Anexă
Instituția Prefectului
Județul Tulcea
Priorități - obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului
și stadiul realizării în semestrul al II-lea 2019
DOMENIU/OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE DIN
HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI NR. 1/2018

UNITATE DE MĂSURĂ (UM)

PRIORITĂȚI – OBIECTIVE PRINCIPALE
I. PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE
PERIOADA 2018-2020
1.1 Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a mii euro
personalului din Instituțiile publice.
II. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE
2.1 Investitii străine :
Total investiții / Număr de firme străine
înființate
- Industrie
mii euro
- Agricultură
- Electronice și IT
- Alte domenii relevante
2.2 Investiții românești:
Total investiții / Număr de firme românești
înființate
- Industrie
mii euro
- Agricultură
- Electronice și IT
- Alte domenii relevante
2.3 Proiecte în domeniul resurselor minerale Total număr proiecte
neenergetice
mii euro

PGJ/ PGB
2018 – 2020 1

- mii euro
REALIZAT SEM. al II-lea
20192

NEC

460,15

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

PGJ / PGB 2018-2020 = Program de guvernare la nivel de județ/mun. București pt. perioada 2018-2020. Se vor înscrie cifrele corespunzătoare județului/mun. București din PGN, adică cota parte din PGN 20182020 care revine județului respectiv sau mun. București.
2 Realizat Sem al II-lea 2019 = realizat din programul PGJ/PGB în 2019.
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III. TURISM
3.1 Investiţii demarate/ finalizate în turism

Total investiții:
- „Camere de inchiriat” Chilia Veche

- UAT Luncavița (1 investitie/ 1 mii euro)

80

64
1

Total mii euro

80

65

95,03

0,00

95,3

0,00

52,80

3,73

500
40

100
1
40

783,13

144,73

3.2 Programe/proiecte de promovare a locațiilor și Total număr programe/proiecte: 3
1.Proiect: Crearea infrastructurii de agrement in
serviciilor turistice

zona turistica Sarichioi (avize, acorduri, taxe,
consultanta,DALI): a fost elaborat Studiul de
Fezabilitate; a fost depusă cererea de finanțare (în
etapa de evaluare);
2.Proiect: Crearea infrastructurii de agrement în
zona turistică Sulina: a fost elaborat Studiul de
Fezabilitate; a fost depusă cererea de finanțare (în
etapa de evaluare);
3.Proiect: Dezvoltarea economică a zonei prin
utilizarea terenurilor și construcțiilor cu valoare de
patrimoniu istoric aflate in domeniul public al
județului Tulcea și în administrarea Regiei
Autonome Administrația Zonei Libere Sulina
(perimetrul I si II) (PUZ si SF)
-1 proiect Chilia Veche: România-Ucraina
-1 proiect Luncavița/ realizat sem 2 2019 1 mii euro
- 1 proiect UAT Turcoaia

Total 3.2 mii euro
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3.3 Prezervarea
patrimoniu natural

și

valorificarea

obiectivelor

de Total număr acțiuni: 3 Consiliul Județean
Tulcea - Total 3.3 mii euro
1.Proiect: Punerea in valoare a potențialului istoric
prin restaurarea și conservarea Farului vechi Sulina
(PT+DE, execuție);

1478,32

30,65

1942,94

173,99

527,97

77,28

170

34

4119,23

315,92

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

Proiect în implementare: a fost încheiat Contractul
de finanțare; s-a finalizat procedura de achiziție
publică, execuție lucrări: s-a dat ordinul de începere
lucrări.
2.Proiect: Valorificarea patrimoniului etnografic
nord-dobrogean prin restaurarea si conservarea
Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea;
Proiect în implementare: a fost încheiat Contractul
de finanțare; s-a finalizat procedura de achiziție
publică execuție lucrări; s-a dat ordinul de începere
lucrări
3. Proiect: Promovarea valorilor culturale prin
restaurarea și conservarea Punctului muzeal Casa
Panaghia (actualizare DALI, PT,studii, avize);
Proiect în implementare: a fost încheiat contractul
de finanțare; s-a finalizat procedura de achiziție
publică de proiectare + execuție lucrări; s-a dat
ordinul de începere lucrări
1 acțiune Chilia Veche: Reabilitare Moară „Muzeul
Tradițiilor Locale”

Total mii euro
IV. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
4.1
Programul
Naţional de
Dezvoltare a Total număr parcuri tehnologice/industriale
Antreprenoriatului (PNDA) pentru autorități locale și
mii euro
mediul de afaceri – înfiinţarea a cel puţin a un
incubator/parc industrial/parc tehnologic
4.2 Programul Start Up Nation
Total număr accesări program
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V. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI
JUSTIŢIEI SOCIALE
5.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii
sociale şi combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind
persoanele defavorizate (inclusiv pe romi) să aibă acces
la piaţa muncii şi să-şi îmbunătăţească starea de
sănătate şi condiţia socială.

