotare- autocare,
autobuze, microbuze, pe teritoriul oraşului fiind amenajate 2 staţii de autobuz.
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-

Transport feroviar în oraşul Isaccea nu există, cea mai apropiată staţie

feroviară fiind în oraşul Tulcea, unde acest tip de transport se face pe o cale ferată
neelectrificată pe ruta București-Constanța, prin Megidia.
-

În ceea ce privește transportul pe apă, Isaccea se află pe canalul de transport

de 175 km, parte din culoarul Rin-Dunăre, de la Sulina la Brăila. În ultima perioadă UE a
a finanțat lucrările de dragaj pentru menținerea unei adâncimi de 7,5 metri care să permită
30.000 vase maritime DWT să folosească acest canal până la Brăila. De exemplu, în anul
2012, 1467 de vase au folosit canalul transportând aproximativ 2,4 milioane de tone de
marfă.
-

În Portul Isaccea, pe o platformă de aproximativ 5 ha se desfășoară activități

de încărcare-descărcare a mărfurilor(cereale, piatră, etc.) pentru transportul fluvial pe
destinații interne sau internaționale.
Transportul de mărfuri și persoane în zona Port se vor dezvolta în perioada
următoare, prin prisma deshiderii punctului de
Tot în acest context, una din prioritățile administrației publice locale, în domeniul
transportului public de persoane constă în înființarea unei linii de transport public de
persoane care să asigure legătura dintre Zona Port Isaccea cu centrul orașului.
2.4.2 Reţeaua de alimentare cu apă

Serviciile delegare
Sursele de apă existente în oraşul Isaccea sunt - apă subterană, apă de suprafaţă, 7
puţuri forate.Sistemul de colectare şi depozitare - potabilizarea apei se face prin staţia de
tratare cu o capacitate de 1680mc/zi, înfiinţată în anul 2014 şi două rezervoare
2x300+2x250mc/st.
Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 12,5 km şi a fost pusă în
funcţiune în 1973. Există un număr de 3 de cişmele.
Din totalul de 2702 de locuinţe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu
apă sunt racordate 2567, adică un procent de 95%. Acest procent se datorează investițiilor
realizate de autoritatea publică locală prin Compania Națională de Investiții/Programul
Operațional pentru Pescuit, cât și prin intermediul operatorului regional, S.C. Aquaserv
S.A., prin POS Mediu.
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Tabel nr.15 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014:
Nr. racordate la
TIPURI DE UTILIZATORI
retea alimentare cu
apă
CASE PARTICULARE
1287
(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)
POPULAŢIE
Contracte individuale la blocuri
5
Contracte cu asociatiile de proprietari si
1
locatari
AGENŢI ECONOMICI
65
UNITĂŢI

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, Institutii publice
piaţă, unitatea de pompieri)
8

TOTAL

1366

Consumul de apă potabilă în orașul Isaccea în perioada 2010-2014
450
400
350
300
250
Metri cubi/zi

200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

Surse de poluare a apei în oraş
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrăşămintelor chimice în
agricultură, existenţei unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar şi datorită
structurii solului, elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitraţii şi cei mai
periculoşi nitriţii.
Preţurile şi tarifele practicate
Pagina 33 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

Potrivit prevederilor A.N.R.S.C.nr.228120/2014, începând cu data de 01.03.2015,
se aplică următoarele preţuri pentru apa potabilă livrată în oraşul Isaccea:
-

Preţ pentru populaţie – 4,69 lei/mc

-

Preţ pentru restul de utilizatori – 3,78 lei/mc

Preţurile la apă pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul
utilizatorilor nu conţin TVA.
Din informaţiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu
este acoperit şi este nevoie de eforturi în acest sens, soluţiile fiind conturate de
reprezentanţii autorităţii locale în proiecte de investiţii de tipul :
-

Extindere front de captare şi reţea aducţiune –x- l/s – x- ml

-

Reabilitare staţii tratare existente – 1680 mc/zi

-

Extindere reţea distribuţie având în vedere tendinţa de dezvoltare a localităţii –
26000 ml

-

Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 500 mc

-

Capacitate pompare 500,7 mc/zi

-

Extinderea reţelei de alimentare cu apă pe străzi, aprox. 26000 ml.

Având în vedere faptul că reţeaua de apă potabilă este veche (aproximativ 43 ani) şi
subdimensionată, s-a impus extinderea şi reabilitarea reţelei de apă potabilă, pentru
obţinerea debitului de apă, necesar consumului zilnic, pentru că frontul de captare subteran
era contaminat, cu nitraţi şi nitriţi, producând un volum de apă insuficient mai ales în
lunile de vară.
În anul 2013, s-a proiectat şi construit o staţie de tratare apă de suprafaţă. Aceasta
are în compunere o staţie de captare situată la Dunăre, în partea de nord a oraşului şi este
dotată cu 3 pompe a câte 55mc/h, fiind compusă din 2 module a câte 100mc/h,
funcționând în regim automat.
2.4.3 Reţeaua de ape uzate
-

Nr.km reţea de canalizare: 4,5 km

-

Nr.racorduri - 105

În planul de investiţii al operatorului regional S.C. Aquaserv S.A. sunt prevăzute ca
investiţii în acest sens lucrări privind extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare,
alte branşamente/racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate.
La nivelul oraşului Isaccea nu există reţeaua de colectare a apelor pluviale.
Pagina 34 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

Prin investiţiile realizate pe fonduri europene a fost construită o staţie de epurare modulară(4 module), treapta mecanică,biologică,chimică cu o capacitate 850mc/zi.

2.4.4 Energia termică
În orașul Isaccea nu mai există sisteme centralizate de producere și distribuție a
energiei termice.
Pentru încălzire și prepararea apei calde la gospodăriile individuale se utilizează
gazele naturale sau combustibil solid. De asemenea, în unitățile publice, se utilizează
pentru încălzirea spațiilor centrale termice.
Alimentare cu gaze a orașului Isaccea și a localităților componente se face din
conducta de transport pentru orașul Brăila cu un diametru de 700 mm, prin amplificarea
corespunzătoare a stației de reglare măsurare-predare(SRMP) existentă la Isaccea. Din
stație se dezvoltă rețeaua de distribuție presiune redusă ce alimentează cu gaze naturale
orașul Isaccea, localitatea componentă Revărsarea și localitatea componentă Tichilești.
Rețeaua de distribuție presiune redusă este montată îngropat, rețea ramificată cuprinzând
toată rețeaua stradală a localităților, pe o distanță de 30,9 km, cea mai lungă rețea raportat
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la celelalte unități administrativ-teritoriale, cu excepția municipiului, care sunt alimentate
cu gaze naturale, Măcin(21 km) și Jijila(23,4 km).
În anul 2014 au fost distribuiți 677 mii metri cubi pentru consumul populației și
industrial.
2.4.5 Reţeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere,
cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene,
fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii,
conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi
măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Reţeaua de iluminat public din oraşul Isaccea aparţine U.A.T. oraş Isaccea şi are o
lungime de 51 km.
Tabel nr.16 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
Denumire

An 2014

Stâlpi de iluminat aparţinând
980
companiei ENEL
Corpuri de iluminat

680

Sursa: Serviciul Investitii, Achizitii, Mediu, PSI

Pe teritoriul orașului Isaccea se află una din cele trei unitati energetice “unicat” in
Sistemul Energetic National din Romania: Statia de transformare 750/400 kV Isaccea
(unica prin nivelul de tensiune 750 kV).
Alimentarea cu energie electrică a orașului se face din Stația de Transformare
110/20KV, fiind amplasate mai multe posturi de transformare (15) interconectate între ele
prin rețeaua electrică de medie tensiune(20 KV).
Consumatorii de energie electrică de pe teritoriul orașului sunt alimentați prin rețele
de joasă tensiune(0,4 KV), având o lungime totală de cca.25 km.
Tabel nr.17 – Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraş Isaccea
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Consumuri anuale (kwh)

Tipuri de utilizatori

2013

2015 estimat

2014

Primărie
Liceu .......
Școala nr.1
...Alte institutii ...

TOTAL
Sursa: Primăria Oraş Isaccea

În ceea ce priveşte consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru instituţii
importante şi în acelaşi timp mari consumatoare de energie, se observă o tendinţă de
creştere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a
consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor
de consum excesiv din aceste unităţi.
În anul 2012, într-un timp record, cu sprijinul administrației publice locale, S.C. Ra
-

Ra

Parc

a

inaugurat

cel

mai

mare

parc

fotovoltaic

din

România.

Parcul fotovoltaic este construit pe aproximativ 20 ha, iar suprafaţa ocupată exclusiv de
panouri

fotovoltaice

este

de

14

ha.

Cu o capacitate de 8,75 MW pe oră, poate asigura consumul a cca.4.000 de
gospodarii.
Fiind energie verde, acest parc salvează aproximativ 10.400 de tone de CO2 pe an.
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2.4.6 Poşta şi telecomunicaţii
Pe teritoriul oraşului Isaccea funcţionează 1(un) oficiu poştal. Oraşul este conectat
la serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire
corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE,
servicii de televiziune prin satelit, DOLCE , FOCUS SAT şi BOOM TV, televiziune prin
cablu S.C. Transnic S.R.L..
Reţeaua de internet este asigurată de S.C. TELEKOM, S.C. TRANSNIC şi S.C.
RCS-RDS.
2. 5 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2.5.1 Serviciile de sănătate
Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Isaccea funcţionează

3 cabinete

medicale individuale şi 1 cabinet stomatologic. La nivelul oraşului Isaccea functionează şi
un laborator de analize medicale.

Tabel nr. 19 - Furnizori de servicii de sănătate
Nr. crt

Furnizori de servicii de sănătate

Unitate de stat/privată
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Cabinet medical individual
Dr. Şerban
Magdalena
Cabinet medical individual Dr. Roşioru Eugeniu
Cabinet medical individual Rădulescu Dinu
Cabinet medical individual stomatologie

1
2
3
4

Privat
Privat
Privat
Privat

Tabel nr. 20 – Indicatori servicii de sănătate

Cabinete medicale
Spitale
stomatologice
individuale
De
Particulare De Particulare
stat
stat

Indicatori

Numărul
unităţilor
Numărul
de paturi
Numărul
de medici
specialişti
Numărul
de
asistente
Nr. crt.

