JUDEȚUL
CONSTANȚA

Suntem atât de buni pe cât putem să avem grijă de cei
vulnerabili

-Județul Constanța are una dintre cele
mai ridicate rate de mortalitate infantilă
din țară din cauza lipsei de aparatură
- Județul Constanța are spor natural
negativ
- Județul Constanța are un grad de
depopulare de aproximativ 13.000 de
persoane pe an
- Județul Constanța are peste 2000 de
copii în diferite sisteme de îngrijire
- Județul Constanța are peste 150.000 de
pensionari
- În județul Constanța sunt aproximativ
22.000 de dosare ale persoanelor cu
handicap
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-

51 de persoane cu dizabilități
instituționalizate în județul Constanța au
murit în anul 2019 -

-

Constanța este județul cu cei mai mulți
copii părăsiți.
Centrul Multifuncțional pentru copii cu
dizabilități din Mangalia trenează de doi
ani;
Nu există strategie pentru comunitățile
vulnerabile precum cele din – Castelu,
Negru Vodă, Dobromir, Văleni.

EDUCAȚIA DIN JUDEȚUL CONSTANȚA :

- În județul Constanța învață
aproximativ 120.000 de elevi
- Avem 481 de unități de învățământ
- 32 de unități nu au aviz sanitar
- 9 unități nu au aviz ISU
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-

NU AVEM UN INVENTAR AL
ACTIVELOR INOVATIVE VANDABILE
CARE SA REPREZINTE
SĂMÂNȚA
DEZVOLTĂRII DURABILE A
JUDEȚULUI CONSTANȚA

-

-

Anul trecut rata de promovare pe
județul Constanța a fost de
67,23%, mai mică decât anul
școlar trecut.
Rata de promovare la examene
naționale este de 76.10%

SISTEMULUI MEDICAL LOCAL

- Aproximativ 1000 de paturi la Spitalul
Județean Constanța
- Spitalul Clinic de Pneumofiziologie are
aproximativ 185 de paturi
- Unitatea de asistență medico- social din
Agigea are 40 de paturi.
- În județul Constanța sunt aproximativ 450
de medici de familie
- În Constanța sunt aproximativ 1500 de
pacienți la un medic de familie

4
‒

-

Județul Constanța ocupă locul 4 în țară la
numărul nou-născuților care mor din
cauza condițiilor din-spital sau a lipsei
echipamentelor medicale necesare.

-

În aprilie 2020 Spitalul Județean
Constanța avea doar 50% din
echipamentele necesare
Medicii din Spitalul Județean și-au
confecționat singuri combinezoane

AGRICULTURA

- În județul Constanța, după 1970 au fost
înființate sistemele de pe Valea Carasu,
Sinoe – cu apă din lac, Hârșova, RasovaVederoasa și Topalu – cu apă din
Dunăre. Sistemul de irigaţii Carasu a fost
unul dintre cele mai mari din întreaga
ţară, doar el irigând o suprafaţă de
200.000 de hectare de teren.
- După 30 de ani, în județul Constanța a
mai rămas doar 1% din sistemul de
irigații
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-

-

Agricultura constănțeană are un potențial
fantastic. Avem 2,7 ha/ cap de locuitor din
- cele mai mari
mediul rural, unul dintre
procente din țară
Județul Constanța are a 3-a suprafața
agricolă din țară după Dolj și Timiș
40.000 de exploatații Agricole individuale
în Județul Constanța
60.000 de constănțeni lucrează în sectorul
agricol

-

-

200.000 de hectare sunt cultivate cu
grâu
Deși producția de grâu e una dintre
cele mai mari din țară, produsele
exportate sunt neprocesate, având o
valoare adăugat mică.
Producțiile cele mai importante sunt la
grâu, orz, triticale și mazăre
Cu alte cuvinte folosim potențialul
agricol să cultivăm hrană pentru
animale