5.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar

mii euro

NEC

NEC

Total număr programe implementate sau în
curs de implementare:

NEC

7

Total număr proiecte:

NEC

NEC

NEC

7
16

NEC

3,37%

29518

4283

NEC

3206

112728

11086

- 5 Programe AJOFM Tulcea(Program de ocupare,
Program de ocupare speciale, Program de ocupare
romi, Program ocupare elevi și studenți, Program
formare);
-1 program Sarichioi;
-1 proiect Ciucurova;
-1 proiect Dăeni;
-2 proiecte UAT Tulcea în parteneriat cu DAPS
Tulcea: Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală
integrată 2796,51 mii euro și Proiect Servicii
integrate pentru viitor – 2794,24 mii euro.
1.1 proiect UAT Ciucurova;
2. 1 proiect UAT Luncavița
3. activități desfășurate de UAT Tulcea în 2 centre
de zi pentru copii, 103 copii

5.3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru Total număr locuri de muncă
reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată Total număr persoane reintegrate
5.4 Rata șomajului pe județ
Procentaj:
5.5 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin

Total număr persoane:
Număr mediu de beneficiari 16592 (AJPIS
Tulcea)
*DGASPC Tulcea: 9140 persoane cu dizabilități, din
care 627 minori

5.6 Noi locuri de muncă create

Total număr de locuri noi create

5.7 Persoane asistate social

Total număr persoane: 717 persoane adulte
instituționalizate
Număr mediu de beneficiari 43560
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5.8 Programe privind construția locuinţe sociale
destinate familiilor dezavantajate, victimele violenţei în Total număr locuințe/centre înființate
familie, centrelor de criză pentru situaţiile de viol și
dependenți de droguri
5.9 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice
Total număr de centre înființate şi număr
persoane beneficiare: - 0 centre, 38 beneficiari
5.10 Înfiinţarea de centre regionale specializate pentru Total număr de centre înființate și număr de
asistarea
copiilor cu dizabilității și tulburări de copii cu dizabilități asistați
comportament
VI. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
6.1 Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de Valoare totală proiecte investiții în educație:
competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a -grădiniță
mobilităţii personalului didactic şi de cercetare şi a -scoli
dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport
-licee
-facultăți
Număr elevi înscriși la școală:
Număr studenți pe județ :
Număr profesori din care, nr. profesori
titularizaţi:

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

699,16

NEC

NEC

NEC

NEC

6.3 Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat/ scoli Total număr licee/număr elevi
profesionale
6.4Conectarea şcolilor la Internet prin conexiuni de mare Total număr scoli
viteză
mii euro

NEC

0

NEC

11

NEC

NEC

6.5 Modernizarea taberelor pentru elevi şi studenţi Total număr tabere modernizate
concomitent cu creşterea capacităţii de cazare a
acestora
mii euro

NEC

0

NEC

0

6.6 Construcţia de cămine studenţeşti noi şi Total număr cămine/cantine :- reabilitate
reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine
- construite
studenţeşti.
mii euro

NEC

0

NEC

0

6.2 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie

Total număr grădiniţe/număr copii
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VII.CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE.
Total număr laboratoare dotate
INOVAREA ŞI TRANSFERUL TEHNOLOGIC – Investiţii
mii euro
pentru dotarea laboratoarelor de cercetare

0

0

0

0

Total număr de spitale noi construite

NEC

1

mii euro

NEC

245

NEC

10

179,93

1,94

77,30

2,06

528,39

0,62

44,99

36,19

73,23

33,17

VIII. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
8.1 Construirea de noi spitale