De
stat

Farmacii

Particulare

De
stat

Particulare

1

1

Indicatori
Număr medici de familie
Număr medici specialişti

1
2

Cabinete medici
de familie

3

2014
3
1

2013
3
1

2012
3
1

2011
3
1

2010
3
1

2.5.2 Serviciile de asistenţă socială
Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, rolul autorităţii locale este de
a monitoriza în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali
în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească
îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice
potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care
suferă.
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În prezent, în cadrul Primăriei oraşului Isaccea sunt angajaţi 29 de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav din care 5 persoane sunt asistenţi personali
pentru minori iar 24 asistenţi personali pentru adulţi.
La nivelul oraşului Isaccea nu există Centre de tip respiro sau Centre de zi pentru
persoanele cu grad de handicap.
Conform Legii 448/2006, republicată, persoanele cu grad de handicap grav au
dreptul de a opta la o indemnizaţie lunară în locul angajării unui asistent personal. În
Isaccea sunt înregistrate 18 persoane cu handicap cu indemnizaţie.
În ceea ce priveşte reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav, aceştia
sunt însăşi persoanele cu handicap grav.
Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecţiuni întâlnite sunt
paraplegie şi accident cerebrovascular.
De asemenea, pe baza O.U.G. 27/2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G.
70/2011 şi H.G. 778/2013, Primăria acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţelor.
Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 140 cereri, ca o
medie a ultimilor 4 ani.
Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de
asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar,
în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiază de ajutor social în medie pe lună un număr de 46 familii şi persoane singure.
Tot potrivit Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Consiliului Local al Oraşului Isaccea nr. 65 /2010, în urma dispoziţiilor primarului
oraşului Isaccea , s-au acordat, în anul 2014, 39 ajutoare de urgenţă în sumă de 18600
lei (ajutor pentru reparare imobil distrus de incendiu, intervenţii chirurgicale în alte oraşe,
tratamente costisitoare, procurare materiale medicale, înmormântări).
Acordarea alocaţiei de stat conform Hotarârii nr. 577/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a
alocaţiei de stat pentru copii în anul 2014 au fost înregistrate un număr de 52 cereri care
sunt trimise la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale.
Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform OUG nr.
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - în anul 2014 au fost
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înregistrate un număr de 13 cereri care sunt trimise la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii
Sociale.
Distribuirea gratuită a laptelui praf conform Legii 321/2001 pentru copii cu vârsta
cuprinsă între 0-12 luni, în anul 2014 au beneficiat de acest drept în medie 10 copii/lunar.
În conformitate cu prevederile HG nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România,

în oraşul Isaccea au

beneficiat 567 persoane prin programul POAD.
Alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se acordă în medie lunar unui număr de 40 titulari.
Un sprijin pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse este
Compartimentul Centru de zi unde un grup de 27 de copii beneficiază de servicii de
asistenţă şi îngrijire. Centrul de zi pentru copii este un serviciu pentru protecţia copilului a
cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea lor. El funcţionează în
subordinea şi sub autoritatea Primăriei şi a Consiliului Local Isaccea.
În oraşul Isaccea serviciile sociale pentru vârstnici sunt insuficient dezvoltate
comparativ cu nevoia existentă.Sărăcia şi problemele de sănătate sunt principalele
probleme cu care se confruntă vârstnicii . Familia reprezintă principala sursă de sprijin
pentru vârstnic, dar ea nu poate să acopere toate nevoile acestuia datorită modificărilor pe
care le-a suferit organizarea societăţii moderne.
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Bugetul orașului Isaccea pentru asistența socială în
perioada 2010-2014
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Activităţi în Centrul de zi
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2.6 INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2.6.1 Scurt istoric
Dacă ar trebui să amintim de tradiţia şcolară, gândul ne duce la Ioan G. Roman - cel
care a înfiinţat o şcoală de băieţi în acest colţ dobrogean. Apoi au urmat şi alte şcoli:
şcoala de fete, şcoala profesională de meserii, şcoala generală mixtă, etc. Generaţii de
elevi au absolvit cursurile primare şi gimnaziale, profesionale, ajungând unii - viitori
liceeni în alte oraşe, alţii - cei mai buni meseriaşi.
Dacă până în anul 1960, copiii isăcceni urmau cursurile liceale în oraşele Tulcea şi
Galaţi, din anul 1961 se poate discuta despre Liceul Teoretic, înfiinţat atunci. A fost
primul pas spre marea întâlnire a învăţământului din localitate.
Primul director - înv. Mihovici Eftimita, primul diriginte - prof. Avrigeanu Elena –
Lelia, profesori precum : Iosif Colcer, Dumitru Caloianu, Nicolae Hâncu, Nicolae
Rădulescu şi mulţi alţii şi-au demonstrat profesionalismul şi talentul.
S-a început modest cu o singură clasă de liceu şi apoi cu câte două clase.
Absolvenţii primelor serii au devenit profesori, jurişti, medici, ingineri, ducând semnele
liceului, acum Liceul Teoretic " Constantin Brătescu ", în cei peste 50 de ani de la
înfiinţare.
2.6.2 Misiunea unităţii şcolare
Unitatea şcolară îndeplineşte obiectivele naţionale prin proceduri şi tehnici
specifice în consens cu specificul socio-economic şi geografic, prin concentrarea unui
complex de competenţe de management, organizare, comunicare şi o temeinică pregătire
profesională.
Misiunea instituţiei este să asigure o educaţie de calitate, pentru dezvoltarea
intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a
adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi
competitivi pe piaţa muncii locală, naţională, europeană.
2.6.3 Viziunea unităţii şcolare
Unitatea şcolară face posibilă realizarea strategiei şi atingerea obiectivelor propuse
în direcţiile de dezvoltare, în concordanţă cu dezideratele reformei educaţionale pe plan
educaţional.
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Ţelul este ca în comunitate, şcoala să fie o instituţie de referinţă, integrată nevoilor
sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la
44tandard europene.

2.6.4 Infrastructura de învăţământ
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Tabel nr. 21 - Infrastructura de învăţământ din oraşul ISACCEA în anul 2014
Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate juridică
/Arondată

Acreditată /
Autorizată

Învăţământ
public / privat

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Isaccea, str.
1.
Victoriei, nr. arondată
82
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Şcoala Primară
Revărsarea

-

-

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Liceul Teoretic
1.
„Constantin Brătescu”
Isaccea

-

Isaccea, str. 1
Personalitate
Decembrie,
juridică
nr. 91

acreditată

Învăţământ
public

-

-

acreditată

Învăţământ
public

Tabel nr. 22 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru
învăţământul preuniversitar, în oraşul ISACCEA
Nr.
crt.

Specialitatea catedrei
(postului)

Norme / posturi didactice
acoperite cu:

Norme / posturi
didactice
(număr)

Titulari

Suplinitori

1

Educatoare

8,00

6,00

2,00

2

Învăţători

10,00

8,00

2,00

3

Profesori

35,63

20,94

4

Discipline tehnice

2,31

2,31

-

TOTAL

55,94

37,25

18,69

14,69

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul ISACCEA
s-a realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost
înscrişi un număr total de 915 elevi, din care preşcolari 148.
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Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari
600
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200
100
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2013-2014

Tabel nr. 23 - Situaţia elevilor înscrişi în anul şcolar 2013 – 2014
Unitatea de
învăţământ

Nr.
înscrişi

40
42
56
Liceul Teoretic
52
„Constantin
45
Brătescu”
72
Isaccea
51
45
60
Liceul Teoretic 91
79
„Constantin
Brătescu”
73
Isaccea
61

Clasa
Pregătitoare
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Nr.
promovaţi

Repetenţi

Abandon
şcolar

40
35
48
43
41
53
49
40
56
79
71
65
57

5
11
2
18
3
5
5
16
7
-

6
3
4
7
1
2
5
2
-

Rata
promovabilităţii
100%
83%
85%
82%
91%
73%
96%
88%
93%
86%
89%
89%
93%

Rata de abandon școlar de 3,91% poate fi comparată la modul favorabil cu media
națională semnalată la aproximativ 15%, iar rata promovabilității la toate nivelele de
școlarizare este bună raportată la statistica națională.
Tabel nr. 24 - Situaţia testărilor naţionale

An şcolar

Nr.elevi înscrişi

Procent
Nr. elevi care au Promovabilitate
Nr.elevi prezenţi
promovat
*** raportat la nr
de elevi prezenti
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2011/2012

59

59

31

52%

2012/2013

49

48

12

25%

2013/2014

43

43

18

41%

Tabel nr. 25 - Situaţia Examenului de Bacalaureat
An şcolar Nr.elevi înscrişi Nr.elevi prezenţi

Nr. elevi care
au promovat

Procent
Promovabilitate

2011/2012 75

73

32

42%

2012/2013 42

41

32

76%

2013/2014 52

52

17

32%

Tabel nr. 26 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare
Nr.
Crt.

1.

Denumire unitate
de învăţământ

Ani şcolari

Liceul
Teoretic 2010-2011
„Constantin
2012-2013
Brătescu” Isaccea
2013-2014
TOTAL

Burse de
performanţă
2
2

Burse de
merit
21
14
20
55

Burse
sociale şi
medicale
21
19
24
64

2.7 CULTURĂ, CULTE, AGREMENT
2.7.1 Biblioteca orăşenească
În oraşul de pe malul Dunării pe str. Mircea Vodă nr.18, funcţionează din anul
2006, Biblioteca Orăşenească Isaccea, situată într-un local corespunzător desfăşurării
activităţilor cu cartea sau destinate cărţii.
În urma consultării arhivelor Primăriei Oraşului Isaccea,precum şi din discuţiile
purtate cu persoane vârstnice, se pare că Biblioteca Orăşenească Isaccea, a luat fiinţă în
anul 1952, cu un număr de cca.1000 volume. În prezent, biblioteca deţine 33.000 unităţi
biblioteconomice ( cărți, periodice, documente audovizuale şi electronice ) ceea ce ne
permite să satisfacem gusturile de lectură a unui segment cât mai mare de cititori.
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Biblioteca dispune şi de un televizor color, xerox, DVD, iar din 2010 prin progamul
Biblionet , biblioteca şi-a mărit “ zestrea ” cu patru calculatore având acces gratuit la
internet, imprimantă, video proiector, ecran de proiecţie. Deserveşte anual cca. 900 de
cititori, indicele mediu de lectură realizat pendulând, de regulă în jurul lui 25, la un indice
de atragere a populaţiei la lectură de 16 % .
Ca peste tot unde puţinătatea instituţiilor culturale este o realitate Biblioteca
Orăşenească îşi asumă şi alte funcţii culturale. Aici se organizează periodic,expoziţii
aniversare ale unor personalităţi naţionale sau locale, întâlniri cu scriitori, lansări de carte,
seri literare, evocări istorice, audiţii şi vizionări colective, seri tematice de poezie,
prezentări de cărţi, toate având în bibliotecă nu numai un susţinător, ci şi un iniţiator.

2.7.2 Casa de cultură Isaccea
Dată în folosinţă în anul 1960, Casa de Cultură Isaccea, dispune de o sala de
spectacole cu o capacitate de 320 locuri.Mai dispune de o sală mică de manifestări, o sală
pentru activităţi distractive, un club şi alte spaţii necesare desfăşurării diverselor
manifestări organizate.
De-a lungul timpului Casa de Cultură a desfăşurat o bogată activitate privind
conservarea şi valorificarea tradiţiilor şi creaţiei populare locale, şi nu numai, cât şi
promovarea creaţiei contemporane ( literare, muzicale, coregrafice, etc.). Obiceiurile de
iarnă: colindul, uratul, jocul măştilor, capra, steaua, n-au dispărut niciodată, fiind
valorificate din plin în cadrul manifestărilor dedicate Crăciunului. S-a remarcat mulţi ani
de-a rândul prin activitatea corală, teatrală, literară, muzicală, coregrafică ( populară,
contemporană, societate şi modernă).
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În prezent la Casa de Cultură îsi continuă activitatea, grupul vocal feminin „
Dunăreanca ” , ansamblul de cântece si dansuri populare „Egreta”, grupul de colindători „
Lerului, ler …” , Ceata de moşoi colindători, trupa de dansuri moderne, solişti vocali de
muzică populară şi usoară.
Manifestările organizate cu ocazia sărbătorilor naţionale, a celor tradiţionale, unele
specifice instituţiilor de cultură şi localităţii, sau ocazionale, în colaborare cu alte instituţii,
sunt : evocări istorice, simpozioane, expoziţii, lansări de carte, audiţii şi vizionări
colective, întâlniri cu scriitori, seri literare, spectacole muzical-coregrafice şi de teatru, etc.
Este la a XIX-a ediţie, tradiţionala manifestare „ Zilele Culturii la Isaccea”, care
anual strânge laolaltă istorici, scriitori, artişti plastici, referenţi culturali, etc. şi un
auditoriu divers şi interesat.
„Colinde şi obiceiuri de iarnă”, ed. a XIX-a, este un eveniment la care participă
cete şi grupuri de colindători din Isaccea şi alte localităti ale judeţului Tulcea.
Tot la Casa de Cultură se editează buletinul cultural-informativ „ Noviodunum ”,
aflat la al 46-lea număr, iniţiat în colaborare cu Biserica Ortodoxă, Primăria oraşului şi
Liceul Teoretic „C-tin Brătescu„ din localitate.