MEDUL ÎNCONJURĂTOR

- Constanța este pe locul 3 în țară la
nivelul județelor deficitare la gradul de
împădurire – doar 5,4% față de 16% cât
este recomandarea europeană
- Stațiile de sortare de la Tortoman si
Ovidiu nu au contractele încheiate cu
toate UAT-urile
- 44% din populația județului Constanța
nu este racordată la un sistem de apă
uzată
- În zona rurală racordarea la un sistem
de apă uzată e de 1%
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Lacul Tăbăcărie este un dezastru
ecologic, fiind poluat cu metale grele
- deversări ilegale
În Lacul Siutghiol există
de dejecții
Cursul de apă de la Nuntași e plin de PETuri
Plajele sunt poluate cu hidrocarburi

-

Județul Constanța are o problemă
majoră cu apele potabile
Județul Constanța e vulnerabil la
poluarea cu nitrați
Pădurile din Constanța sunt tăiate
ilegal
În portul Constanța sosesc tone de
deșeuri ilegale, multe ajungând pe
câmpurile din județ
Poluarea de pe cursul apelor e la cote
alarmante.

Constanța, județul afacerilor de-o vară

- Constanța nu are parcuri industriale.
Un județ cu port, aeroport și acces la
autostradă nu a reușit să aibă un parc
industrial.
- Constanța este tributară afacerilor
sezoniere de pe litoral
- Industria constănțeană este dependentă
de port
- În Județul Constanța sunt în jur de
156.000 de angajați, număr în scădere din
cauza depopulării
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-

-

Lăsând la o parte Capitala, care are un
rezultat ( 226.238 milioane lei) cu mult
- se poate observa o
peste cel al județelor,
deplasare spre Vest a performanțelor în
ultimii ani, valorile cele mai mari fiind
consemnate de Timiș (45.670 milioane lei)
și Cluj (44.801 milioane lei), care a depășit
anul trecut Constanța (42.188 milioane lei)
– contribuție la PIB.
Constanța e pe locul 11 din țară la venitul
per capita.

-

-

În județul Constanța sunt cu 4.326
locuitori mai puțini în 2016 decât în
2011- depopulare duce automat la
scăderea productivității
4900 de absolvenți de învățământ
superior sunt la nivelul județului – cifră
în scădere
13.000 de oameni părăsesc județul la
nivel anual cu o rată de creștere de 34% pe an
Migrația este ce mai acută în segmentul
24-49 – județul Constanța își pierde
profesioniștii

Constanța, județul cu mare, dar cu turiști doar în weekend

Sosirile și înnoptările în structurile de
primire turistică cu funcțiuni de cazare
au crescut cu 5,2%, respectiv cu 3,7% în
anul 2019, comparativ cu anul precedent,
pentru județul Constanța.
Sosirile turiștilor străini în județul
Constanța au crescut cu 4,5%,
iar numărul nopților petrecute de aceștia
în județul nostru a crescut cu 9,1%.
- Se poate observa o prezență redusă a
turiștilor străini în județul Constanța față
de media la nivel național unde proporția
sosirilor de turiști străini în anul 2019 a
fost de 20,1% în total
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-

În anul 2019 media duratei de cazare a
fost de 3,79 zile pentru turiștii români și
de 3,19 zile pentru turiștii
străini. Durata
medie a șederii pentru toți turiștii sosiți în
anul 2019 în județul Constanța a fost de
3,76 zile, în scădere cu 1,6% față de anul
2018.
Acest lucru ne arată că litoralul
constănțean e doar pentru o distracție de
weekend, nu pentru sejururi

-

Pe litoralul Românesc nu acostează
vase de croazieră
Nu există transport în comun pentru
conectarea stațiunilor de pe litoral cu
aeroportul sau gara din Constanța
Turismul balnear și alte forme de
turism, precum cel cultural sau
oenologic sunt aproape inexistente.