-1 dispensar uman UAT Mahmudia, 511 mii euro

8.2 Reabilitare/ modernizare /extindere spitale județene, Total număr centre: 10
ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare -1 UAT Casimcea: 384,9 mii euro
-1 UAT Peceneaga 97 mii euro
integrate medico-sociale.
-1 UAT Somova 224 mii euro

Proiecte CJ Tulcea:
-Proiect Eficientizarea energetică a clădirii Spitalului
TBC Tulcea: s-a semnat contractul de finanare, se
lansează procedurile de achiziții publice
-Proiect Eficientizarea energetică a clădirii Spital
Boli Contagioase: s-a semnat contractul de
finanțare, se lansează procedurile de achiziții
publice
-Proiect Reabilitare și extindere funcțională UPU –
Spitalul Județean de Urgență Tulcea: s-a semnat
contractul de finanțare, se lansează procedurile de
achiziții publice
-Proiect Eficientizarea energetică a imobilelor
Ambulanţa Tulcea(expertiză, studii, DALI, avize)
-Proiect: Reabilitare, modernizare Ambulatoriu
Tulcea (studii, PT+DE, avize, acorduri, consultanţă,
execuţie)
--Proiect Reabilitare, modernizare si extindere Spital
Județean de Urgenta Tulcea (SF, expertiza, studii).
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A fost elaborat DALI;

316,78

213,16

-Proiect Stații de epurare și reabilitare rețele de
canalizare - Spitalul Județean de Urgență Tulcea :
s-a semnat contractul de finanțare, se lansează
începerea execuției lucrărilor

337,92

1,85

1558,54

288,99

1.919,28

55,15

18,83

12,32

1.938,11

67,47

1.938,11

67,47

NEC

10,2

NEC
NEC

7-CNAS Tulcea
6-DSPJ Tulcea
204137 beneficiari
0

NEC

0

NEC

18

NEC

12

Total 8.2 mii euro
8.3 Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea
accesului la serviciile furnizate pe toate palierele
sistemului medical: îngrijirea primară, incluzând asistenţa
comunitară, asistenţa ambulatorie şi asistenţa de
urgenţă

Total investiții: 2

1.Proiect Reabilitare și modernizare Stație centrală
de sterilizare și Sala de operație Ortopedie –
Spitalul Județean de Urgență Tulcea: s-a semnat
contractul de finanțare, a început implementarea
proiectului;
2.Imbunătăţirea accesului populației din ITI la
servicii medicale de urgenţă, prin dotarea cu
aparatură de înaltă performanţă

Total
8.4 Crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de Total investiții noi
cercetare, sau modernizarea celor existente, pentru
ambele instituţii publice/universităţi şi firme de cercetare. Mii euro
8.5 Starea de sănătate a populației

Total număr programe de sănătate aplicate
număr personal medical/ număr de consultaţii
acordate.
8.6 Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea Total număr ambulanțe
asigurării transportului pacienților în condiții optime la
unitățile medicale.
mii euro
IX. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE
9.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în Total număr servicii publice asigurate
fiecare localitate din mediul rural
9.2 Program investiţii în infrastructura socială în zonele Total investiții:
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rurale

9.3 Program investiții în termoizolarea locuințelor

9.4 Program modernizare/reabilitare rețele edilitare

X. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE
RURALĂ
10.1 Acordarea subvențiilor pentru agricultură
10.2 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii

- proiect finalizat UAT Luncavita
-6 investiții UAT Smârdan
-5 investitii Văcăreni

mii euro
Total investiții . Număr clădiri în curs de
reabilitare
mii euro
Total km racordare servicii apă
Total km racordare servicii canalizare
mii euro
Total km racordare servicii gaze naturale
mii euro
Număr subvenții / mii euro
Număr cereri
Total suprafaţă irigată(ha)/ mii euro:

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-reabilitarea amenajării de irigații Babadag-execuție
(5600ha/9523 mii euro)

-reabilitare lucrări de îmbunătățiri funciare din

amenajarea Măcin-Carcaliu-SPD Măcin-proiectare
și execuție (1149 ha/2207 mii euro)

NEC
NEC

147,991
0

NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC

0
61,61
45,88
3048,48
307,3
NEC

216,2969
10000

63954,4790
9586

13897ha/10928 mii euro

3657 mii euro

4200ha/7177 mii euro

3240 mii euro

300 ha/355 mii euro

45 mii euro

-reabilitarea SPAE Lata din amenajarea de
desecare 23 August –Isaccea – execuție (7437
ha/2448 mii euro)