2.7.3 Religie
În oraşul Isaccea se regăsesc următoarele lăcaşuri de cult :
- Biserica „Sfinţii Voievozi”
- Biserica „Sfântul Gheorghe”
- Biserica „Sfântul Nicolae” Revărsarea
- Biserica „Sf. Mare Mucenic Mina”
- Biserica Creştină Baptistă
- Geamia Mahmud Yazici
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Geamia Mahmud Yazici

Biserica „Sfântul Gheorghe”

Biserica Creştină Baptistă

Biserica „Sfinţii Voievozi”

Biserica „Sfântul Nicolae”Revărsarea
Număr biblioteci – Biblioteca orăşenească Isaccea şi Biblioteca Liceului „Constantin
Bratescu” Isaccea
Număr case de cultură – Casa de Cultură Isaccea
Cămine culturale şi muzee – Căminul Cultural Revărsarea şi Muzeul Cetăţii Noviodunum
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Monumente istorice – (Adresa ICEM)
Număr ONG – Asociaţia Speranţa de Mâine, Asociaţia Zonală de Educaţie a Adulţilor,
Asociaţia Pro Noviodunum Isaccea, Asociaţia Romilor Morena
Publicaţii şi reviste – Buletinul Cultural Informativ Noviodunum(6-8 numere/an), Revista
Liceului „Constantin Brătescu”
Formaţii de dans (popular, modern) – Ansamblul Folcloric Egreta,
Sărbători şi tradiţii cu specific local – Boboteaza – Botezul Domnului(ianuarie), Zilele
Culturii la Isaccea(mai-iunie), Ziua Eroilor(iulie), Vremea Culesului – Sărbătoarea
Recoltei(Septembrie), Colinde şi obiceiuri de iarnă(decembrie)
Lăcaşuri de cult pe confesiuni – Biserica Ortodoxă Sf.Gheorghe, Biserica Ortodoxă
Sf.Voievozi Mihail şi Gavriil, Biserica Ortodoxă Revărsarea Sf.Nicolae, Biserica Creştină
Baptista, Biserica de Rit Vechi, Geamia Mahmud Yazici.
Locuri de agrement: 2 Săli de sport, 3 terenuri de sport sintetice, Stadionul orăşenesc
Progresul, Parcul pentru copii Cipolino, Parcul pentru copii Prichindelul, Parcul cu Tei

2.8 ECONOMIA
2.8.1 Activitatea economică
Activitatea economică din oraşul Isaccea este reprezentată în următoarele sectoare :
- Agricultură, Silvicultură şi Pescuit
- Pomicultură
- Turism
- Creşterea animalelor
- Prestări servicii: Comerţ, Construcţii
- Transport şi depozitare
- Industria Prelucrătoare
Principala funcţiune economică o constituie agricultura (pomicultura şi silvicultura)
în sectorul privat şi mai puţin în sectorul de stat, zona fiind caracterizată printr-un
potenţial deosebit de ridicat pentru pomicultură.
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2.8.2 Agenţi economici pe domenii de activitate
Tabel nr. 26 - Structura agenţilor economici din Isaccea, în funcţie de domeniul lor de
activitate
STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;

29

Pondere în
totalul
societăţilor
38

Repararea autovehiculelor şi motocicletelor

3

3

- Pensiuni

1

2

- Altă formă de cazare

1

2

1

2

3

3

Cofetării

1

2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Agricultura, Silvicultura şi Pescuit
Industria prelucrătoare
Distribuţia apei
Salubritate
Gestionarea deşeurilor

1
10
7
1
1
3

2
13
9
2
2
3

Nr
crt
1

Domeniul de activitate

Hoteluri

Număr
societăţi

2

Restaurante
Baruri

3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13

Activităţi de decontaminare
Transport şi depozitare
6
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de
servicii suport
Informaţii şi comunicaţii
2
Construcţii
Intermedieri financiare şi Asigurari
Activităţi de spectacole culturale şi recreative
Alte activităţi de servicii
6

-.
7

TOTAL

100 %

3
7

76

Din totalul celor 76 societăţi active, 77 % sunt microintrepinderi, respectiv au
maxim 9 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de maxim 7,5 milioane EUR.
Tabel nr. 27 - Evolutia societăţilor din oraşul Isaccea în perioada 2011-2014
Tipuri de societăţi

2014

2013

2012

2011

Microintreprinderi
Intreprinderi mici
Intreprinderi inactive
Total societăţi existente, din care:
- nou înfiinţate
- active

58
10
11
76
2
74

67
10
1
75
3
72

65
7
2
83
9
74

58
7
2
76
2
74

Tabel nr. 28 - Lista cu principalii agenţi economici de pe raza oraşului Isaccea
Nr. Angajati

Nr.
Crt.

Denumire
societate

Localita
tea
Total

d.c.
punct de
lucru
Isaccea

Cifra de
afaceri

Domeniul de
activitat

Profit

1.

ABRAMIS
PROD SRL

Isaccea

5

733.168

139.775

Agricultura

2.

ADMAR SERV
Isaccea
SRL

1

52.030

12.987

Servicii auto
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3.

AGRITOM SRL

Isaccea

4.

AGROCOM
SOIMUL SRL

5.

ANIPSED FLO
Isaccea
SRL

6.

AQUASERV
SA

Tulcea

7.

ARABICO SRL

8.

5

887.201

396.497

Agricultura

3

5.251.385

153.289

Comert – 3
puncte de lucru
in Isaccea cu
panificatie

1

-

-

Comert –unitate
noua

10

26.796.106

143.986

Servicii captare,
tratare,distributi
e apa

Tulcea

1

998.930

Pierdere
198.967

Comert

ARTEM
ORIENTAL
SRL

Isaccea

7

1.057.748

15.721

Comert

9.

ANSILVA SRL

Nufaru

1

106.399

10.

BEN
ARI
NEGEV
Isaccea
INDUSTRIAL

28

15.546.711

11.

BEST
CAFELAV SRL

Isaccea

1

12.

BORISMAR
SRL

Isaccea

4

13.

BRILIANT
SECURITY
SRL

Ilfov

9

14.

CAZACU
ELECTROCAS
SRL

Tulcea

4

15.

CDL
PRODCOM
SRL

Isaccea

16.

CEREAL
FACTORY SRL

Niculitel

17.

CONEVIN
IMPEX SRL

Jijila

Isaccea

82

336

2

Pierdere
26.979

Comert Bar

Pierdere
491.834

Extractie piatra

70.015

17.394

2 puncte de
lucru
Bar+Spalatorie
auto

497.719

Pierdere
16.968

comert 2 puncte
de lucru
Servicii
protectie
garda

109480

Pierdere
14.521

1

331.186

963

14

2.241.937

517.995

Acvacultura in
ape dulci

281.900

28.353

Agricultura
cereale

15.177

Activitati
profesionale
stiintifice
si
tehnice

1

1

72.770

si

Comert
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Activitati
contabile
si
audit financiar
Comert
2
puncte de lucru
Restaurant+magazin

18.

CONTAB
SERV SRL

Isaccea

2

82.200

26.736

19.

COOP
CONSUM
ISACCEA

Isaccea

6

335.719

Pierdere
17.961

20.

COPI
SRL

Isaccea

2

121.278

Pierdere
9440

Comert Bar

21.

COTARU COM
Isaccea
PREST SNC

2

552.596

21.099

Comert
magazin

22.

CN
POSTA
Bucuresti
ROMANA SA

35.
520

23.

CN
TRANSELECT
RICA SA

2184

24.

MAR

Pierdere
1.435.740.560 181.551.7 Servicii postale
83
20

2.485.127.373 6.135.590

Transport
energie electrica

DRG GROUP
Isaccea
DESING SRL

2

25.586

4029

Activitati
curatenie

25.

DAINEANU
AND CO

Isaccea

1

6151

Pierdere
14.166

Transport rutier
de marfuri

26.

DANUBE
RESEAERCH
CONSULTING
SRL

Isaccea

6

228.432

5303

Acvacultura apa
dulce

27.

DARION
HERCINIC SRL

Isaccea

1

-

-

Comert
magazin unitate
noua

28.

DAVIDARCO
M DELTA SRL

Isaccea

1

8969

Pierdere
8385

Comert
magazin

29.

DELTA
COLECTIV
SRL

Isaccea

-

-

-

Comert
magazin unitate
noua

30.

SNTGN
Constanta
TRANSGAZ SA

50

1.484.714.077

334.491.4 Transport prin
15
conducta gaze

31.

DIMA
ALEXANDRU
PFA

Isaccea

1

-

-

Servicii auto

32.

DIONEEA
SOFT SRL

Isaccea

3

161.465

25.509

Servicii soft la
comanda

33.

DIVERTIS
COMIXT SRL

Isaccea

-

690.486

11.495

Comert
magazin
2
puncte de lucru

Constanta

4939
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34.

DRAIVAUTO
SRL

Isaccea

-

-

Scoala
auto
unitate noua

35.

DUNAPREF
CARIERE SRL

Niculitel

4.931.828

12.179

Transport piatra

36.

DARIA
ALIMENT
COM SRL

Isaccea

1

71.939

8002

37.

DECONS HDG
Tulcea
SRL

1

234.731

23.321

Comert

38.

ELVIN
SELCOM SRL

Isaccea

2

53.377

Pierdere
1944

Panificatie
si
comert magazin

39.

EMIMAR COM
Isaccea
SRL

3

530.003

21.942

2 puncte de
lucru 2 baruri +
pensiune

40.

ENEL
DISTRIBUTIE
DOBROGEA
SA

Constanta

7

509.305.907

Punct de lucru
133.529.4
distributie
10
energie electrica

41.

ENFERO
COLECT SRL

Isaccea

1

215.269

27.504

Colectare
deseuri

42.

ERIDAN STIL
Isaccea
SRL

3434

2371

Bar+
alte
servicii cazare

43.

FARMACIA
NR. 30

Isaccea

3

271.996

8812

Comert produse
farmaceutice

44.

FLEXIDENT
SRL

Isaccea

1

33.315

10.858

Servicii
medicale

1

35

Comert

827

45.

FRUVINIS SA

Isaccea

16

1.192.781

87.116

Agricultura
cultivare fructe
+
comert
magazin

46.

FURTUNA
FLOVIR SNC

Isaccea

2

179.581

10.111

Comert
magazin

47.

ICHIM
REMATEX

Macin

1

168.734

Pierdere
3271

Comert
magazin

48.

ISTRATE
RADITA PFA

Isaccea

1

-

-

Servicii coafor

49.

JT GRUP SRL

Tulcea

1

6.625.776

353.423

Servicii
recuperare
deseuri

4

35
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50.

KAPEL
SRL

ELI

1

61.697

Pierdere
22.189

Comert

51.

LARCOM SRL

Isaccea

5

297.213

10.517

Fabricare
produse
din
pluta, paie, etc

52.

LEONA SALY
Isaccea
SRL

2

362.234

Pierdere
7931

Comert

53.

LOT MAR SRL

Isaccea

2

85.470

Pierdere
8155

Comert

54.

LUKTRANS
SRL

Galati

2

1

130.681

Pierdere
9718

Comert

55.

MARINA
PROD PREST Galati
SRL

63

5

10.606.328

926.238

Activitati
industriale

56.

MARR SRL

2

1

434.329

Pierdere
10.332

Comert

57.

MAYA TRANS
Bucuresti
SRL

44

9.517.649

Pierdere
505.475

Transport
fluvial

58.

MELISSA
FARM SRL

Tulcea

12

3.065.756

197.358

Comert produse
farmaceutice

59.

MARASHOES
PROD SRL

Braila

78

781.103

207.703

Fabricat
incaltaminte

60.

OLIVINA BEST
Isaccea
SRL

-

712.685

423.903

Agricultura

61.

PISCI
CULTURA SA

1

86.973

Pierdere
57.593

Acvacultura

62.

RARA
SRL

63.

PARC

Tulcea

Galati

4

Isaccea

1

Servicii energie
1.570.405 electrica
fotovoltaice
Servicii
recuperare
25.783
materiale
reciclabile

Ghimbav

4

7.291.786

REMAT SA

Tulcea

36

12.056.603

64.

