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A JUDEŢULUI TULCEA ȊN ANUL 2018 

 

SINTEZA 

 

Documentul de față - Raportul privind starea economico-socială a Judeţului Tulcea 

în anul 2018 - este structurat conform capitolelor prevăzute ȋn adresa nr. 2324794/DGRIP din 

27.04.2017 și a fost elaborat în conformitate cu reglementările art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din 

H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acest raport evidențiază starea economico-socială a judeţului prin analiza evoluţiei 

principalilor indicatori economici, sociali, culturali, demografici şi de sănătate, corelaţi cu factori 

interni sau externi care au determinat performanța şi dinamica fiecărui sector de activitate. În 

perioada evaluată s-a urmărit, în permanenţă, optimizarea procesului de coordonare, consultare şi 

colaborare în procesul decizional între instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate sau 

autorităţile administraţiei publice locale. 

Elaborarea raportului a avut la bază datele furnizate de serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului 

României, organizate la nivel teritorial şi autorităţile administraţiei publice locale, care au făcut 

posibilă realizarea unei imagini de ansamblu asupra tendinţelor actuale ale economiei judeţului.  

 Starea economică a judeţului Tulcea este reflectată de următorii indicatori: evoluţia 

principalelor sectoare de economice - industrie, agricultură, turism şi transporturi, respectiv, lucrări 

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, locuinţe, servicii publice de gospodărie comunală, stadiul 

programului de investiţii și evoluţia datelor referitoare la comerț. 

 La primul indicator analizat, remarcăm creşterea cu 818 față de anul precedent a 

numărului total de firme existente, ajungând la cifra de 15.340 de firme, precum și menţinerea 

domeniului pescuit ȋn ape dulci ca principal domeniu de activitate după numărul de profesionişti. 

Acest domeniu individualizează judeţul Tulcea prin diversitatea tipurilor de pescuit, ca ramură 

industrială de producţie: pescuit din apele Dunării, din lacurile deltaice şi litorale, din Marea 

Neagră, cât şi din pepinierele piscicole. 

Exporturile FOB realizate au fost de 603605 mii euro, cu 366506 mii euro mai mari decât 

în anul 2017 (cu peste 2,5% mai mari), două tipuri de mărfuri deţinând 66,2% din totalul 

exporturilor: metale comune şi articole din acestea şi mijloace de transport. Importurile CIF în 

anul 2018 au însumat 312740 mii euro, valoarea acestora fiind mai mare cu 46100 mii euro faţă de 

anul precedent (48%). Din totalul acestora, 84,3% sunt reprezentate de următoarele mărfuri: 

materii textile şi articole din acestea maşini, metale comune şi articole din acestea, maşini, aparate 

şi echipamente electrice sau de reprodus sunetul şi imagini. În urma analizei statistice rezultă 

faptul că indicele producţiei industriale a crescut cu 16,5% faţă de anul precedent, în scădere 

fiind numărul companiilor cu participare străină la capitalul social subscris, având sediul social ȋn 

judeţul Tulcea,  cu 2  mai puţine față de  anul precedent.  

În sectorul de activitate agricultură, s-au înregistrat maxime ale producţiei la o serie de 

culturi, analiza bazându-se pe înregistrările ultimilor 3 ani: grâu (4600 kg/ha), porumb (8200 

kg/ha), orz (4800 kg/ha). O cultură reprezentativă pentru judeţul Tulcea - vița de vie - a prezentat 

o creştere a producţiei datorită diminuării suprafeţelor defrişate faţă de anul precedent (doar 49 ha 

de plantații viticole. Ȋn domeniul agriculturii ecologice şi al produselor tradiţionale, județul Tulcea 

își păstrează nivelul ridicat în ceea ce privește suprafața totală ocupată de culturile ecologice, cu 

cele 74303,79 ha cultivate în sistem ecologic și cu 444 de operatori ȋn acest tip de agricultură (faţă 

de 300 operatori în anul precedent).  

Turismul contribuie la dezvoltarea economică a judeţului prin numărul de sosiri în 

structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică - 168055 persoane, cu 67% mai 



mare decât în anul trecut, din care 15% au fost turişti străini, iar numărul ȋnnoptărilor în 

structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ȋn anul 2018 a fost de 

376612 om-zile, cu peste 79% mai mari decât în anul trecut. Sejurul mediu în 2018 a fost de 2,2 

zile. 