2501 ha/1444 mii euro

-reabilitarea amenajării de irigații PeceneagaTurcoaia-Măcin-proiectare și execuție (12294
ha/14200 mii euro)

1200 ha/332 mii euro

-consolidare ecluză Canal V complex lagunar
Razim-Sinoe (905 mii euro)

122 mii euro
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99 mii euro

48 mii euro

-reabilitare amenajări de irigații Isaccea – proiectare
(5252 ha/9600 mii euro)

838 ha/274 mii euro

-reabilitarea amenajării de irigații Beibugeac
Sarinasuf - proiectare(8530 ha/12000 mii euro)

950 ha/345 mii euro

-reabilitarea amenajării de irigații Sud Razelm proiectare(12324 ha/10600 mii euro)

1200 ha/306 mii euro

-reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi –
proiectare (3531 ha/7900 mii euro)

1554 ha/228 mii euro

-reabilitarea amenajării de irigații Babadag etapa II
– proiectare (15500 ha/11200 mii euro)

10.3 Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de
creştere a precipitaţiilor
10.4 Program de susţinere pentru produse deficitare:
-„Tomate românești”, program de susținere a producției d

Număr proiecte/programe
mii euro
mii euro

98 mii euro

1154 ha/345 mii euro
Obiectiv început în 2006 și
executat 70%, nefinanțat de
ANIF

127 mii euro

NEC
NEC
NEC

NEC
NEC
609

10.5 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi Total număr centre existente/ înființate: UAT
procesare
Sarichioi
mii euro

NEC

1

NEC

100

10.6 Program de încurajare activităţi din zona montană.
Programele Fondul European pentru Garantare Agricolă
și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
XI. POLITICI DE MEDIU, APE ȘI PĂDURI
11.1 Programe pentru protecția mediului ce privește
parcurile naturale, conservarea biodiversității și a
patrimoniului natural

Total număr programe: UAT Luncavita
mii euro

NEC
NEC

6
NEC

Total număr programe în derulare/ noi
APM Tulcea și ARBDD Tulcea
mii euro

1/0 APM
9/7 ARBDD
556 APM
711 ARBDD
NEC
NEC

8/7 ARBDD
211 APM
229/219 ARBDD
0
0

.

eusturoi, ajutor de minimis în sectorul apicol și programul de
susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

11.2 Program pentru gestionarea siturilor contaminate Total număr situri contaminate
(măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor mii euro
poluate istoric)
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11.3 Gestionarea deșeurilor

Total număr gropi ecologice inființate/ mii euro:
Total număr gropi de gunoi închise/mii euro
11.4 Programe de protecție și stopare a alunecării Total număr programe în derulare/ noi
haldelor de steril
mii euro
11.5 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a Total km racordare servicii canalizare:
staţiilor de epurare a apelor uzate
mii euro

NEC
NEC
NEC
NEC

0
NEC
0
0

NEC

56,29

NEC

7399,46

11.6Programe de împădurire

NEC

1/259,4 ha

NEC

7238,17

64942,21
94294,93

NEC

Total număr programe în derulare/număr
hectare
mii euro

XII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
12.1 Programe operaționale din fonduri structurale care Total număr programe în derulare/noi
vizează sectorul energetic
mii euro

-extindere rețea electrică Carcaliu SF 33/2018
-extindere rețea electrică Malcoci
CS7700003001/18,03,2019
-extindere rețea electrică Murighiol SF 155/2015
-extindere rețea electrică Jurilovca SF 70/2019
-extindere rețea electrică Tulcea Blocuri Tineret
nefinalizat

12.2 Relizarea de sisteme noi de distribuție a gazelor Total număr sisteme
naturale și distribuție energie electrice.
mii euro
12.3 Înfiinţarea de culturi de plante tehnic-energetice
Total număr hectare
mii euro
XIII. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT
13.1 Investiții în rețeaua rutieră:
Total număr km noi
mii euro
-

