
817 

 

VI. CADRUL PARTENERIAL 
 

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană 

Constanța s-a realizat prin activarea unui cadru partenerial adecvat, urmărindu-se reprezentarea 

în acest demers a intereselor întregii comunități locale, în ansamblul său. 

 Constituirea și funcționarea cadrului partenerial dedicat elaborării acestui document 

programatic a avut în vedere aplicarea unor principii generale, precum: 

- reprezentativitatea 

- transparența  

- participarea 

- abordarea integrată 

 Responsabilitatea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a revenit 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, conform obiectului său 

de activitate, dar și a dispozițiilor Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane 

durabile - Axa  Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, ținând cont de faptul că 

sfera de cuprindere a acestei strategii viza întreaga zonă funcțională urbană, formată din: 

municipiul Constanța, orașele Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Techirghiol și comunele 23 

August, Agigea, Corbu, Costinești, Cumpăna, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă, Tuzla, 

Valu lui Traian. 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța reprezintă în sine 

un cadru partenerial formal, fiind constituită din cele 16 unități administrativ teritoriale 

enumerate, la care se adaugă și Județul Constanța, ca unitate administrativ teritorială distinctă, 

membră de asemenea a acestei asociații. 

 La această platformă partenerială, formată din asociația de dezvoltare intercomunitară și 

autoritățile publice locale din Zona Metropolitană Constanța, au aderat toți ceilalți actori 

relevanți și anume: alte instituții publice de la nivel local, reprezentanți ai mediului de afaceri, 

universitățile și comunitatea academică, organizații nonguvernamentale și societatea civilă.  

 Astfel, principiul reprezentativității a fost asigurat prin intermediul cadrului partenerial 

constituit în vederea elaborării strategiei, în care au fost reprezentate interesele tuturor actorilor 

relevanți la nivel local.  

 În ceea ce privește transparența și participarea, aceste două principii au fost asigurate prin 

desfășurarea unui proces adecvat de informare și consultare publică. Astfel, pe întreg parcursul 
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elaborării SIDU, publicul și toți factorii interesați au fost permanent informații cu privire la 

stadiul desfășurării activităților în cadrul acestui demers, scopul fiind acela de a asigura 

premizele unui proces consultativ real și constructiv, care să genereze valoare adăugată. 

 Principalul canal de informare l-a reprezentat website-ul asociației de dezvoltare 

intercomunitară www.zmc.ro . Aici au fost publicate diverse anunțuri și informări publice cu 

privire la conținutul preliminar al SIDU, fiind postate atât variantele preliminare ale diverselor 

secțiuni ale strategiei, dar și variantele preliminare consolidate ale acesteia, în ansamblul său. De 

asemenea, publicul a fost informat în ceea ce privește întâlnirile, consultările și dezbaterile 

organizate în cadrul procesului de elaborare SIDU, fiind adresate invitații la acțiuni dedicate 

participării publicului larg.  

 Actorii relevanți au fost informați cu privire la elaborarea SIDU și implicați în acest 

proces prin intermediul unor corespondențe dedicate purtate cu aceștia, dar și prin fructificarea 

bunelor relații informale existente la nivelul diverselor persoane de contact nominalizate să 

participe la acest demers.  

 De asemenea, pentru o informare și comunicare adecvată și în timp real au fost utilizate 

în special diversele canale virtuale, în primul rând email-ul, dar și rețelele de socializare și alte 

mijloace de acest gen.  

 Au fost de asemenea emise anunțuri și comunicate de presă și au fost organizate 

evenimente și conferințe de presă dedicate procesului de elaborare a SIDU. 

 Paralel cu desfășurarea procesului de informare, au fost organizate diverse acțiuni de 

consultare și dezbatere publică.  

 În sensul acesta, pe parcursul procesului de elaborare a documentului au fost organizate 

următoarele acțiuni: 

 

 

 

 Tipul și obiectul acțiunii Locul și data 
 

Participare 

1 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța,  
sediul ADI ZMC,  
09.03.2016 

Experți și voluntari din 
cadrul ADI ZMC, experți din 
cadrul unor primării din 
ZMC 

2 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
orașul Ovidiu 

Ovidiu, 
Primăria 
Ovidiu,16.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Ovidiu, experți 
ADI ZMC 
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3 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Agigea 

Agigea,  
Primăria Agigea, 
21.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Agigea, experți 
ADI ZMC 

4 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Cumpăna 

Cumpăna,  
Primăria 
Cumpăna, 
21.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Cumpăna, experți 
ADI ZMC 