Nu toate drumurile duc la Constanța

- Constanța are 847 de kilometri de
drumuri județene.
- Din tot totalul drumurilor județene, doar
360 de kilometri au fost reabilitați
- 105 kilometri de drumuri in stare critică
în Județul Constanța

- Constanța are sportivi de talie
mondială, dar nu are baze de
- tenisul la nivel
antrenament. Dominăm
mondial, dar nu avem nicio facilitate de
antrenament. Avem sportivi care au
făcut performanță în fotbal, dar nu
încurajăm acest sport la nivel local.
Județul Constanța avea tabere de vară
pentru copii. Azi, aceste tabere sunt o
paragină. Înainte de ’89, se puteau caza,
în fiecare zi, peste 10.000 de copii. Acum,
numărul a scăzut la 560.
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Ruta Amzacea-Pecineaga pentru
descongestionarea traficului de pe
litoral de 11 km este încă nefinalizat .
Consiliul Județean nu a prioritizat cu
nimic rutele alternative pentru sudul
litoralului și lucrările aferente

Cronica unei sărăcii premeditate
Asistăm încet, dar sigur, în transformarea județului Constanța într-un loc în care angajații lucrează doar
vara, cu tava în mână și trăiesc din bacșișuri de la un sezon estival la celălalt. Județul Constanța e un pol
al rușinii. Niciun parc industrial pentru un județ cu port, aeroport, acces la autostradă, acces la trafic
fluvial. Niciun proiect major de atragere a investitorilor, niciun proiect industrial care să nu fie dependent
de mare. Nicio dezvoltare pe orizontală a industriei..
“La capitolul urbanism există 3 strategii elaborate de experți, adoptate de Consiliul Local, și anume:
• Agenda Locală 21 sau Planul local de dezvoltare durabilă a municipiului Constanța 2008-2028,
• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de creștere Constanța 2016-2030,
• Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Constanța 2017-2023.
Deși s-au plătit bani grei pentru ele și deși conțin studii și propuneri de programe prioritare, au rămas în sertare.
În Primăria Municipiului Constanța nu există cultura de a lucra cu documente programatice, cum sunt strategiile
de dezvoltare. Ca atare, administrația acționează improvizat, fără să urmărească planuri de dezvoltare și să aloce
fondurile necesare realizării proiectelor din portofoliu. În același timp însă, aceste strategii au fost elaborate de
echipe de consultanță care nu au implicat: în niciun fel specialiștii locali sau cetățenii orașului.”- VERGIL CHIȚAC
2020
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Nepăsarea pe care o respirăm

Norocul constănțenilor e marea. Datorită apei, indicele
de poluare a aerului este în parametri. Dar nu putem
spune același lucru despre calitatea apei pe care
oamenii o beau, despre gropile de gunoi ilegale,
despre nepăsarea autorităților și despre faptul că
oamenii sunt otrăviți încet dar sigur. Județul Constanța
se confruntă cu un grad alarmant de deșertificare. Cu
cât vom acționa mai târziu, cu atât va fi prea târziu...

‒

Constanța – județul cu două fețe

Regiunea de Sud-Est a României, formată din
județele Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Constanța şi
Vrancea, este pe penultimul loc în Europa în ceea ce
privește indicatorul de competitivitate potrivit Indicelui
European Regional al Competitivității. Ne pleacă
tinerii, din cauza lor cei rămași din urmă sărăcesc.
Constanța are două fețe, una a aparentei bunăstări
de la malul mării, și cealaltă ruptă de lume,
încremenită în timp și în sărăcie lucie. Avem
constănțeni care își culcă micuții flămânzi, avem copii
care merg la școli cu toalete în curte, fără apă și
canalizare. Și față de această Constanța nevăzută,
avem datoria să o aducem la LUMINĂ!

