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Către: Consiliul Județean Tulcea / Primăria Municipiului Tulcea 
 

 

 

 

 Asociația Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectul “START UP SMART 2.0,” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia, analizăm măsuri necesare pentru 

stimularea mediului de afaceri la nivel local, identificând soluții pentru dezvoltarea activității 

economice și în special a start-up-urilor din județul Tulcea. 

 Vă trimitem atașat propunerea noastră privind identificarea unor măsuri de sprijin necesare 

stimulării afacerilor din zonele rurale. Soluțiile au fost identificate în cadrul unor dezbateri publice 

organizate în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri local.  

 Având în vedere potențialul natural al județului Tulcea, necesitatea de a proteja și valorifica 

acest potențial și necesitatea de a asigura un nivel optim de trai pentru populația rezidentă, se impun 

solutii fezabile și sustenabile pentru a dezvolta mediul de afaceri la nivel local. 

 Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri, prin considerarea următoarelor propuneri: 

 realizarea unui program anual de finanțare a start-up-urilor locale. 

 realizarea unui program anual de finantare a dezvoltării IMM-urilor la nivel local. 

 sprijinirea inițiativelor de cicloturism și ecoturism pe malul Dunării și în Deltă. 

 

 Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți 

răspunsul dumneavoastră la email office@smart.org.ro 

  

Cu stimă, 

Iulian Cazacu 

Președinte 
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Propuneri de masuri de sprijin necesare stimularii afacerilor 

din zonele rurale, judetul Tulcea 
 

 

 

 

Context 
Zonele rurale din judetul Tulcea isi desfasoara activitatea in jurul importantei Deltei Dunarii. 
Aceasta situatie unica in Romania, determina probleme si solutii complexe, ce tin de 
diversitatea si specificitatea acestei zone. Delta Dunarii este o zona aparte atat din punct de 
vedere al patrimoniului natural, cat si din punctul de vedere al numeroaselor influente 
antropice exercitate de grupuri sociale, grupuri culturale, guverne locale sau centrale. 
Principalul avantaj competitiv al zonei este reprezentat de bogatia mediului natural care 
ofera oportunitati semnificative de a aduce valoare adaugată regiunii prin promovarea unei 
economii adaptate la non-consumul de resurse naturale vii si la pastrarea traditiilor culturale 
locale. Bogatia si diversitatea culturala si de mediu din aceasta zona atrag atentia asupra 
oportunitatilor economice pentru dezvoltarea atelierelor de turism, pescuit, acvacultura, 
agricultura si mestesuguri. Totusi, pentru a limita amenintarea generata de consumul 
excesiv de resurse, este necesar sa se identifice solutii care sa asigure protectia si 
valorificarea potentialului existent. Un alt aspect important este necesitatea conservarii si 
promovarii traditiilor, artelor, gastronomiei locale, locatiilor culturale. Una dintre cele mai 
mari provocari cu care se confrunta Delta Dunarii este o conectivitate slaba, care 
exacerbeaza decalajul dintre orase si locatii izolate. Avand in vedere potentialul natural al 
acestei zone, necesitatea de a o proteja si valorifica si necesitatea de a asigura un nivel optim 
de trai pentru populația rezidenta, se impun solutii fezabile si sustenabile pentru a dezvolta 
mediul de afaceri la nivel local. Pentru a asigura o dezvoltare durabila, este necesar sa se 
realizeze un echilibru intre protectia patrimoniului natural unic si patrimoniul cultural, 
tinand cont de nevoia indeplinirii aspiratiilor locuitorilor din judet de a imbunatati conditiile 
de viata si de a identifica oportunitati economice mai bune.1 

 
 
 

Criterii 
Stimularea economiei locale reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, deoarece 
resursele financiare ale acestora provin, in mare masura, de la mediul privat sub forma de 

                                                           
1 Sursa: http://www.marsplan.ro 
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taxe si impozite. De asemenea, firmele genereaza si un efect de multiplicare in societate, 
prin plata de salarii, contractarea si subcontractarea de servicii si lucrari. 
 
 

 

Opţiuni 
 
1. Non-intervenția 
 
In conditiile in care firmele care activeaza in mediul rural din judetul Tulcea nu sunt sprijinite 
prin facilitati care pot fi adoptate la nivel local, acestea isi vor reveni mai greu din lipsa sau 
incetarea activitatii in context COVID, sau se vor reloca in judete care sunt prietenoase cu 
mediul de afaceri. In consecinta, autoritatile locale vor avea incasari mai mici fata de anii 
precedenti, iar serviciile publice vor avea de suferit. 
 
2. Adoptarea unui pachet de masuri de sprijin pentru firmele din mediul rural 
 
Pentru sprijinirea afacerilor din zonele rurale, exista oportunitati de finantare prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala. Aceste finantari apar rar, intr-un ciclu de bugetare 
UE de 7 ani. Firmele din zonele rurale au nevoie de sprijin anual, predictibl, pentru a-si 
dezvolta activitatea sau pentru a initia afaceri noi (start-up-uri). 
 
Asadar, autoritatile locale pot lansa un pachet de masuri de sprijin pentru firmele din mediul 
rural, care sa contina urmatoarele actiuni: 

 infiintarea unui program pilot de finantare a start-up-urilor prin oferirea unui ajutor 
de minimis din bugetul local. 

 infiintarea unui program pilot anual de finantare a dezvoltarii IMM-urilor printr-o 
schema de minimis din bugetul local. 

 realizarea unui program de cicloturism si ecoturism pe malul Dunarii si in Delta. 

 incurajarea colaborarii in sistem public - privat pentru promovarea la nivel 
international al turismului in Delta Dunarii. 

 realizarea unui program de cofinantare, de la bugetul judetean, a participarii la 
targurile internationale de turism pentru promovarea internationala a Deltei 
Dunarii.  

 promovarea mai buna si unitara a tuturor obiectivelor din Dobrogea, inclusiv prin 
aplicatie de telefon pentru a prelungi sederea turistilor romani cat de mult posibil. 

 modificarea legislatiei prin care orice domeniu de activitate trebuie sa fie autorizat 
la nivel local, deoarece UAT-urile mici nu au resurse si expertiza sa se ocupe de 
aceasta activitate. 

 realizarea unei viziuni de dezvoltare a sectorului HORECA in judetul Tulcea. 



 

 

 

4 

 

    

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 

 operationalizarea unui grup de lucru la nivelul autoritatilor locale. 

 aplicarea spiritului Legii Prevenirii la nivel local. 

 facilitarea achizitionarii de peste direct de la pescari autorizati, nu numai de la 
cherhanale. 

 eliminarea necesitatii obtinerii permisului de acces in rezervatie si a permisului de 
pescuit pentru locuitorii din rezervatie. 

 

 
 
Recomandări 

 
Adoptarea unui pachet de masuri care sa sprijine firmele din mediul rural ar ajuta atat 
bugetul local, cat si cetatenii din juetul Tulcea, care vor beneficia de optiuni mai multe 
pentru gasirea unui loc de munca. Masurile minime cuprinse in acest pachet constau din 
realizarea unui program anual de finantare a start-up-urilor, realizarea unui program anual 
de finantare a dezvoltarii IMM-urilor, sprijinirea initiativelor de cicloturism si ecoturism pe 
malul Dunarii si in Delta.  
 
 

 

 