5 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Corbu 

Corbu, 
Primăria Corbu, 
25.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Corbu, experți ADI 
ZMC 

6 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
orașul Năvodari 

Năvodari,  
Primăria 
Năvodari, 
25.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Năvodari, experți 
ADI ZMC 

7 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Lumina 

Lumina, 
Primăria Lumina, 
25.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Lumina, experți 
ADI ZMC 

8 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Mihail Kogălniceanu 

Valu lui Traian, 
Primăria Mihail 
Kogălniceanu, 
28.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Mihail 
Kogălniceanu, experți ADI 
ZMC 

9 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
orașul Techirghiol 

Techirghiol, 
Primăria 
Techirghiol, 
30.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Techirghiol, 
experți ADI ZMC 

10 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
orașul Eforie 

Techirghiol, 
Primăria Eforie, 
30.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Eforie, experți ADI 
ZMC 

11 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Tuzla 

Tuzla,  
Primăria Tuzla, 
30.03.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Tuzla, experți ADI 
ZMC 

12 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
municipiul Constanța 

Constanța,  
Primăria 
Constanța, 
04.04.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Constanța, experți 
ADI ZMC 

13 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
orașul Murfatlar 

Murfatlar, 
Primăria 
Murfatlar, 
07.04.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Murfatlar, experți 
ADI ZMC 

14 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Poarta Albă 

Poarta Albă, 
Primăria Poarta 
Albă, 08.04.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Poarta Albă, 
experți ADI ZMC 

15 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna Valu lui Traian 

Valu lui Traian, 
Primăria Valu lui 
Traian, 08.04.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Valu lui Traian, 
experți ADI ZMC 

16 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale la nivelul UAT 
comuna 23 August 

23 August, 
Primăria 23 
August, 

Funcționari din cadrul 
Primăriei 23 August, experți 
ADI ZMC 
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11.04.2016 
17 Atelier de lucru dedicat analizării 

situației actuale la nivelul UAT 
comuna Costinești 

Costinești,  
Primăria 
Costinești, 
11.04.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Costinești, experți 
ADI ZMC 

18 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
demografic, la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, 
Sediul ADI ZMC, 
18.04.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți Direcția 
Județeană de Statistică 
Constanța 

19 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
economic, la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, 
Camera de 
Comerț, 
21.04.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți Camera de 
Comerț, reprezentanți UAT-
uri ZMC, agenți economici, 
ong-uri 

20 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
protecției mediului și schimbărilor 
climatice, la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, 
Sediul ADI ZMC, 
25.04.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți Agenția de 
Protecție a Mediului 
Constanța, reprezentanți 
UAT-uri ZMC, agenți 
economici, ong-uri 

21 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul social, 
la nivelul Zonei Metropolitane 
Constanța 

Constanța, Sediul 
ADI ZMC, 
26.04.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți DJASPC, 
AJOFM, DSP, reprezentanți 
UAT-uri ZMC, ong-uri, 
Universitatea Ovidius 

22 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
mobilității, la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, Sediul 
ADI ZMC, 
03.05.2016 

Experți ADI ZMC, 
Administația Porturilor, 
reprezentanți UAT-uri ZMC, 
agenți economici, Camera de 
Comerț, ong-uri, 
Universitatea Ovidius 

23 
 

Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
serviciilor publice, la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, Sediul 
ADI ZMC, 
04.05.2016 

Experți ADI ZMC, furnizori 
de servicii și utilități, 
reprezentanți UAT-uri ZMC, 
Camera de Comerț, ong-uri, 
Universitatea Ovidius 

24 Atelier de lucru dedicat analizării 
situației actuale în domeniul 
educației, învățământului și 
cercetării la nivelul Zonei 
Metropolitane Constanța 

Constanța, Sediul 
ADI ZMC, 
06.05.2016 

Experți ADI ZMC, 
Inspectoratul Școlar 
Județean, reprezentanți UAT-
uri ZMC,  ong-uri, 
Universitatea Ovidius, 
Universitatea Șaguna, 
Universitatea Spiru Haret, 
Academia de Marină Civilă, 
Universitatea de Marină 
Civilă 

26 Prezentare, consultare și dezbatere 
publică analiza SWOT  

Constanța, Sediul 
ADI ZMC, 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți UAT-uri ZMC,  
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12.05.2016 ong-uri, reprezentanți mediul 
universitar, reprezentanți alte 
instituții publice 