RODEZIA
MARKET SRL

Isaccea

-

196.053

6678

Comert

65.

ROMTIL
FOREST SRL

Isaccea

21

2.637.660

53.677

Taierea
lemnului
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66.

ROSIORU
MEDICAL SRL

67.

ROUTINE MED
Sulina
SRL

68.

69.

70.

SABIN NAVAL
SERVICES
INDUSTRIES
SRL
SANDU
DUMITREL
PFA
SELAGI
MARKET SRL

Luncavita

Tulcea

9

1

386.097

Pierdere
24.057

Servicii
medicale

2

1

30.284

430

Servicii
medicale

1.550.384

240.664

Confectii
incaltaminte

-

-

Comert

-

-

Comert unitate
noua

3

Isaccea

-

Isaccea

1

6.013.364

69.418

Servicii
si
comert
echipamente
telecomunicatii

14

2.189.319

37.669

Comert
4
puncte de lucru

Isaccea

78.862

38

Comert

TUDOR
CRISTIAN PFA

Isaccea

-

-

Zootehnie

75.

UTILAGRO
SRL

Tulcea

6

31.626

8517

Agricultura

76.

VALS & CO
Greci
ANGELO SRL

2

9.543.131

66.586

Comert

71.

TELESYS SRL

Galati

72.

TIBISAV SRL

Isaccea

73.

TERICOM SRL

74.

43

46

2.8.3 Industria
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2.8.4 Agricultura
Tabel nr.29 - Suprafaţa agricolă, pe categorii de folosinţă în anul 2014:
Categorii de folosinţă
- arabil
- păşuni şi fâneţe
- vii şi livezi
Total teren agricol

Suprafaţa
(ha)
2845
664
808

Ponderea
suprafeţelor (ha)
65,9
15,4
18,7

4317

Sursa- Compartiment Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar din cadrul Primăriei oraşului Isaccea
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Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit
Recensământului agricol din anul 2010

Teren arabil
Grădină familială
Pășuni și fânețe
Culturi permanente
Suprafața agricolă utilizată
Suprafața agricolă neutilizată
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Tabel nr. 30 - Suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe (hectare), pe categorii de folosinţă
Suprafaţa agricolă utilizată

Localitate

JUDEŢ
TULCEA
Oraşul
ISACCEA
Pondere (%)

Grădini
familiale

Teren
arabil

Păşuni şi
fâneţe

Culturi
permanente

din care:

Total

Suprafaţa
agricolă
neutilizată

Suprafaţa
împădurită

Crânguri
în sistem
de rotaţie
pe termen
scurt

Suprafeţe
ocupate cu
clădiri,
curţi,
drumuri,
cariere
etc.

Heleştee,
iazuri,
bălţi

Suprafaţa
totală a
exploataţiei
agricole

261906,06

3874,31

63540,51

5755,21

335076,09

7091,79

4496,96

0

4349,41

2444,96

353459,51

2081,01

91,59

882,06

537,19

3591,85

78,61

4,26

0

63,80

0

3738,52

0,79

2,36

1,38

9,33

1,07

1,10

0,09

0

1,46

0

1,05

Tabel nr.36 - Exploataţii agricole (număr), cu suprafaţa agricolă utilizată, pe categorii de folosinţă
Suprafaţa agricolă utilizată

Localitate

Teren
arabil

Grădini
familiale

Paşuni
şi
fânete

Culturi
permanente

din care:

Total

Suprafaţa
agricolă
neutilizată

Crânguri
Suprafaţa în sistem
împădurită de rotaţie
pe termen
scurt

Suprafeţe
ocupate
cu clădiri,
curţi,
drumuri,
cariere
etc.

Heleştee,
iazuri,
bălţi

Suprafaţa
totală a
exploataţiei
agricole

JUDEŢ TULCEA

26657

36497

513

21238

42507

4050

45

0

39407

29

43861

Oraşul ISACCEA

566

961

5

485

1145

144

7

0

1079

0

1235
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Tabel nr.31 - Exploataţii agricole (număr) după modul de detinere a suprafeţei agricole
utilizate
Modul de deţinere a suprafeţei
Oraş ISACCEA
În proprietate
1065
În concesiune
9
În arendă
10
În parte
36
Utilizat cu titlu gratuit
99
Alte moduri
12
Total
1231
Sursa- Recensământul agricol 2010

Jud.TULCEA
39624
1966
1341
394
3516
1612
48453

Tabel nr. 32 - Exploataţii agricole (număr) care utilizează terenul arabil, după modul de
deţinere al acestuia
Modul de deţinere al terenului
Oraş ISACCEA
arabil
În proprietate
488
În concesiune
3
În arendă
10
În parte
24
Utilizat cu titlu gratuit
61
Alte moduri
8
Total
594
Sursa- Recensământul agricol 2010

Jud. TULCEA
22708
1824
1300
320
2345
1182
29679

Tabel nr.33 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil
Clase de mărime
Sub 0,1 ha
0,1 - 0,3 ha
0,3 - 0,5 ha
0,5 - 1 ha
1-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50-100 ha

Oraş ISACCEA
54
134
68
124
122
50
3
4
1
0
2

Jud. TULCEA
3672
6102
2021
4757
4269
3380
1117
433
144
139
194
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peste 100 ha
Total
Sursa- Recensământul agricol 2010

4

429

566

26657

Cultura plantelor
Tabel nr.34 - Suprafeţele cultivate în ISACCEA, conform Recensământului agricol 2010
Oraş ISACCEA
Culturi

Grâu comun si grâu spelt
Porumb
Plante tehnice (floarea
soarelui, rapiţă şi soia)
Legume, pepeni (în câmp şi
în sere)
Plante de nutreţ (fân şi masă
verde, leguminoase pentru
nutreţ- lucernă, trifoi)
Cartofi

Jud. TULCEA

Suprafaţa
cultivată
(hectare)
563,58
0

27,08%
0

Suprafaţa
cultivată
(hectare)
77053,85
0

837,30

40,23%

89240,27

18

0,86%

2232,99

15,66

0,75

10660,94

0,39

0,02

1208,82

0,00

408,17

0,16
Alte culturi
TOTAL ARABIL (din
1435,09
suprafaţa agricolă utilizată)

Pondere din teren
arabil

180805,04

Tabel nr. 35 - Suprafeţele cultivate în ISACCEA
Cultura

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Meri
5
Pruni
14
Alţi pomi fructiferi
352
Struguri de masă
0
Struguri de vin
266
TOTAL
637
Sursa- Recensământul agricol 2010

Pondere
0,8
2,2
55,2
0
41,8
100
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Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 36 - Situaţia producţiilor medii la principalele culturi în oraşul Isaccea
Producţia
Producţia
2011
2014
Grâu
Kg/ ha
4077
3501
Porumb
Kg/ ha
2717
6869
Pepeni verzi şi galbeni Kg/ ha
6288
10502
Cartofi
tone
4500
4000
Prune
tone
Meri
tone
4692
4048
Struguri
tone
3688
2368
Sursa-Compartiment Registrul Agricol, Cadastru, Fond Funciar
Denumire cultura

U.M

Diferenţa
+/-576
+4125
+4214
-500
+148
-1320

Diferenţa
%
14
152
67
11
3
36

Creşterea animalelor
Tabel nr.37 – Efectivele de animale din localitatea Isaccea conform Recensământului
agricol 2010

Efective de animale (capete)
Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări
Cabaline
Familii de albine

Jud. Tulcea
27415
287167
59380
96124
775188
34895

Isaccea
191
2475
206
424
21364
482

Pagina 64 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

2.9 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
2.9.1 Factori şi probleme de mediu
2.9.1.1 Factorul de mediu aer
Protecţia atmosferei este un domeniu de mare importanţă în asigurarea sănătăţii
umane şi a protecţiei mediului. Prevederile directivelor europene în domeniul calităţii
aerului şi a legislaţiei naţionale în domeniu stipulează încadrarea zonelor şi aglomerărilor
în regimuri de evaluare şi gestionare a calităţii aerului. Această încadrare depinde de
nivelul concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi şi de încadrarea acestora peste sau
sub obiectivele de calitate definite: VL - valoare limită, PSE - prag superior de evaluare,
PIE - prag inferior de evaluare. Depăşirea valorilor limită/pragurilor de alertă impune
elaborarea de planuri/programe care să conducă la reducerea emisiilor de poluanţi la
sursă, respectiv la încadrarea concentraţiilor ambientale în valorile limită. Calitatea
aerului este influenţată direct de cantităţile de poluanţi emişi la nivelul judeţului şi se
apreciază pe de-o parte prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanți în
atmosferă, iar pe de altă parte prin măsurătorile realizate prin reţeaua de monitorizare
existentă. Inventarul local al emisiilor de poluanţi în atmosferă se realizează pe baza
informaţiilor furnizate de operatorii economici inventariaţi (nivelul producției, utilaje,
instalaţii şi vehicule utilizate şi consumuri totale de carburanţi/ combustibili utilizaţi în
anul precent) şi pe baza unor date statistice (număr de locuitori din judeţ, numărul şi
categoriile de autovehicule înmatriculate, etc.)
Sursele de poluare a aerului:
Sursele de poluare a aerului în oraşul Isaccea sunt:
- Mijloacele de transport aparţinând localnicilor;
- Activităţile economice desfăşurate pe teritoriul oraşului şi de sursele de încălzire din
gospodăriile individuale.
Conform Ordinului nr. 1269/ 2008 privind încadrarea localităţilor în cadrul
Regiunii 2, potrivit prevederilor Ordinului MAPM protecţiei mediului nr. 745/ 2002
privind stabilirea aglomerărilor urbane şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru
evaluarea calităţii aerului în România, Oraşul Isaccea este încadrat:
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- în lista 2 - unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt intre
valoarea limita si valoarea limită plus marja de toleranta - sublista 2.2. – pentru pulberi în
suspensie (PM10);
- în lista 3 - unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici
decât valoarea limită plus:
# sublista 3.2. - zonă pentru care nivelurile concentraţiei unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi
pragul inferior de evaluare pentru dioxid de sulf (SO2),
# sublista 3.3. - zonă pentru care nivelurile concentraţiei unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare pentru
dioxid de azot (NO2), plumb (Pb), monoxid de carbon (CO) şi benzen (C6H6).
2.9.1.2 Factorul de mediu apă
La nivelul oraşului Isaccea se întâlnesc ape curgătoare Dunărea, izvoare subterane
şi lacuri. În ceea ce priveşte starea ecologică a fluviului şi izvoarelor subterane, toate
acestea se încadrează în clasa de calitate III, corespunzătoare unei stări moderate, ceea ce
înseamnă că valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apă de
suprafaţă deviază moderat faţă de acelea care sunt în mod normal asociate cu tipul de
corp de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate. Valorile prezintă semne moderate de
perturbare ca urmare a activităţilor umane şi sunt esenţial perturbate faţă de valorile din
condiţiile de stare bună.

Sursele de poluare a apei :
Sursele de poluare a apei sunt reprezentate de activităţile economice şi cele
menajere. În oraş există asociaţii familiale sau societăţi comerciale care desfăşoară
activităţi agricole, activitati de comert, etc. Animalele sunt crescute în cadrul
gospodăriilor individuale.
Apa subterană poate fi poluată prin infiltrarea substantelor poluante din sol
(îngrăşăminte agricole, pesticide, deşeuri lichide, depozitarea necorespunzătoare a
deşeurilor pe sol, etc).
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Conform prevederilor Ordinului comun nr. 1552/743 din 2008 emis de MMDD şi
MADR pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din
activităţi agricole, comuna Sutesti este nominalizată în lista zonelor vulnerabile la
poluarea cu nitraţi.

