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JUDEŢULUI CONSTANŢA   
comparativ 2018 – 2017 (sinteză date statistice) 

 

 

 

 

 

1.  STAREA ECONOMICĂ 
 
 
INDUSTRIE  
În industrie, producția a crescut în anul 2018 cu 2,2% față cea din anul 2017. Cifra de 

afaceri din industrie crește în anul 2018 cu 15,7% față de nivelul înregistrat în anul anterior.  
 

Indicii producției industriale (serie brută) 

  

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-
31.XII.2018 

faţă de 
1.I-

31.XII.20171) 

2017 2018 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total 
județ 

105,4     138,9 121,7 105,6 87,9 174,2 107,0 104,8 98,9 100,5 84,3 57,2 96,1 102,2 

1) Date provizorii 
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii 
producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, 
caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.  

 
 
 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) 
 

 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-
31.XII.2018 

faţă de 
1.I-

31.XII.20171) 

2017 2018 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1) 

Total județ  108,3 139,9 101,3 111,5 95,7 178,2 145,4 140,7 123,5 123,6 110,5 61,8 89,3 115,7 

1) Date provizorii  

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele 
valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de 
salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt 
calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 

 
Numărul total de înmatriculări persoane fizice și juridice la Oficiul Registrului Comerțului 

Constanța de pe lângă Tribunalul Constanța în anul 2018 a fost de 4.854, comparativ cu totalul 
de 4.862 de înmatriculări din 2017, iar numărul de societăți SRL-D (societare cu răspundere 
limitată debutant) înființate în 2018 a fost de 1.443, din care 1.281 sunt în funcțiune la această 
dată, față de 1.373 înființate până la 31.12.2017, din care 1.266 funcționale. 

 

Efectivul salariaților - la sfârşitul perioadei 
persoane 

 2017 1) 2018 2) 

Total judeţ 180072 184785 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură 
şi Pescuit 

4287 4485 

Industrie şi construcţii  52646 52386 

Servicii  123139 127914 
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1) Datele pentru anul 2017 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate 

cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 

judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din 

anul 2016.  

2)  Începând cu luna iulie 2018, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, 

completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost 

repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei 

de muncă din anul 2017. 

Date operative. 

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.  

Structura, pe ramuri de activitate, a efectivului de salariați la sfârșitul anului 2018 

 
 
 

Numărul salariaților din județ, la sfârșitul lunii decembrie 2018, este de 184,8 mii 
persoane, cu 653 persoane mai mic decât cel din luna noiembrie 2018, dar cu 4.713 persoane 
mai mare decât cel din luna decembrie 2017. Câștigul salarial mediu brut pe un salariat, în 
Județul Constanța, a fost în luna decembrie 2018 de 4.488 lei, iar câștigul salarial mediu net a 
fost de 2.677 lei. Luând în calcul rata inflației din ultimele 12 luni, câștigul salarial mediu net 
este, în termeni reali, mai mare cu 11,4% în luna decembrie 2018 față de decembrie 2017. 

 

AGRICULTURĂ 
 
Suprafața cultivată în Județul Constanța, per total, este aproximativ aceeași, în anul 2018 

față de 2017. Pe tipul de culturi agricole, crește suprafața cultivată cu grâu, ovăz, mazăre boabe, 
rapiță, în anul 2018 față de cea cultivată în anul 2017 la culturile respective. Scade, în schimb, 
suprafața cultivată cu porumb boabe, orz și orzoaică, floarea soarelui, soia boabe, legume și 
plante medicinale și aromatice, furaje verzi anuale. 

 
Suprafața cultivată cu principalele culturi    

  Hectare 

  2017 2018  

Suprafaţa cultivată - total 1) 

din care: 
474324 474344 

Cereale pentru boabe 
din care: 