27 Prezentare, consultare și dezbatere 
publică: Viziunea și Obiectivele 
strategice SIDU Constanța  

Constanța, Hotel 
Ibis, 19.05.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți UAT-uri ZMC,  
ong-uri, reprezentanți mediul 
universitar, reprezentanți alte 
instituții publice, Camera de 
Comerț 

28 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru orașul 
Murfatlar 

Murfatlar, 
Primăria 
Murfatlar, 
01.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Murfatlar, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții  

29 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru orașul 
Eforie 

Eforie, Primăria 
Eforie,07.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Eforie, experți ADI 
ZMC, ong-uri, alte instituții 

30 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru orașul 
Ovidiu 

Ovidiu, Primăria 
Ovidiu, 
11.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Ovidiu, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

31 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru orașul 
Năvodari 

Năvodari, 
Primăria 
Năvodari, 
14.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Năvodari, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

32 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru orașul 
Techirghiol 

Techirghiol, 
Primăria 
Techirghiol, 
18.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Techirghiol, 
experți ADI ZMC, ong-uri, 
alte instituții 

33 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Cumpăna 

Cumpăna, 
Primăria 
Cumpăna, 
22.07.2017 

Funcționari din cadrul 
PrimărieiCumpăna, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

34 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Valu lui Traian 

Valu lui Traian, 
Primăria Valu lui 
Traian, 25.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Valu lui Traian, 
experți ADI ZMC, ong-uri, 
alte instituții 

35 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Corbu 

Corbu, Primăria 
Corbu, 27.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Corbu, experți ADI 
ZMC, ong-uri, alte instituții 

36 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Mihail Kogălniceanu 

Mihail 
Kogălniceanu, 
Primăria Mihail 
Kogălniceanu, 
28.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Mihail 
Kogălniceanu, experți ADI 
ZMC, ong-uri, alte instituții 

37 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Poarta Albă 

Poarta Albă, 
Primăria Poarta 
Albă, 29.07.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Poarta Albă, 
experți ADI ZMC, ong-uri, 
alte instituții 
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38 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 23 
August 

23 August, 
Primăria 23 
August, 
03.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei 23 August, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

39 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Tuzla 

Tuzla, Primăria 
Tuzla, 05.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Tuzla, experți ADI 
ZMC, ong-uri, alte instituții 

40 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Costinești 

Costinești, 
Primăria 
Costinești, 
09.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Costinești, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

41 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Agigea 

Agigea, Primăria 
Agigea, 
12.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Agigea, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

42 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru comuna 
Lumina 

Lumina, Primăria 
Lumina, 
17.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Lumina, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

43 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru UAT 
Județul Constanța 

Constanța, 
Consiliul Județean 
Constanța, 
19.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Consiliului Județean 
Constanța, experți ADI 
ZMC, ong-uri, alte instituții 

44 Atelier de lucru dedicat discutării 
listei de proiecte pentru municipiul 
Constanța 

Constanța, 
Primăria 
Constanța, 
23.08.2016 

Funcționari din cadrul 
Primăriei Constanța, experți 
ADI ZMC, ong-uri, alte 
instituții 

45 Prezentare, consultare și dezbatere 
publică: Lista de proiecte prioritare 
SIDU Constanța  

Constanța, Hotel 
Ibis, 02.09.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți UAT-uri ZMC,  
ong-uri, reprezentanți mediul 
universitar, reprezentanți alte 
instituții publice, Camera de 
Comerț 

46 Prezentare, consultare și dezbatere 
publică SIDU Constanța 

Constanța, Hotel 
Ibis, 06.09.2016 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți UAT-uri ZMC,  
ong-uri, reprezentanți mediul 
universitar, reprezentanți alte 
instituții publice, Camera de 
Comerț 

47 Prezentare, consultare și dezbatere 
publică SIDU Constanța și lista de 
proiecte prioritare SIDU Constanța 

Constanța, Hotel 
Ibis, 28.02.2017 

Experți ADI ZMC, 
reprezentanți UAT-uri ZMC,  
ong-uri, reprezentanți mediul 
universitar, reprezentanți alte 
instituții publice, Camera de 
Comerț 
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 De asemenea, cadrul partenerial aferent elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare a 

Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța a avut în vedere asigurarea unei 

abordării integrate, atât la nivel teritorial, cât și sub aspectul corelării și complementarității 

diverselor proiecte propuse în cadrul strategiei, urmărindu-se generarea unui consens și a unei 

sinergii constructive la nivelul întregului areal metropolitan, precum și la nivelul diverselor 

sectoare de interes tratate în acest document strategic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