2.9.1.3 Factorul de Mediu sol
Terenul extravilan este în general agricol, de o calitate bună, cu potenţial productiv
în aceeaşi măsură.
Principalele tipuri de culturi întâlnite sunt grâul, porumbul, floarea soarelui,
legumele şi cartofii. Ponderea mare a suprafeţelor cultivate cu cereale este specifică unei
agriculturi extensive, cum este de altfel întreaga agricultură românească.
Din punct de vedere al productivităţii medii la hectar pe localităţi la cultura de
grâu, Oraşul Isaccea se situează între oraşele cu nivel ridicat.
Din punct de vedere al productivităţii medii la hectar pe localităţi la culturile de
porumb, floarea soarelui şi legume, Oraşul Isaccea se situează între oraşele cu nivel
mediu.
Din punct de vedere al productivității medii la hectar pe localităţi la cultura de
cartof, oraşul Isaccea se situează între oraşele cu nivel scăzut.

Sursele de poluare a solului:
Solul oraşului poate prezenta unele probleme de poluare, ca efect al diferitelor
activităţi antropice, cum ar fi:
- utilizarea neraţională a îngrăşămintelor şi pesticidelor;
- practicarea unei agriculturi intensive;
- deversarea unor poluanţi în cursurile de apă a contribuit la poluarea pânzelor de apă
freatică, precum şi a solului prin folosirea apei la irigaţii, în perioada în care se făceau
irigaţii, poluanţi care au putut rămâne in sol;
- colectarea necorespunzătoare a deșeurilor.
O pondere în poluarea solului o deţin deşeurile animaliere provenite din unităţile
zootehnice.
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O altă sursă de poluare a solului este reprezentată de deşeurile menajere şi
animaliere provenite de la populaţie şi unităţile agricole.
O sursă de poluare a solului care ar putea fi evitată pe viitor, o constituie
depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare a deşeurilor.
2.9.1.4 Alţi factori cu impact asupra mediului

Riscuri naturale

Cutremure
Principala sursă de risc pentru zona Oraşului Isaccea este seismul, care poate
provoca avarii construcțiilor ce nu au fost proiectate antiseismic.Pericolul real de apariţie
al unor mişcări seismice provine din regiunea munţilor Vrancei.
În conformitate cu prevederile STAS 11100/1–1993, Oraşul Isaccea se încadrează
în gradul 81 (MSK) de intensitate seismică.

Inundaţii
Pe teritoriul Oraşului Isaccea, inundaţiile pot fi provocate de precipitaţii abundente
şi debitul excepţional al Dunării, amplificat în eventualitatea avarierii digului de
protecţie.
Alunecări de teren
Pe teritoriul Oraşului Isaccea riscul alunecărilor şi prăbuşirilor de teren este real. În
mod frecvent se produc surpări de maluri de-a lungul Dunarii care pot pune în pericol
terenurile agricole aflate în vecinătate.

2.9.2 Sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de
timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).
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Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare,
valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi
monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor.
Prin Hotărarea Consiliului Local a fost aprobată delegarea gestiunii Serviciului de
salubrizare al oraşului Isaccea, către SC J.T. GRUP SRL Tulcea, pe o perioadă de 1 an,
cu posibilitatea prelungirii.

Pe de altă parte oraşul Isaccea, s-a asociat cu alte localităţi din judeţul
Tulcea, în vederea elaborării unui proiect cu finanţare externă, privind
managementul deşeurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul Tulcea se află în
derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul
Tulcea”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013.
Sursele de deşeuri din oraşul Isaccea sunt: deşeuri menajere provenite de la
populaţie şi agenţii economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi,
parcuri, deşeuri menajere spitaliceşti.
Compoziţia deşeurilor menajere din oraşul Isaccea:
-

material organic cu umiditate ridicată – 80 %.
hârtie 5. %
metale 1%
sticlă 5 %
cenuşă - %
diverse alte reziduri 9 %

Cantitatea de deşeuri menajere colectate anual în perioada 2009-2013 – cca. 1400
tone/an

2.9.3 Spaţii Verzi
Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este ocupată de terenuri agricole,
de o calitate bună, cu potenţial productiv în aceeaşi măsură.
Vegetaţia naturală de stepă se mai găseşte în spaţiile dintre parcelele agricole, pe
marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.
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Conform prevederilor Legii nr. 24 /2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare, spaţiile verzi
din zonele urbane cuprind: parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul bulevardelor
şi străzilor, terenuri libere neproductive din intravilan.
Astfel, spaţiile verzi, în funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt:
- publice - parcuri, scuaruri, spaţii amenajate cu dominantă vegetală şi zone cu vegetaţie
spontană ce intră în domeniul public;
- private - spaţii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
Nu fac obiectul reglementării prezentei legi:
- vegetaţia din extravilan inclusă în fondul forestier;
- zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, respectiv râurilor şi bazinelor de apă;
- perdelele de protecţie amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă;
- ariile naturale protejate;
- zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii de transport;
- spaţiile verzi de pe terenurile aflate în proprietate privată şi care nu pot fi utilizate în
interes public .
Situaţia spaţiilor verzi este reglementată prin O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel:
- parcurile sunt spaţii verzi care au o suprafaţă minimă de 1 ha,
- scuarurile sunt spaţii verzi cu suprafaţă mai mică de 1 ha.
Tabel nr. 38 – Fondul forestier jud.Tulcea
An
2009
2010
2011
2012

Suprafaţa fondului forestier (ha)
1985
1985
1985
1985

Volumul de lemn recoltat (mc)
3106
6864
5295
5527

Sursa: INSSE, Tempo online
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2.9.4 Situaţii de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezintă un eveniment excepţional, cu caracter non militar,
care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul
înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
În oraşul Isaccea funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:
1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două
activităţi principale:
informare publică şi prevenire;
intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate.
Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje:
-

- autogreder - 1
- tractoare - 1
- buldoexcavator - 1
- camion
2.10 ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Administraţia publică în oraşul Isaccea este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu
hotărârile Consiliului Local.
Administraţia publică din oraş 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.
Primarul, viceprimarul şi 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
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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
răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi
reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Consiliul Local al oraşului Isaccea este compus din

15 consilieri locali pe

perioada 2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în
condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Potrivit legislaţiei, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilileşte prin ordin al
prefectului, în functie de populaţia oraşului, raportată de Institutul Naţional de Statistică
şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în care se fac alegerile sau, după caz, la
data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.
Aparatul de specialitate al Primăriei oraşului Isaccea cuprinde 101 de posturi,
structurate pe compartimente de specialitate, astfel:
-

Demnitari - 2 posturi

-

Funcţii publice – 33 posturi (din care 5 funcţii publice de conducere şi 28
funcţii publice de execuţie)

-

Contractuali - 66 posturi ( - de conducere şi 66 posturi de execuţie )

Din totalul de 101 de posturi, 85 sunt ocupate, iar 16 sunt declarate vacante.
În subordinea Primarului funcţionează următoarele servicii şi direcţii:
-

Secretar

-

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru

-

Compartiment Audit

-

Serviciul Investiţii, Achiziţii, Mediu, Protecţie civilă

-

Serviciul Economic

-

Cabinetul Primarului
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În subordinea Secretarului oraşului funcţionează:
-

Compartiment Juridic, Autoritate tutelară

-

Compartiment Secretariat, Relaţii Publice, Arhivă

-

Compartiment Resurse umane-salarizare

În subordinea Consiliului Local funcţionează:
-

Casa de cultură

-

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

-

Serviciul public de asistenţă socială
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2.11 Indicatori ai cheltuielilor operaţionale sau care reflectă rigiditatea acestora
(RCO)
lei Denumire indicator
RCO1 Cheltuieli totale
de personal
RCO1a Cheltuieli totale
de personal pe locuitor
RCO1b Ponderea
cheltuielilor totale de
personal în cheltuielile
operaţionale
RCO2 Cheltuieli de
personal autonome (fără
învăţământ)
RCO2a Cheltuieli de
personal autonome (fără
învăţamânt) pe locuitor
RCO2b Ponderea
cheltuielilor de personal
autonome (fără
învatamant) în
cheltuielile operaţionale
RCO3 Cheltuieli de
personal, cu subvenţii
pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi
tarif şi cu asistenţa
socială
RCO3a Cheltuieli de
personal, cu subvenţii
pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi
tarif şi cu asistenţa
socială pe locuitor
RCO3b Ponderea
cheltuielilor de personal,
cu subvenţii pentru
acoperirea diferenţelor de
preţ şi tarif şi cu asistenţa
socială în total cheltuieli
operaţionale
RCO4 Cheltuieli
operaţionale
RCO4a Cheltuieli

2010
4.103.693

2011
2012
2013
2014
3.379.612 3.544.950 3.862.165 4.740.630

773,84

637,18

668,10

726,79

896,15

36,62

46,62

37,33

40,74

33,34

1.956.747

1.655.578 1.811.253 1.834.265 1.854.294

368,99

312,14

341,36

345,18

350,53

17,46

22,84

19,07

19,34

13,04

550.711

380.422

442.504

488.443

496.150

103,85

71,72

83,40

91,92

93,79

4,91%

5,25%

4,66%

5,15%

3,49%

11.206.257 7.249.410 9.495.471 9.479.750 14.214.831
2113,19

1366,78

1789,57

1783,92

2687,11
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operaţionale pe locuitor
RCO4b Ponderea
cheltuielilor operaţionale
în total cheltuieli

100

100

100

100

100

2.12 Capacitatea de investire şi de contractare de împrumuturi (CID)
- lei Denumire indicator
CID1 Cheltuieli cu
finanţarea serviciului datoriei
CID1a Cheltuieli cu
finanţarea serviciului datoriei
pe locuitor
CID1bPonderea cheltuielilor
cu finanţarea serviciului
datoriei în total cheltuieli
CID2 Serviciul anual al
datoriei ca pondere în
veniturile curente totale
(autonome)
CID3 Cheltuieli totale cu
investiţiile
CID3a Cheltuieli totale cu
investiţiile pe locuitor
CID3bPonderea cheltuielilor
totale cu investiţiile în total
cheltuieli
CID4 Ponderea serviciul
datoriei pentru
imprumuturile pe termen
lung în cheltuielile totale cu
investiţiile

2010
2011
2012
2013
2014
2.590.000 2.590.000 2.590.000 3.130.000 3.250.000
488,40

488,31

488,13

589,01

614,37

23,68

36,70

27,74

32,91

22,87

29,74

27,45

19,54

26,28

25,34

4.528.573 575.980

2.182.675 2.374.797 5.803.860

853,96

108,59

411,36

446,89

1097,13

41,41

8,16

23,37

24,97

40,83

57,19

449,67

118,66

131,80

56,00

2.13 Capacitatea de Management Financiar (CMF)
- lei Denumire indicator
CMF1 Rezultatul
(excedentul sau deficitul)
operaţional brut
CMF1a Ponderea
rezultatului
(excedent/deficit)
operaţional brut în total

2010
2011
2012
2013
2014
2.559.404 2.087.672 2.223.870 1.484.589 8.077.225
(deficit)
(excedent) (excedent) (deficit)
(excedent)
32,44

25,03

19,62

15,28

37,14
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venituri operaţionale
CMF2 Ponderea
rezervelor în total cheltuieli
CMF3 Rezultatul
0
(excedent/deficitul)
operaţional net
CMF3a Ponderea
0
rezultatului
(excedent/deficit)
operaţional net în total
venituri operaţionale

-

-

-

-

241

241

4258

2.828.937

0

0

0,04

20,16

2.14 Indicatori privind evaluarea veniturilor:
Indicatori ai veniturilor sau care reflectă capacitatea de a genera venituri
(CGV)
- lei Denumire indicator
CGV1 Venituri din
impozitul pe
proprietate
CGV1a Venituri din
impozitul pe
proprietate pe locuitor
CGV1b Ponderea
veniturilor din
impozitul pe
proprietate în total
venituri
CGV2 Venituri proprii
fiscale
CGV2a Venituri
proprii fiscale pe
locuitor
CGV2b Ponderea de
venituri proprii fiscale
în total venituri
CGV3 Veniturile
curente proprii (fiscale
şi nefiscale)
CGV3a Venituri
curente proprii (fiscale
şi nefiscale ) pe
locuitor