306608 307378 

Grâu 175969 179309 

Secară 29 27 

Orz şi orzoaică 65088 64114 

Ovăz 6562 6704 

Porumb boabe 58045 56269 

Sorg 140 210 

Leguminoase pentru boabe 19034 20426 

Mazăre boabe 18689 20059 

Fasole boabe 345 352 

Cartofi 364 350 

Cartofi de toamnă 340 326 

2,4
28,3

69,2

2018

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

Industrie şi construcţii

Servicii
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Plante uleioase 

din care: 
127577 126174 

Floarea soarelui 81318 79822 

Rapiţă 44267 44781 

Soia boabe 1259 594 

In pentru ulei 73 205 

Alte plante industriale 138 14 

Plante medicinale şi aromatice 138 14 

Legume 2) 

din care: 
2957 2836 

Tomate 788 788 

Vinete 60 63 

Ceapă uscată 596 509 

Usturoi uscat 67 66 

Varză albă 389 389 

Ardei 92 90 

Rădăcinoase comestibile 639 599 

Pepeni verzi şi galbeni 66 65 

Furaje verzi din teren arabil 18898 18525 

Furaje verzi anuale 9988 9521 

Furaje perene 8910 9003 

Lucernă 8767 8890 

 Căpşunerii pe rod 4 7 
1) Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive 

    2) Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive 
 

 
 
Producția agricolă vegetală în Județul Constanța, crește la majoritatea culturilor de 

cereale pentru boabe, plante uleioase și furaje, în anul 2018, față de anul anterior. Cele mai 
accentuate creșteri se pot observa la producția de fasole boabe (83%), porumb boabe (36%), 
lucernă (36%), floarea soarelui (15%) și orz și orzoaică (12%). 

 

Producția agricolă vegetală, la principalele culturi  
  Tone 

  2017 2018  

Cereale pentru boabe 

din care: 
1581239 1801684 

Grâu 952479 1017944 

Secară 99 88 

Orz şi orzoiacă 272190 305018 

Ovăz 17449 18184 

Porumb boabe 335854 457152 

Sorg 461 494 
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Leguminoase pentru boabe 52607 35078 

Mazăre boabe 52183 34280 

Fasole boabe 424 775 

Cartofi 7906 7372 

Cartofi de toamnă 7662 7129 

Plante uleioase 

din care: 
360319 401763 

Floarea soarelui 258610 296518 

Rapiţă 97882 102463 

Soia boabe 2838 1353 

In pentru ulei 138 452 

Alte plante industriale 161 18 

Plante medicinale şi aromatice 161 18 

Legume 1) 

din care: 
43241 45775 

Tomate 12361 15326 

Vinete 833 930 

Ceapă uscată 8586 7260 

Usturoi uscat 319 363 

Varză albă 5796 5784 

Ardei 1012 1038 

Rădăcinoase comestibile 10636 10694 

Pepeni verzi şi galbeni 1329 1656 

Furaje verzi din teren arabil 169740 195791 

Furaje verzi anuale 87869 84435 

Furaje perene 81871 111356 

Lucernă 81146 110249 
1) Inclusiv producţia din grădinile familiale, sere şi solarii, culturi intercalate şi succesive. 

 

 
 
Suprafața viilor pe rod crește, în anul 2018 (7.023 hectare) față de 2017 cu 389 hectare, 

dar producția de struguri scade cu 8,3%, în anul 2018 față de anul anterior, producția medie la 
hectar scăzând cu 21% la vii altoite și crescând cu peste 32% la vii hibride. 

Producția de fructe crește, în anul 2018 față de 2017 cu 50%, creșteri accentuate 
înregistrându-se la prune (116%), mere (53%), piersici și nectarine (40%) și cireșe și vișine 
(40%). 