Domeniul transporturi a beneficiat în anul 2018 din partea C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. 

Constanţa – S.D.N. Tulcea, de investiţii ȋn valoare de 1.784.848,74 lei cu TVA pentru lucrări 

constând în aplicare straturi rutiere foarte subţiri, executate la rece la obiectivul DN 22A km 

28+350-km32+300 şi executarea de lucrări de reparaţii la poduri pe DN 22 km 198+940, la Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Tulcea respectiv, DN 22 km 128+860, la Rachelu, judeţul Tulcea.  

 Al doilea indicator supus analizei - amenajarea teritoriului, urbanism și lucrări de 

gospodărie comunală, vizează investițiile și inițiativele publice de dezvoltare și încurajare a 

construcțiilor private și civile. La  nivelul municipiului Tulcea, cele mai mari sume alocate pentru 

acest indicator sunt destinate colectării și transportului deșeurilor menajere precum și întreținerii și 

amenajării zonelor verzi. La nivel de județ, în anul de referinţă s-a finalizat construcţia a 140 

locuinţe din fondurile populaţiei. Dintre acestea, 34 sunt situate în mediul urban şi 106 în mediul 

rural, şi  s-au eliberat 206 de autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale. 

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală - Etapa a II-a, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, a alocat judeţului Tulcea fonduri în valoare de 747.015.363 

lei pentru finalizarea a 173 obiecte de investiţii, printre care: realizarea/extinderea/ reabilitarea/ 

modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, modernizarea/reabilitarea drumurilor 

publice (drumuri judeţene, drumuri comunale şi drumuri publice din interiorul localităţilor), 

modernizare/reabilitare poduri, podeţe. Dintre acestea, au fost finalizate 19 obiecte de investiţii, cu 

o valoare totală însumând 19.140.712,10 lei, fiind în execuţie un număr de 150 obiecte de 

investiţii. 

Investițiile din fonduri europene - Programul Operaţional Regional 2014-2020 ajung la 

aproximativ 349.186,40 mii lei – investiţii în derulare. Acestea, alături de realizarea obiectivelor de 

prevenire a fraudelor și îmbunătățirea stimulării colectării contribuțiilor la bugetul de stat, sunt 

elemente componente ale celui de-al treilea indicator al stării economice. Comparativ cu anul 

2017, încasările la bugetul de stat au crescut cu 22,02%. În anul 2018, programul comunicat de 

MFP în sumă de 702.230.000 lei s-a realizat în proporție de 102,43%, respectiv încasări în sumă de 

719.326.645 lei, rezultând plus peste nivel planificat de 17.096.645 lei. 

 

 Starea socială a județului se analizează în baza următorilor indicatori: sănătate și 

educație, combaterea sărăciei și șomajului, protecția mediului, siguranța cetățeanului, protecția 

categoriilor sociale vulnerabile, relații externe și afaceri europene.  

 Un domeniu de actualitate vizat de primul indicator al stării sociale, este realizarea 

calendarului naţional de vaccinare, care evidenţiază pentru anul 2018 o creștere semnificativă 

(cu 935 copii vaccinați) față de anul precedent. De asemenea, în perioada de referință, s-a 

înregistrat o creştere a numărului de cazuri de boli transmisibile față de anul precedent, de la 2420 

în anul 2017 la 2758 în anul 2018. O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu 

medici de familie în zona de apă a Deltei Dunării. Urmare propunerilor legislative înaintate, în 

legislația aplicabilă anului 2015 se prevede un spor majorat de 200% a venitului cabinetelor 

medicale din aceste zone deficitare. La nivelul judeţului nu au existat probleme legate de 

asigurarea eliberării de medicamente, a fost asigurată continuitatea furnizării de medicamente 

gratuite şi compensate, atât  pentru bolile cronice cât şi pentru programele naţionale cu scop 

curativ. 

 În domeniul educație, un aspect relevant îl reprezintă accesul pe piaţa muncii - din totalul 

absolvenţilor din învăţământul liceal şi profesional promoţia 2018, aproximativ 315 de absolvenţi 

ocupă un loc de muncă, reprezentând 54%, 169 urmează o formă superioară de învățământ, 

reprezentând 29%, 71 sunt șomeri (12%), iar aproximativ 3% au plecat în străinătate. 



 Ȋn ceea ce priveşte numărul de şomeri înregistraţi, se constată o scădere cu 903 a 

numărului total de şomeri în anul 2018, respectiv 3048, faţă de anul 2017 (3951 şomeri). 