2010
807.359

2011
880.218

2012
1.067.069

2013
2014
2.173.901 1.632.248

152,25

165,95

201,11

409,09

308,55

10,65

10,84

9,55

22,57

10,76

6.158.257

5.615.024 8.923.939

7.474.722 8.625.872

1161,28

1058,64

1681,86

1406,61

1630,60

81,24

69,14

79,87

77,62

56,88

7.281.088

7.590.078 10.997.748 9.018.189 10.544.267

1373,01

1431,01

2072,70

1697,06

1993,25
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CGV3b Ponderea
veniturilor curente
proprii (fiscale şi
nefiscale) în totalul
veniturilor
CGV4 Venituri
curente totale
(autonome)
CGV4a Venituri
curente totale
(autonome) pe locuitor
CGV4b Ponderea
veniturilor curente
totale (autonome) în
total venituri
CGV5 Venituri
operaţionale
CGV5a Venituri
operaţionale pe locuitor
CGV5b Ponderea
veniturilor operaţionale
în total venituri
CGV6 Venituri
pentru investiţii
CGV6a Venituri
pentru investiţii pe
locuitor
CGV6b Ponderea
veniturilor pentru
investiţii în total
venituri
CGV7 Total venituri pe
locuitor
CGV8 Gradul de
colectare a veniturilor
proprii fiscale

96,05

93,46

3.998.708

5.197.284 5.011.946

6.201.665 5.413.234

754,05

979,88

944,58

1167,04

1023,30

52,75

64,00

44,86

64,40

35,70

7.890.170

8.341.246 11.333.012 9.714.816 21.744.715

1487,87

1572,63

2135,87

1828,15

4110,53

104,09

102,71

101,43

100,88

143,40

255.046

1.031.911 2.988.689

844.944

4.894.706

48,09

194,55

563,27

159

925,28

3,36

12,71

26,75

8,77

32,28

1429,44

1531,07

2105,83

1812,19

2866,56

71%

56%

62%

71%

88%

60%

79%

90%

86%

Gradul de colectare a
veniturilor dintr-un
anumit impozit raportul dintre
incasarile efective
79%
dintr-un impozit anume
si totalitatea obligatiilor
de plata ale
contribuabililor
aferente acelui impozit.

98.43

93,65

69,53
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Gc = Încasări/Debit
(impozit clădiri
persoane fizice)
Gradul de colectare a
tuturor impozitele
locale - media
ponderată a gradelor de
colectare ale diferitelor
impozite în raport cu
încasările din aceste
impozite:
Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj
CGV9 Nivelul
fiscalităţii locale
Nivelul fiscalităţii
pentru un anumit
impozit - raportul
dintre nivelul efectiv
(procent sau suma
absoluta) şi nivelul
maxim permis de lege
pentru anul respectiv:
Nf = Nef/Nmax
Nivelul fiscalităţii
agregate (pentru toate
impozitele locale) media ponderată a
nivelurilor fiscalităţii
pentru impozitele
locale în raport cu
încasările din
respectivele impozite.
Nfa =
Σ(Nfj*Ij)/ΣIj

Condiţii care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă
 cooperare intra-judeteană, intra-regională, natională şi internatională (oraşe
înfrăţite, colaborări şi schimb de experientă, parteneriate locale)
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 administraţia

locală

(autonomie

locală,

decizii majore, timpul de

rezolvare a problemelor, programe finanţate prin UE, pregătire profesională a
funcţionarilor)
 politica de taxe (situaţia impozitelor şi a taxelor - colectare; bugetul local:
categorii de venituri şi cheltuieli bugetare)
 investiţii locale (româneşti şi străine) situaţia pe piaţa imobiliară (preţul
caselor şi apartamentelor), preţul terenului

2.16 INDICATORI PRIVIND INVESTIŢIILE PUBLICE finanţate prin
proiecte
Nr
crt

Proiect
- nume

Nume
finanţator

Obiectiv
general

Rezultate

Valoare
totală

Contribuţie
proprie

Finanţare
nerambursabilă/
rambursabilă

3. ANALIZA SWOT PE DOMENII
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari) Weaknesses (puncte slabe) Opportunities
(oportunităţi) Threats (riscuri).
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării
premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe,
punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de
care comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi
similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.
Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor
favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de
diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea
oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe
domenii de interes.
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Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la
schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau
instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe
care şi le-a propus.
Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi
realizările comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi
integrată a legăturilor dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii.
Unele „oportunităţi" şi „ameninţări" vor apărea din „punctele tari" şi „punctele
slabe" ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de
acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
construieşte pe Punctele Tari, elimină Punctele Slabe, exploatează oportunităţile,
îndepărtează Ameninţările.
În acest punct al procesului vor fi selectate:
● Obiectivele propuse pentru realizare, astfel încât numărul lor să fie realist;
● Se vor determina cele mai potrivite acţiuni pentru atingerea lor;
● Grupurile de interes necesare pentru implementare;
● Se vor stabili atribuţiile, responsabilităţile şi perioada de realizare a viziunii
formulate.

3.1 ANALIZA SWOT MEDIU
Puncte Tari
Puncte Slabe
• Condiţii geografice (climatice,
• Exces de umiditate în perioadele
hidro-geologice, pedologice) favorabile ploioase;
• Demararea activităţii de colectare
• Alternanţă de ani secetoşi şi
conformă a deşeurilor (achiziţionare umezi
containere metalice şi pubele/ coşuri de
• Suprafeţele destinate pomiculgunoi pentru salubrizarea stradală a turii au fost în mare parte abandonate,
zonelor centrale);
aici instalându-se degradări încă de
• Reţeaua hidrografică este bine intensitate moderată, dar cu potențial
reprezentată;
sursele de apă sunt distructiv pe timp îndelungat;
suficiente pentru asigurarea necesarului
• Colectarea selectivă a deşeurilor
de apă potabilă, dar şi a apei pentru slab implementată;
activităţi industriale;
• Lipsa unei educaţii ecologice a
populaţiei
• Un mediu ambiant puţin poluat.
• Lipsa soluţiilor certe şi eficiente
• Existenţa unor zone verzi la pentru folosirea de îngrăşăminte
marginea localităţii
naturale şi renunţarea, pe cât posibil, la
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• Existenţa unor zone naturale
strict protejate

substanţele chimice;
• Investiţii mari necesare pentru
îndeplinirea cerinţelor UE în domeniul
gestionării deşeurilor;
• Suprafaţa mică a terenurilor
ocupate cu spaţii verzi;
• Spaţiile verzi existente nu sunt
amenajate corespunzător;
• Cadrul
natural
existent
nevalorificat;
• Traficul greu în oraş
• Lipsa perdelelor de protecţie

Oportunităţi
• Programele
cu
finanţare
europeană în perioada 2014-2020
• Implementarea
Proiectului
“Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în judeţul Tulcea”
• Implicarea
populaţiei
în
activităţile de educaţie ecologică
• Dezvoltarea de parteneriate în
domeniul protecţiei mediului
• Creşterea mobilităţii populaţiei
• Posibilitatea utilizării energiilor
neconvenţionale oferite de sistemul
natural al zonei (soare, vânt, ape
geotermale, etc) prin tehnologii noi;
•
Instruirea
permanentă
şi
specifică pentru dezvoltarea capacităţii
personalului care implementează şi
aplică efectiv politicile în domeniul
protecţiei mediului;
• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor
soluţii de adaptare pe termen lung, cât şi
a unor planuri de măsuri de contingenţă
intersectoriale, cuprinzând portofolii de
soluţii alternative pentru situaţii de criză
generate de fenomene naturale sau
antropice;
•
Necesitatea identificării unor
surse suplimentare de finanţare, în
condiţii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte şi programe de
anvergură, în special în domeniile
infrastructurii,
energiei,
protecţiei

Ameninţări
• Schimbări climatice severe
• Nerespectarea
legislaţiei
şi
reglementărilor
privind
protecţia
Mediului de către agenţii economici şi
populaţie
• Defrisari necontrolate cu efecte
majore
• Insuficienţa resurselor financiare
pentru realizarea unor proiecte şi
cofinanţarea unor proiecte din fonduri
UE;
•
Personal insuficient instruit
pentru implementarea şi aplicarea
efectivă a politicilor în domeniul
protecţiei mediului;
•
Slaba identificare a unor surse
suplimentare de finanţare, în condiţii de
sustenabilitate, pentru realizarea unor
proiecte şi programe de anvergură, în
special în domeniile energiei şi
protecţiei mediului;
• Dezvoltarea economică poate
genera probleme de contaminare a
solurilor, de poluare a atmosferei sau a
apelor, de poluare fonică şi/sau vibraţii;
• Risc seismic pe teritoriul oraşului
Isaccea
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mediului,
siguranţei
alimentare,
educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;

3.2 ANALIZA SWOT SĂNĂTATE
Puncte tari
• Acoperirea bună a oraşului cu
cabinete medicale de familie, cabinete
stomatologice
• Existenţa unui număr satisfacator
de farmacii
• Profesionalismul medicilor de
familie
Oportunităţi

Puncte slabe
• Inexistenţa
cabinetelor
medicale
specializate
• Inexistenţa unei Staţii a Serviciului
Judeţean de Ambulanţă
• Slaba
motivare
financiară
a
personalului medico-sanitar din cadrul
sistemului public
• Lipsa unui Centru de Sănătate
Ameninţări
•

Costuri ridicate ale serviciilor
• Programe
de
finanţare
a
medicale
sistemului sanitar(UE)
• Legislaţie fluctuantă
• Crearea unui centru de sanatate
• Subfinaţarea,
ca
urmare
a
• Dezvoltarea
sistemului
de descentralizării administrative
asigurări de sănătate
• Migraţia cadrelor medicale cu
pregătire superioară şi medie în afara ţării
pentru locuri de muncă mai bine plătite

Pagina 82 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

3.3 ANALIZA SWOT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Puncte Tari
• Existenţa Serviciului Public de
Asistenţă Socială
• Cunoaştrea realităţii sociale ca
urmare că oraşul este o comunitate mică
• Existenţa unui Centru de Zi pentru
Copii
• Colaborarea şcolii cu serviciile
sociale

Puncte Slabe
• Lipsa implicării societăţii civile în
sprijinirea
administraţiei
pentru
rezolvarea
problemelor
sociale
comunitare.
• Ponderea mică a locuinţelor aflate
în administrarea primăriei
• Prepoderenţa măsurilor pasive în
detrimentul celor active
• O problemă socială nouă: copiii ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate
• Implicarea insuficientă a cultelor
religioase în rezolvarea problemelor
sociale
• Fonduri
insuficiente
pentru
sprijinirea serviciilor sociale
• Lipsa locurilor de munca
• Slaba reprezentare a serviciilor de
îngrijire la domiciliu
• Servicii
insuficiente
pentru
prevenirea
abandonului
şi
instituţionalizării

Oportunităţi
• Obiective investiţionale sprijinite
prin finanţări nerambursabile prin fonduri
UE
• Parteneriate cu ONG-uri pentru
dezvoltarea serviciilor sociale
• Crearea de parteneriate cu biserica
• Realizarea unor echipe mobile pentru
îngrijirea vârstnicilor,
• Dezvoltarea economiei sociale
• Dezvoltarea voluntariatului şi a
spiritului civic

Ameninţări
• Creşterea ratei somajului
• Creşterea gradului de sărăcie
• Lipsa ofertelor de muncă pentru
grupurile vulnerabile
• Abandonul şcolar în rândul
persoanelor din grupurile vulnerabile
social
• Populaţia asistată social preferă să
fie susţinută social în defavoarea
implicarii active din punct de vedere
economic
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3.4 ANALIZA SWOT TURISM
Puncte Tari
• Existenţa unor obiective turistice:
cetatea Noviodunum, mănăstirea Cocoş,
zona protejată a Deltei Dunării, fluviul
Dunărea;
• Existenţa unui patrimoniu natural şi
cultural cu o valoare deosebită ;
• Păstrarea, din punct de vedere
arhitectonic, a planimetriei şi a altor
elemente tradiţionale ;
• Convieţuirea paşnică a minorităţilor
şi procesul de aculturaţie în anumite
domenii ale vieţii tradiţionale care a dat
naştere unor sisteme culturale unice .