‒

MODELE DE BUNE PRACTICI IN IMPLEMENTAREA ASOCIAȚIILOR
DE DEZVOLTARE DURABILĂ
INDIANAPOLIS
„Centrul orașului Indianapolis devenise atât de pustiu încât bărbații cu puști vânau porumbei
duminica printre clădirile goale și de-a lungul unui canal presărat cu gunoi”, se citea
necrologul fostului primar în Washington Post. „Romanul și fiul nativ Kurt Vonnegut a
descris orașul în 1970 ca un loc în care„ nu era un lucru ușor să fii optimist ”și trecerea
timpului a fost marcată de„ cursa de 500 de mile pe autostradă și apoi de 364 de zile de
minigolf. '”

Începând cu 2020, trei companii Fortune 500 aveau sediul în oraș: compania de asigurări de
sănătate Anthem Inc. ;compania farmaceutică Eli Lilly (123); [144] și Simon Property
Group (496), cea mai mare proprietate imobiliară încredere în investiții în SUA [145]
Cummins (128) din Columbus, Indiana, și-a deschis sediul Global Distribution în centrul
orașului Indianapolis în 2017. [146] [147] Orașul găzduiește trei companii Fortune 1000:
producătorul de hidrocarburi Calumet Specialty Products Partners (604); producător de
transmisii auto Allison Transmission (890); și retailerul Finish Line (972). Alte companii cu
sediul în zona metropolitană Indianapolis includ: trusturi de investiții imobiliare Duke
Realty; [148] conglomerat media Emmis Communications; [149] retailer Lids; [150] holding
financiar de servicii financiare OneAmerica; [151] companie de transport aerian Republic
Airways; [ 152] corporație de cercetare contractuală Envigo; și lanțuri de fast-food Noble
Roman's și Steak 'n Shake.
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
CEL MAI AMBIȚIOS PLAN DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA

MISIUNE:
ADDJC va fi principalul braț economic strategic al regiunii pentru
conducerea comunității, oferind supraveghere și îndrumare prin
liderii noștri cheie din afaceri, universități ,filantropie si
administrație, contribuind la prioritizarea alocării resurselor și la
valorificarea investițiilor în acele programe și instituții care ar
putea determina cel mai bine dezvoltarea durabilă regională.
ADDJC este platformă strategică care va cerceta, prezenta pentru
consultari și aliniere și apoi implementa o strategie eficientă pe
termen lung, impermeabilă capriciului politic și rotirii oficialilor
aleși, cu capacitatea de a defini mai întâi și apoi asigura
următoarele capitole ale viitorului județului Constanța.
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
O INSTITUȚIE GLOBALISTĂ PROIECTATĂ
PENTRU SOLUȚIILE CONSTANȚEI

Rolul ADDJC este să dezvolte si să implementeze strategia de
dezvoltare economică durabilă a județului Constanța, cu impact
regional, naţional și internaţional, 2021-2031, strategie asumată
de comunitatea constanțeană.
ADDJC devine-CEL MAI AMBIȚIOS PLAN DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA -
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
O INSTITUȚIE GLOBALISTĂ PROIECTATĂ PENTRU
SOLUȚIILE CONSTANȚEI
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030:
“România are nevoie de o schimbarea paradigmei prezente de dezvoltare
pentru a face față provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată
de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare
a problemelor de mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția.
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite
(ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată
prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.
Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru
susținerea Agendei2030 șiimplementarea setului de 17 ODD. Strategia
susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv
economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și
se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea căstatul
servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și
într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.”
18
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Secretariatul General al Guvernului, Departamentul Dezvoltare
Durabila
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
O INSTITUȚIE DEZVOLTATĂ DE CONSTĂNȚENI,
PROIECTATĂ PENTRU PERFORMANȚĂ

Pentru prima dată in istoria modernă a Constanței ,
putem spune si a României, viitorul va fi determinat de
personalități constănțene din mediu de afaceri,
universitar, din mediul societății civile si al
administrației. Consiliul peronsalităților constănțene va
oferi direcțiile strategice de dezvoltare economică
durabilă județului nostru.
ADDJC va coagula toți vectorii de responsabilitate
socială.
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
O INSTITUȚIE CARE VA DETERMINA
SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ ECONOMICĂ
Constanța va deveni cea mai importantă regiune din Sud Estul
Europei. -Obiectivele ADDJC sunt translatate din
obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de Organizatția
Națiunilor Unite.
Schimbarea este realizată pe doua paliere:
•
•