67129,65
40750,36
NEC
NEC
NEC
NEC

NEC
NEC
NEC
NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

13832,86

4123,09

Drumuri județene și centura ocolitoare a Total număr km:
orașului

Investiții în execuție:
1.Proiect Modernizare infrastructură de transport

10

regională pe traseul Stejaru – Cerna (DJ 222 B);
Numar km = 54,10 ; Valoarea totală investiție =
82.590,41 mii lei; Finanțare POR 2014-2020;
S-a încheiat contractul de lucrări;
Proiect în implementare.
2.Proiect Modernizare infrastructură de transport
regionala pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae
Bălcescu ( DJ 229); Numar km = 22,818; Valoarea
totala a investiției = 43.935,95 mii lei; Finanțare
POR 2014 2020: a fost finalizată procedura de
achiziție publică; a fost incheiat contractul de
execuție lucrări;

8.173

1955,89

1551,69

729,22

1579,94

757,18

6375,79

2264,48

2656,97

24,13

Proiect în implementare.
3.Proiect Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus –
Sarighiol de Deal-Limita jud. Constanța, km 81+921
– 94+518; S-a incheiat contractul de lucrări;
Proiect în implementare: A început execuția
lucrărilor de reabilitare a drumului județean,
4.Proiect Reabilitare DJ 222 A, Horia-HamcearcaNifon, km 0+000-15+725;
S-a încheiat contractul de lucrări;
Proiect în implementare.
5.Proiect Modernizare infrastructură de transport
regională pe tronsoanele Niculițel si Turda –
Sarichioi (DJ 229) : a fost încheiat Contractul de
lucrări.
Proiect în implementare.
6.-Proiect Modernizare infrastructură de transport
regională pe traseul Enisala - Babadag – Slava
Rusa (DJ 223 A): nr. km = 15,926; finanţare
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POR2014-2020
Proiect în implementare: a început execuția
lucrărilor de modernizare a infrastructurii de
transport;
7.Proiect Modernizare infrastructura de transport
regională pe traseul Traian – Peceneaga-OstrovDaeni-Fagarasu Nou (DJ 222 F) (expertiză, DALI,
avize);

63,36

0,05

4223,77

1067,35

1689,51

11,03

105,59

2,89

84,48

0,02

S-a semnat contractul de finanțare; în pregătire
documentația de atribuire achiziție lucrări.
8.Proiect Modernizare infrastructură de transport
regionala pe traseul Visina – Ceamurlia de Sus (DJ
222) (DALI, avize);
Proiect în implementare: a fost încheiat Contractul
de execuție lucrări;
9.Proiect Modernizare infrastructura de transport
regională pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus (DJ
222B) (DALI, avize);
Proiect în implementare: a fost încheiat Contractul
de lucrări; se lansează execuția lucrărilor.
10.Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție DN 22
D – Turcoaia, km 2+445;
S-a incheiat contractul de finanțare; a fost finalizată
procedura de achiziție publică; a fost încheiat
contractul de proiectare + execuție lucrări.
11.Modernizare podeț pe DJ 222 L, Intersecție DN
22 D – Carcaliu, km 1+732;
S-a incheiat contractul de finanțare; a fost parcursă
o prima procedură de achiziție publică de execuție
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lucrări.
Din motive obiective procedura de achiziție publică
a fost reluată.

10,56

0

40347,52
NEC
NEC
NEC

10935,33
92,48
14255,55
NEC

NEC

NEC

NEC
NEC
486,15

NEC
NEC
0,00

10,56

0

263,42

1,99

760,13

1,99

În atribuția autorității centrale
tutelare (Ministerul Culturii și
Identității Naționale – care
este singur eligibil) prin
Unitatea de Management a

În atribuția autorității centrale
tutelare (Ministerul Culturii și
Identității Naționale – care
este singur eligibil) prin
Unitatea de Management a

12.Modernizare infrastructura de transport regională
pe traseul Enisala-Salcioara-Visina (expertiză,
DALI, studii, acorduri).