Puncte Slabe
• Lipsa unei infrastructuri turistice
adecvate şi capabile să atragă resurse
financiare din exploatarea turistică a
regiunii
• Degradarea accentuată a
infrastructurii de acces în zonă ceea ce
duce la accesibilitate greoaie a turiştilor ;
• Puterea economică scăzută a
localnicilor şi lipsa interesului pentru actul
cultural ;
• Lipsa unor broşuri/pliante de
popularizare a regiunii şi a valorilor sale
excepţionale ;
• Lipsa unui Centru de Informare
Turistică la nivel local
• Dezinteresul agenţiilor de turism
din Tulcea şi Constanţa pentru includerea
în pachetele turistice şi a unor activităţi
culturale prin care să se promoveze
patrimoniul cultural şi natural deosebit al
regiunii
• Lipsa serviciilor.

Oportunităţi
• Posibilitatea de dezvoltare puternică
a zonei printr-o promovare eficientă a
turismului ştiinţific, cultural, ecologic,
arheologic, etnic etc.
• Consolidarea unei mentalitati pro
turism în rândul populaţiei, autorităţilor
locale, ONG-urilor, cercul investitorilor şi
susţinerea acestora pentru revitalizarea
socio-economică
a
oraşului
prin
valorificarea patrimoniului istoric
• Crearea unui brand şi promovarea
acestuia la târgurile de turism, agenţii de
turism
• Posibilitatea accesării fondurilor
europene pentru dezvoltarea activităţilor şi
infrastructurii turistice
• Iniţierea unor evenimente/festivaluri
• Numărul mare de turişti români şi
străini care vizitează anual Delta Dunării şi
care doresc şi alte oferte alternative prin

Ameninţări
• Competiţia acerbă în regiunea
Dobrogea, din punct de vedere al
obiectivelor turistice;
• Degradarea unor obiective turistice,
datorită lipsei de fonduri necesare pentru
întreţinerea lor sau nevalorificarea
acestora
• Lipsa de adaptabilitate la noile
tendinţe ale cererii turistice
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care să se diversifice oferta ;
• Dezvoltarea
infrastructurii
de
cazare ;
• Consultanţă de specialitate acordată
potenţialilor investitori locali pentru
dezvoltarea unor mici afaceri ce au în
vedere agro-turismul ;
• Potenţial pentru turismul de pescuit,
vânătoare, birdwatching, ciclism.

3.5 ANALIZA SWOT POTENŢIAL ECONOMIC
Puncte Tari
• Existenţa în zonă a unor societăţi
comerciale şi persoane fizice autorizate
active
• Existenţa unei infrastructuri
convenabile;
• Amplasare teritorială favorabilă
în ceea ce privește accesibilitatea pe
cale rutieră şi navală;
• Existenţa forţei de muncă
disponibilă în oraş, multe persoane apte
şi doritoare de a lucra ;
• Existenţa unui număr aproximativ important de agenţi economici
înregistraţi care îşi au sediul sau
punctele de lucru pe teritorilul oraşului;

Puncte Slabe
• Resurse financiare locale
insuficiente, investiţii autohtone foarte
mici;
• Orientarea cu precădere către
comerţul din alimentaţia publică:
magazine alimentare şi baruri;
• Infrastructură necorespunzătoare
( alimentare cu apă şi canalizare:
parţial )
• Activitatea redusă de marketing a
societăţilor comerciale
• Lipsa de receptivitate a
populaţiei locale la programele de
finanţare;
• Lipsa de receptivitate şi
flexibilitate la cerinţele pieţei;
• Forţă de muncă nespecializată şi
cu mentalităţi neadaptate noilor cerinţe
ale pieţei muncii;
• Buget redus al APL, pentru
susţinerea proiectelor de investiţie în
resursa umană şi a celor de dezvoltare
locală;
• Interes scăzut al agenţilor
economici locali pentru formarea
profesională a angajaţilor;
• Număr redus al locurilor de
muncă pe piaţa locală;
• Experienţă redusă/ lipsă de
experienţă a agenţilor economici
• Insuficienta procesare locală a
produselor vegetale şi animale;
• Lipsa de motivare de a se angaja
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a celor care primesc ajutor social;
• Migraţie masivă a populaţiei
active în ţări din spaţiul european;
• Lipsa pieţei de materii prime şi a
celei de desfacere a produselor pe raza
oraşului;
Oportunităţi
• Utilizarea programelor de
finanţare ale Uniunii Europene;
• Promovarea şi stimularea
asociaţiilor agricole în scopul
exploatării intensive a terenurilor
• Utilizarea tehnologiilor
performante
• Valorificarea terenurilor agricole
degradate şi nevaloroase;
• Cooperare între producătorii
agricoli locali şi agenţi economici activi
în domeniul industriei alimentare;

Ameninţări
• Fonduri străine pentru investiţii,
relativ scăzute în raport cu necesarul;
• Cadru legislativ nefavorabil
dezvoltării sectorului cercetaredezvoltare-inovare;
• Condiţiile UE dificil a fi
îndeplinite de către agenţii economici
autohtoni, aspect care face ca, pentru
majoritatea producătorilor agricoli din
România, piaţa UE să fie inaccesibilă
• Adaptabilitatea scăzută la
schimbare a agenţilor economici şi a
forţei de muncă;
• Capacitate redusă de susţinere
financiară a modernizării;

3.6 ANALIZA SWOT INDUSTRIE
Puncte Tari
• Potenţial de zone ce se pretează la
derularea de noi afaceri în domeniul
industrial :
• Existenţa unei tradiţii industriale, în
special în sectorul extractiv.
• Disponibilitatea materiilor prime
necesare in zona, pentru anumite activitati
industriale: industria extractivă, industria
alimentară
• Predominarea proprietăţii private
asupra proprietăţii de stat.
• Existenţa unor investitori strategici în
zonă (Transelectrica), care pot antrena
dezvoltarea unor activităţi economice pe
verticală.
• Forţă de muncă calificată în diverse

Puncte Slabe
• Structura economică învechită,
industrie în declin, utilaje vechi cu
uzură fizică şi morală ridicată.
• Structură
industrială
slab
diversificată
• Starea
patrimoniului
fizic
industrial
• Slaba eficienţă a agenţilor
economici din industrie
• Pierderea
unor
pieţe
de
desfacere importante
• Nivel redus al dezvoltării IMMurilor.
• Nivel redus de dezvoltare a
serviciilor bancare şi de asigurare
• Indice de dezvoltare scăzut al
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domenii de activitate.
întregii zone (Categoria III).
• Nivelul mic al taxelor şi impozitelor
• Fluctuaţie mare a personalului
locale.
între diversele ramuri economice.
• Absenţa unui mecanism de
stimulare selectivă a activităţilor
industriale şi de promovare a
industriilor nepoluante şi care produc
bunuri cu valoare adăugata mare.
• Slaba dezvoltare a serviciilor
Oportunităţi
Riscuri
• Accesul la căi rutiere şi fluviale
• Lipsa
resurselor
pentru
• Existenţa unui port comercial
finanţarea investiţiilor majore
• Înfiinţarea unui parc industrial
• Instabilitate
legislativă
în
• Posibilitatea utilizării instrumentelor domeniul economic
datoriei publice ( împrumuturi si
• Insuficienţa resurselor bugetare
obligaţiuni) ca surse atrase de la bugetul necesare
susţinerii
dezvoltării
local
industriale
• Posibilitatea accesării unor surse
• Competiţie regională în privinţa
atrase ale bugetului local(proiecte, surse orientării investiţiilor directe
guvernamentale, surse private, taxe
• Creşterea deficitelor economice
speciale)
• Instabilitate
politică
• Stabilizarea economiei naţionale
internaţională
• Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul
• Conflicte de interese între
muncii
centrele economice din judeţul Tulcea
• Simplificarea procedurilor juridice şi
administrative
pentru
încurajarea
investitorilor
• Crearea de parteneriate public-privat
în folosul dezvoltării industriale
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3.7 ANALIZA SWOT AGRICULTURĂ

Puncte Tari
• Fond funciar important
• Condiţii climatice şi de sol propice
unei agriculturi de tip intensiv
• Potenţial mare de forţă de muncă
specializată şi necalificată
• Infrastructură de irigaţii prezentă în
aproape toată regiunea
• Relaţii comerciale favorabile cu
pieţele naţionale şi internaţionale
• Existenţa în regiunea de sud-est a
României a unor societăţi importante, cu
tradiţie în practicarea agriculturii şi
zootehniei
• Strategia de dezvoltare rurală a
judeţului Tulcea
• nu sunt probleme majore de
contaminare a solurilor la nivelul oraşului
Isaccea;
Oportunităţi
• Interes în creştere pentru produsele
ecologice atât în România cât mai ales în
Uniunea Europeană
• Posibilitatea accesării de fonduri
pentru agricultură şi dezvoltare rurală atât
pentru sectorul public cât şi pentru cel privat
prin programele de finanţare ale Uniunii
Europene, Băncii Mondiale şi a altor
instituţii
• Implicarea din ce în ce mai activă a
sectorului bancar şi a fondurilor de
garantare în susţinerea agriculturii
• Facilităţile oferite, după 2007, în
cadrul Politicii Agricole Comune şi a a
Politicii de Dezvoltare Regională
• Cotele negociate de România cu
Uniunea Europeană
• Punerea în valoare a potenţialului
agricol în direcţia agriculturii durabile
• Turismul rural şi acva turismul

Puncte Slabe
• Slaba dotare a producătorilor cu
mijloace de producţie (maşini şi
echipamente performante)
• Uzura avansată a bazei tehnicomateriale şi de irigaţii
• Exploataţii de dimensiuni mici
şi foarte mici care conduc la
randamente scăzute la hectar
• Gradul redus de prelucrare al
produselor agricole obţinute în regiune
• Nivel redus al serviciilor
bancare şi de asigurare
• Veniturile
scăzute
ale
locuitorilor zonelor rurale din oraşul
Isaccea
• Infrastructura socială, sanitară,
economică, edilitară deficitară la
periferiile rurale
Ameninţări
• Eliminarea
subvenţionării
directe a agriculturii
• Creşterea
preţurilor
la
principalele materii prime consumate
în procesul tehnologic
• Concurenţa liberă a produselor
româneşti cu cele din alte state
europene, o dată cu intrarea în Piaţa
Comună
• Închiderea unor unităţi agricole
şi zootehnice datorită neconcordanţei
cu standardele de calitate şi siguranţă
alimentară impuse de UE

Pagina 88 din 96

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea,2014-2020

3.8 ANALIZA SWOT EDUCAŢIE
Puncte Tari
• Reţea de învăţământ şcolar relativ
dezvoltată şi adaptată cerinţelor zonei
(învăţământ clasic, învăţământ teoretic şi
profesional)
• Asigurarea condiţiilor desfăşurării
actului didactic(căldură, apă)
• Profesionalismul instructorilor şi
cadrelor didactice.
• Menţinerea aproximativ constantă a
populaţiei de elevi în învăţământul
preuniversitar

Puncte Slabe
• Nivel mediu de instruire sub media
pe ţară
• Slaba prezenţă a programelor de
calificare, recalificare şi reinserţie
profesională a forţei de muncă
• Lipsa unor servicii specializate
pentru prevenirea abandonului şcolar
• Necorelarea
programelor
de
formare cu cerinţele pieţei forţei de muncă
• Număr relativ redus al absolvenţilor
de studii liceale care urmează cursurile
unei facultăţi datorită distanţei relativ mari
faţă de centrele universitare şi a
posibilitaţilor materiale precare.