Obiectivele sunt bijective cu cele internaționale;
Obiectivele sunt corelate cu strategiile naționale;

Cele 17 ODD sunt:
Sprijinirea dezvoltării economico – sociale a judeţului
Constanța,Fără sărăcie ,Foamete „zero” ,Sănătate şi
bunăstare ,Educaţie de calitate, Egalitate de gen,Apă curată şi
sanitaţie ,Energie curată şi la preţuri accesibile ,Muncă decentă şi
creştere economică, Industrie, inovaţie şi infrastructură,Inegalităţi
reduse,Oraşe şi comunităţi durabile,Consum şi producţie
responsabile,Acţiune climatică, Viaţa acvatică ,Viaţa terestră Pace,
justiţie şi instituţii eficiente .
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
O INSTITUȚIE CENTRATĂ PE NEVOILE ȘI
DORINȚELE CONSTĂNȚENILOR

ADDJC va lucra direct si permanent cu constanțenii, nu prin
proceduri opace de consultare publică ci printr-un un process
stiințific prin care va măsura ce isi doresc constănțenii pentru
viitorul lor. Resursele, bugetele vor fi vectorizate spre
obiectivele de viață ale constănțenilor. Dialogul va fi contiguu
si direct
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
UNIVERSITĂȚILE CONSTĂNȚENE VOR FI
CATALIZATORUL DEZVOLTĂRII PRIN
ACTIVELE INOVATIVE VANDABILE PROVENITE
DIN CENTRELE DE CERCETARE

Universitățile constănțene vor avea un rol hotărâtor in
dezvoltarea Județului. Colaborarea intre ADDJC si
Universități va fi in identificarea si dezvoltarea
specializarilor inteligente care vor oferi viitorul județului. Pe
baza acestor active se vor dezvolta initțative si va fi creat
un nou concept de metro finanțare care să suțină
dezvoltarea durabilă
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
OBIECTIV-SERVICII PUBLICE ULTRAMODERNE:

2
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•

e-sănatate;

•

cloud județean;

•

marketing public;

•

e-asigurări;

•

e-taxe ;

•

comunicare electronică;

•

infrastructură de mare viteză;

•

transport inteligent;

•

energie verde ,

•

plăți mobile;

•

servicii de localizare;

•

e-tursim

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
OBIECTIV-CREȘTEREA PARAMETRILOR CARE
MĂSOARĂ INDICATORII DE VIAȚĂ PENTRU
TOȚI CONSTĂNȚENII
Conform Methodology for KEY PERFORMANCE
INDICATORS for Smart Sustainable Cities (intocmit in
parteneriat CBD, ECLAC, FAO, ITU, UNDP, UNECA,
UNECE, UNESCO, UN Environment, UNEP-FI, UNFCCC,
UN-Habitat, UNIDO, UNU-EGOV, UN-Women and WMO),
pentru a putea asigura o viziune holistica si a masura
performanta sustenabilitatii unui UAT, cele 17 ODD-uri
trebuie grupate in 3 dimensiuni de indicatori:
ü

ECONOMIE

ü

MEDIU

ü

SOCIETATE ȘI CULTURĂ

ADDJC va structura un set amplu de indicatori de calitate a vieții
pe care ii va monitoriza constant.
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI
CONSTANȚA
OBIECTIV-EFICIENTIZAREA
RESURSELOR CONSTĂNȚENILOR

Asocierea dintre CJC si CLC determină o abordare
integrativă a 93% din resursele publice ale județului care
vor fi alocate pentru o dezvoltare fără precedent a județului
Constanța. Strategia va genera ințiative care vor fi
direcționate catre:
•
•
•
•
•
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firme interconectate, furnizori, instituţii, organizaţii conexe;
dezvoltarea unor sinergii directe şi indirecte între membri;
relaționare naţională şi internaţională;
colaborare la nivel de reţea;
un puternic caracter inovativ;

ÎNCEPE
DECENIUL
LIBERAL!
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