Total 13,1 mii euro
Total număr km
mii euro
13.2 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei de mii euro
transport urban de călători
13.3 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei mii euro
feroviare
13.4 Infrastructura de transport aerian
mii euro
13.5 Transportul naval- modernizare ecluze
mii euro
13.6 Lucrări de infrastructură în vederea dezvoltării de 1. Proiect: Modernizarea Portului Tulcea de la Mm
38+1530 – la Mm 38+800 : a fost elaborat DALI; s-a
terminale specializate în porturi
-

Drumuri comunale

încheiat contract de finanțare. Lansare achiziții
publice.
2. Proiect: Infrastructura portuară bazinul mare AZL
Sulina (avize, acorduri,taxe, consultanță, DALI);
3.Facilităţi de acostare pentru nave mici și
ambarcațiuni în municipiul Tulcea, zona Faleză
Total 13.6 mii euro

XIV. CULTURĂ
14.1 Programe pentru digitalizarea arhivelor culturale

Total număr programe: 1

13

mii euro
14.2 Sprijinirea colectivităților locale privind creșterea
capacității instituționale bugetare și tehnice de
încurajare, gestiune, protecție și promovare a culturii
locale și a patrimoniului cultural local și național.
XV. TINERET ȘI SPORT
15.1 Programe privind construirea de săli polivalente,
baze nautice, hipodromuri și patinoare

Număr proiecte
mii euro

Proiectului de la nivelul
acesteia, care a elaborat un
program național depus
pentru finanțarea pe fonduri
structurale (pe fondul ecultura); Prin HG nr.
684/2018 a fost aprobată
nota de fundamentare
referitoare la necesitatea și
oportunitatea efectuării
cheltuielilor aferente
proiectului „E-cultura:
Biblioteca digitală a
României”. – finanțat prin
Programul Operațional
Competitivitate (POC) 20182020, Axa Prioritară 2,
acțiunea 2,3,3; la nivelul
județului participă la proiect
Institutul de Cercetări EcoMuzeale Tulcea, cu un
număr de 38000 bunuri
culturale digitizabile.

Proiectului de la nivelul
acesteia, care a elaborat un
program național depus
pentru finanțarea pe fonduri
structurale (pe fondul ecultura); Prin HG nr. 684/2018
a fost aprobată nota de
fundamentare referitoare la
necesitatea și oportunitatea
efectuării cheltuielilor aferente
proiectului „E-cultura:
Biblioteca digitală a
României”. – finanțat prin
Programul Operațional
Competitivitate (POC) 20182020, Axa Prioritară 2,
acțiunea 2,3,3; la nivelul
județului participă la proiect
Institutul de Cercetări EcoMuzeale Tulcea, cu un număr
de 38000 bunuri culturale
digitizabile.

53242. Conform Anexe la
HG
NEC
NEC

NEC

31,68

0

31,68
NEC

0
3

NEC
NEC

Total număr săli polivalente /baze
nautice/hipodrom/patinoare: 1

Proiect: Construire Sala Polivalentă – str. Isaccei
nr.18, localitatea Tulcea, Județul Tulcea (avize,
autorizații, taxe)

Total 15.1 mii euro
15.2 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și Total număr baze

sportive/cabinete
14

de

cabinete de medicină sportivă.

15.3 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune
la competițiile sportive.
15.4 Programul ”Hope” de susţinere a antreprenoriatului
pentru tineri în risc de sărăcie şi excluziune socială,
precum şi a celor proveniţi din centrele de plasament
prin acordarea de microgranturi.
15.5 Promovarea transformării internshipurilor în
contracte de muncă permanente (contracte pe perioadă
nedeterminată). Programe de tip „Pasarela”(locurile de
muncă din sectorul public pot fi oferite temporar tinerilor
dezavantajaţi pentru a dobândi „abilităţi transferabile” în
joburile din sectorul privat).
15.6 Promovarea unor măsuri pentru tineri, prin care să
fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional
către piaţa forţei de muncă.

medicină sportivă:
mii euro

NEC

101,37

Total număr programe/ număr tineri: 21
programe/680 tineri
Număr programe/ Granturi

121

121

NEC

NEC

Număr tineri sprijiniți

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

NEC

Număr programe
Număr de locuri de muncă ocupate

Număr absolvenți școli profesionale:

NOTĂ privind modul de completare a machetei:
1. – Tabelul se completează cu datele centralizate pe județ sau municipiul București, după caz, aferente coloanelor din machetă;
2. – Toate valorile din tabel vor fi înscrise în mii euro;
3. – Când aveți situații prevăzute pe rândurile din tabel care nu se regăsesc la respectivul județ sau municipiul București, în căsuța corespunzătoare coloanei și rândului
respectiv se înscrie sintagma ”nu este cazul” sau prescurtat ”NEC”.
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