Oportunităţi
• Existenţa fondurilor europene pentru
prefecţionarea actului didactic
• Existenţa fondurilor europene pentru
reabilitarea/dotarea clădirilor instituţiilor de
învăţământ
• Deschiderea
spre
metodologii
educaţionale noi
• Încheierea de parteneriate cu ONGuri/instituţii de învăţământ din străinătate

Ameninţări
• Abandonul şcolar şi frecvenţa
redusă a elevilor din motive financiare şi
din lipsa perspectivelor pe piaţa muncii
• Lipsa motivaţiei materiale a
cadrelor didactice
• Politica incoerentă de la nivelul
sistemului de învăţământ

3.9 ANALIZA SWOT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Puncte Tari
Puncte Slabe
• Locaţia actuală permite desfăşurarea
• Resurse financiare insuficiente
în bune condiţii a activităţii ;
• Lipsa personalului calificat şi cu
• Existenţa în proprietatea publică şi experienţă în scrierea de proiecte
privată a unor suprafeţe de teren disponibile
• Resurse materiale IT învechite
pentru investiţii
• Slaba motivare financiară a
• Deschiderea autorităţilor locale către personalului
încheierea de parteneriate publice/private .
• Participarea redusă la programe de
perfecţionare şi de pregătire a personalului
la nivelul administraţiei publice
Oportunităţi
Ameninţări
• Programe de specializare a resurselor
• Migrarea
forţei
de
muncă
umane
specializată din administraţia publică locală
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• Îmbunătăţirea
capacităţii
• Conflicte interne la nivelul instituţiei
administrative prin depunerea de proiecte
• Legislaţia salarizării personalului
pentru finanţare pe fonduri europene
din administraţia publică neactualizată
• Creşterea numărului de schimburi de
experienţă şi parteneriate de tip înfrăţire cu
alte localităţi din ţară şi străinătate

3.10 ANALIZA SWOT CULTURĂ
Puncte Tari
Puncte Slabe
• Prezenţa pe raza oraşului a unor
• Resurse financiare insuficiente
obiective culturale
pentru desfăşurarea activităţilor culturale
• Existenţa unei baze sportive
• Lipsa personalului specializat
• Organizarea
anuală
a
unor
• Insuficienta implicare a societăţii în
manifestări cu caracter cultural
viaţa culturală
• Existenţa unui Grup vocal cu
• Îmbătrânirea populaţiei active şi
tradiţie
migraţia tinerilor
• Existenţa unui club al persoanelor
varstnice
• Există structuri voluntare de tineret
• Activitate sportivă înscrisă în linii
medii
Oportunităţi
• Existenţa programelor naţionale/
europene de reabilitare, modernizare şi
dotare a aşezămintelor culturale
• Asimilarea de tehnici moderne de
management şi promovare în domeniul
turistic şi cultural
• Implicarea mediului economic în
acţiuni de susţinere şi sponsorizare
• Stimularea interesului tinerilor
pentru cultură, tradiţie ca elemente care pot
fi transformate în “trend” şi de viitor
• Creşterea numărului de ONG-uri
pentru tineret

Riscuri
• Reducerea resurselor financiare
necesare administraţiei publice pentru
susţinerea activităţilor culturale
• Scăderea interesului cetăţenilor
pentru acţiunile culturale
• Lipsa programelor de educare a
cetăţenilor privind actul cultural
• Diversitatea de exigenţe informationale şi documentare în creştere faţă de
posibilităţile de satisfacere a acestora
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4. STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ
DOMENII DE INTERVENTIE
• Dezvoltarea urbana durabilă (infrastructură, servicii publice)
• Dezvoltarea turismului prin promovarea patrimoniului istoric şi cultural
(creşterea accesibilităţii obiectivelor turistice şi culturale prin realizarea de investiţii
în infrastructura fizică şi informaţională, crearea unui brand al oraşului Isaccea şi
promovarea acestuia, dezvoltarea facilităţilor de agrement, dezvoltarea serviciilor
turistice)
• Dezvoltarea agriculturii, sectorului zootehnic şi piscicol
• Protectia mediului
• Crearea unui cadru favorabil investitorilor (promovarea oportunităţilor de
investiţii, dezvoltarea parteneriatului public-privat, sprijinirea antreprenoriatului)
• Dezvoltarea capacităţii administrative (perfecţionarea resurselor umane,
îmbunătăţirea sistemului de management, întărirea mecanismului de atragere de
fonduri)
• Întărirea coeziunii sociale, a solidarităţii comunitare, reducerea sărăciei
( modernizarea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate, educaţie, implicarea
cetăţenilor în viaţa comunităţii şi dezvoltarea spiritului civic)
PLAN DE ACTIUNE

Axa
prioritară

Prioritate de
investiţii (PI)

Obiectivul
Specific (OS)

3.1 Sprijinirea
eficienței
energetice, a
gestionării
inteligente a
energiei și a
utilizării energiei
din surse
regenerabile în
infrastructurile
publice, inclusiv
în clădirile
publice, și în
sectorul
locuințelor

Creșterea eficienței
energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de
iluminat public,
îndeosebi a celor care
înregistrează
consumuri energetice
mari

Tipul de proiect

Eficienţa
energetică a
clădirilor publice
(eficienţă
energetică)
- corp clădire liceu
- clădire
admninistrativă

Eficienţa energetică a
clădirilor rezidenţiale
- reabilitare termică a
blocurilor (bloc 60, bloc
32, blocul gazului)

Investiţii în
iluminatul
public
- schimbare
corpuri de
iluminat+ext
indere
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3

5

Investiţii destinate
îmbunătăţirii
transportului
public urban

3.2. Promovarea
strategiilor de
reducere a
emisiilor de
dioxid de carbon
pentru toate
tipurile de
teritoriu, în
particular zone
urbane, inclusiv
promovarea
planurilor
sustenabile de
mobilitate
urbană și a unor
măsuri relevante
pentru atenuarea
adaptărilor
5.1 Conservarea,
protejarea,
promovarea și
dezvoltarea
patrimoniului
natural și cultural

Reducerea emisiilor de
carbon în zonele
urbane bazate pe
planurile de mobilitate
urbană durabilă

Impulsionarea
dezvoltării locale prin
conservarea,
protejarea și
valorificarea
patrimoniului cultural
și a identității
culturale;

- Biserica
Sf.Gheorghe;
- Cetatea
Noviodunum

5.2 Realizarea de
acțiuni destinate
îmbunătățirii
mediului urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării și
decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv a
zonelor de
reconversie),
reducerii poluării
aerului și
promovării
măsurilor de
reducere a
zgomotului
8.1 Investiţiile în
infrastructurile
sanitare şi
sociale care
contribuie la
dezvoltarea la
nivel naţional,
regional şi local,
reducând
inegalităţile în
ceea ce priveşte
starea de sănătate

Reconversia și
refuncționalizarea
terenurilor și
suprafețelor degradate,
vacante sau neutilizate
din orasele mici,
mijlocii si municipiul
București

- Cariera + lacul
- Realizare de alei
pietonale
- piste biciclişti
- trotuare
- amenajare spaţii
verzi (parcuri) parcul de la moară
- 2 terenuri de sport
şi 3 locuri de joacă
- wi-fi spaţii
publice
- dotare cu mobilier

Creşterea
accesibilităţii
serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor
de nivel secundar, în
special pentru zonele
sărace și izolate
Îmbunătățirea calității
şi a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență

- construcţie dotare
centru socio –
medical
- modernizare,
extindere,
reabilitare centru de
zi

- trasee pentru
pietoni, biciclişi,
staţii pentru
călători, sistem de
monitorizare video,
- reabilitare străzi
- achiziţii de
vehicole ecologice

Creşterea gradului de
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8

şi promovând
incluziunea
socială prin
îmbunătăţirea
accesului la
serviciile
sociale, culturale
și de recreare,
precum și
trecerea de la
serviciile
instituționale la
serviciile
prestate de
colectivitățile
locale

acoperire cu servicii
sociale

10.1 Investițiile
în educație și
formare, inclusiv
în formare
profesională
pentru
dobândirea de
competențe și
învățare pe tot
parcursul vieții
prin dezvoltarea
infrastructurilor
de educație și
formare

Creșterea gradului de
participare la nivelul
educaţiei timpurii şi
învăţământului
obligatoriu, în special
pentru copii cu risc
crescut de părăsire
timpurie a sistemului

10

- construcţie creşă
- modernizare
grădiniţă
- ciclul primar,
gimnazial, liceal

Creșterea gradului de
participare la
învăţământul
profesional şi tehnic şi
învăţare pe tot
parcursul vieţii
Creșterea relevanței
învățământului terțiar
universitar in relație cu
piața forței de muncă
și sectoarele
economice
competitive

4.3 PNDR

Măsura 4:
Investiţii în
active fizice
Submăsura 4.3
Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice

- Îmbunătăţirea
infrascructurii de
acces la
exploataţiile
agricole din zona
Saon
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4 POCU

Aria de
concentrare 4
PROGRAMUL
DE
COOPERARE
ELVEŢIANOROMÂN
Măsura M1/6B
Crearea şi
dezvoltarea
infrastructurii
socile

AP 4 Reducerea
numărului de
comunității
marginalizate în
care există
populație
aparținând
minorității roma
(acele comunitați
în care populația
aparținând
minorității roma
reprezinta minim
10% din totalul
populației la
nivelul
comunității)
aflate în risc de
sărăcie și
excluziune
sociala, prin
implementarea
de masuri
integrate
/1/Reducerea
numărului de
comunității
marginalizate în
care există
populație
aparținând
minorității roma
(acele comunitați
încare populația
aparținând
minorității roma
reprezinta minim
10% din totalul
populației la
nivelul
comunității)
aflate în risc de
sărăcie și
excluziune
sociala, prin
implementarea
de masuri
integrate

OS4.1 Promovarea
incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și
a oricărei discriminări

- Măsuri integrate
pentru populaţia de
minoritate romă din
U.A.T. Isaccea
pentru reducerea
numărul de
comunităţi
marginalizate aflate
în risc de excludere
socială ROMex

- Iluminat public
- Sala de sport
- bibliotecă

Încurajarea
dezvoltării locale
în zonele rurale

Diversificarea
activităţilor
economice,
promovarea formelor
asociative,

- Complex de
servicii sociale
Revărsarea
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îmbunătăţirea
infrastructurii şi
serviciilor de bază,
pentru creşterea
calităţii vieţii
populaţiei şi reducerea
gradului de excluziune
socială în teritoriul
LEADER Dobrogea
de Nord Tulcea
- Reabilitare,
modernizare şi
dotare corp anexă
(atelier şcoală)

PNDL

Implementarea şi monitorizarea strategiei
Strategia de dezvoltare a oraşului Isaccea se constituie ca un document
legal de lucru atât al autorităţii legislative – Consiliul local cât şi al autorităţii
executive – Primarul. Documentul are un caracter prospectiv şi angajează la o
permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare ale oraşului pentru a
le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale.
Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul
economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul
constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un
limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor oraşului Isaccea, a obiectivelor
prioritare şi direcţiilor de dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru
realizarea dezideratelor respective.
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi
adoptare o politică transparentă de administrare publică în spirit european.
Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi
realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele
imediate, altele în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi
amendate, completate cu altele sau chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii
viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar reprezintă un punct de reper ce
permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate.
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Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local al Oraşului Isaccea în
funcţie de necesităţi, de sursele de finanţare disponibile şi detaliile tehnicoeconomice de execuţie a proiectelor.
De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor
îl are în vederea atingerii obiectivului strategic general privind dezvoltarea durabilă a
oraşului prin utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării
prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de
interes public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.

Pagina 96 din 96