Comparativ cu anul precedent, au fost încadrate în muncă 116 persoane, reprezentând 66,65% din 

acest program, în scădere față de anul 2017, respectiv 2565 persoane. Totodată, se observă o 

creştere a participării absolvenților la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi ȋn anul 2018 față 

de anul 2017, cu un procent mai mare de încadrare în urma bursei locurilor de muncă.   

 Pentru incluziunea şi protecția socială a categoriilor vulnerabile, bugetul de stat a plătit 

beneficii sociale pentru 2.217 beneficiari în sumă de 6.484.382 lei, cu 624.296 lei mai puţin față de 

anul precedent (7.108.678 lei, sumă raportată la 2.382 beneficiari).    

Cererile pentru stabilirea drepturilor de pensie au fost instrumentate cu promptitudine, 

astfel că din totalul de 3.156 cereri de înscrieri noi, până la sfârşitul anului au fost soluţionate 

2.970 cereri, ceea ce reprezintă 95% grad de rezolvare. Ȋn concordanţă cu indicatorul social 

numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat, analiza 

comparativă indică o creştere cu 99 a numărului mediu de pensionari luaţi ȋn evidenţă ȋn trimestrul 

IV 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.                  

Rezultatele activităţii de control ȋn domeniul relaţiilor de muncă având drept scop 

combaterea muncii nedeclarate, indică o scădere cu 9 a numărului de controale efectuate ȋn anul 

2018 faţă de anul precedent, ȋn timp ce numărul persoanelor depistate că practică munca 

nedeclarată ȋn anul 2018 respectiv, 255, este ȋn creştere faţă de anul 2017 când au fost 

înregistrate 81. 

Prin iniţierea măsurilor de asistenţă socială a fost asigurată asistența mai multor categorii 

de persoane în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Astfel, se observă o 

ușoară creştere (cu 7) a copiilor/tinerilor aflaţi ȋn plasament ȋn serviciile de tip rezidențial ȋn luna 

decembrie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. La 31 decembrie 2018, se observă o 

creştere cu 12 a persoanelor adulte instituționalizate comparativ cu anul precedent. 

 Indicatorul protecția mediului este unul reprezentativ pentru județul Tulcea, având în 

vedere faptul că aproximativ 80% din teritoriu este inclus în Natura 2000. Din totalul de 225 de 

acţiuni cuprinse în PLAM judeţul Tulcea, 7 măsuri au avut termen scadent în anul 2018. Dintre 

acestea, la finele anului 2018 a fost realizate 4 măsuri cu termen scadent 2018 (57%), 2 acțiuni 

sunt în curs de realizare (29%) şi 1 acţiune nerealizată (14%).   

 Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural cât şi 

în mediul urban, a necesitat organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pentru combaterea fenomenului 

infracţional stradal, precum şi pentru creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar. Eforturile conjugate ale întregului personal au contribuit la realizarea unui climat 

organizaţional optim, orientat spre obţinerea de rezultate care să statueze rolul de garant al 

securităţii sociale şi ordinii şi liniştii publice pe care instituţiile cu atribuţii pe linia ordinii şi 

siguranţei publice din judeţul Tulcea şi l-a asumat. Un exemplu reprezentativ este dat de numărul 

misiunilor de asigurare a ordinii publice – 199 (150 în 2017) misiuni de asigurare a ordinii 

publice cu un efectiv total de 1665 de jandarmi, ceea ce reprezintă o creştere procentuală 

de aproximativ 32% faţă de anul precedent, trend generat de numărul misiunilor executate 

premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor europarlamentare şi a referendumurilor (74 în anul 

2018, respectiv 5 în anul 2017).  

 Activităţile pentru indicatorul relaţii externe și afaceri europene, reflectă atitudinea 

deschisă a oficialităților față de cooperarea atât cu state membre ale Uniunii Europene, cât și cu 

state din afara spațiului european. Activităţile derulate de Instituția Prefectului - Județul Tulcea, 

Consiliul Județean sau Administrația Biosferei Delta Dunării vizează aspecte legate de 

ȋmbunătăţirea cooperării transfrontaliere, cercetare, protecția mediului, dezvoltare durabilă, 

dezvoltare socială, întreţinerea relațiilor diplomatice, cultură, servicii  medicale și schimb de bune 

practici în diverse domenii de interes.  