În cadrul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice pentru Agricultură Constanța au 
fost efectuate studii pedologice și agrochimice pentru Sistemul National și Județean de 
Monitorizare Sol-teren pentru suprafața de 13.400 ha în anul 2018, față de 10.348 ha în anul 
2017, deci o creștere cu 3.052 ha. S-a constatat încadrarea terenurilor în clasele de calitate 
prevăzute în metodologia elaborării studiilor pedologice și agrochimice. 
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  În anul 2018, Direcția Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a 
identificat și înregistrat 4.868 capete bovine, 124.270 capete ovine, 13.502 capete caprine și 
9.956 capete porcine, față de anul 2017 când au fost identificate și înregistrate 5.682 capete 
bovine, 81.065 capete ovine, 10.588 capete caprine si 4.621 capete porcine. În anul 2018, 
datorită apariției cazurilor de Pestă Porcină Africană (PPA), au fost ucise preventiv 6.226 suine. 
  La nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Constanța, pe total sume 
autorizate la plată, situația comparativă este de 744.741.604,59 lei pentru anul 2018, față de 
649.570.445,57 lei pentru anul 2017.  
 La Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța în anul 2018 au fost 
depuse și analizate un număr de 94 de cereri de finanțare a investițiilor în mediul rural în valoare 
de 2.511.485 euro, față de 2017 când s-au primit 485 cereri de finanțare în valoare de 
85.712.191 euro. PNDR 2014-2020 a fost un succes atât pe plan național cât si pe plan local, 
fondurile alocate fiind absorbite într-un procent major până la sfârșitul anului 2017. Totodată, în 
anul 2018 a fost o rată mică a cererilor de finanțare, alocările financiare pentru măsurile derulate 
fiind foarte mici.  
 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Constanța a 
avut în anul 2018 un număr de 266 operatori economici înregistrați pentru producerea, 
prelucrarea si comercializarea semințelor si materialului săditor, pentru care au eliberate 468 de 
autorizații, comparativ cu anul 2017 când au fost 258 operatori economici cu 460 de autorizații 
eliberate.  

În anul 2018 au fost verificate și eșantionate loturi de semințe intrate în țară, prin punctul 
de vămuire Constanța, conform unui număr de 17 avize de import eliberate de MADR, cu 110 
loturi verificate și eșantionate, din speciile: floarea soarelui, năut, material semincer floricol și 
legumicol, comparativ cu anul 2017 când au fost emise 27 avize de import, cu 113 loturi 
verificate. 

În anul 2018 suprafață totală irigată în cadrul A.N.I.F.- Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dobrogea a fost de aproximativ 4.000 ha (au fost încheiate un număr de 69 contracte 
multianuale pentru asigurarea nivelului optim al apei pentru irigații), față de aproximativ 4.700 
ha în anul 2017 (au fost încheiate un număr de 56 contracte multianuale livrare apă pentru 
irigații respectiv pentru asigurare nivel optim al apei pentru irigații). 

 
 

 TURISM 
 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică   
 

        Număr unităţi la 31 iulie  

  2017 2018 

Total județ 838 838 

Hoteluri şi moteluri 332 348 

Hosteluri 57 59 

Campinguri  10 9 

Căsuţe turistice 7 7 

Vile turistice  166 154 

Bungalouri 236 233 

Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 

Pensiuni turistice 20 16 

Pensiuni agroturistice 5 7 

Popasuri turistice 2 2 
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CAPACITATEA DE CAZARE existentă la 31 iulie    
  locuri 

  2017 2018 

Total județ 84157 85418 

Hoteluri şi moteluri 66836 67874 

Hosteluri 4081 4134 

Campinguri  4366 3883 

Căsuţe turistice 506 506 

Vile turistice  4698 4925 

Bungalouri 1779 1785 

Tabere de elevi şi preşcolari 1012 1012 

Pensiuni turistice 501 450 

Pensiuni agroturistice 184 230 

Popasuri turistice 194 619 

 
Numărul turiștilor 2018 a fost de 1.312,4 mii persoane, faţă de 1.235,5 mii persoane în 

anul 2017, înregistrându-se o creștere de 6,2%. Și numărul înnoptărilor crește în 2018 la 5.010,8 
mii înnoptări, faţă de 4.729,2 mii înnoptări înregistrate în anul 2017.  

Turiștii străini sosiți în anul 2018 (62.751 persoane), sunt aproximativ la același nivel cu 
numărul turiştilor străini sosiţi în anul 2017 şi deţin o pondere de 4,8% în totalul turiştilor. 
 

 

TRANSPORTURI 
 

Transportul de mărfuri prin Portul constanţa însumează 51,6 milioane tone în anul 2018 
şi este cu 4,4% mai mare decât în anul 2017. 

          mii tone 

  

2017 2018 

trim. I trim. II trim. III trim. IV total an trim. I trim. II trim. III trim. IV total an 

 Total 9713 11257 15089 13377 49436 10712 11237 16007 13644 51600 

Maritim 7571 8291 11306 10130 37298 8499 8396 12101 10534 39530 

Pe căi 
navigabile 
interioare 

2142 2966 3783 3247 12138 2213 2841 3906 3110 12070 

 
 

Traficul prin Canalul Dunăre - Marea Neagră, în volum de 14,1 milioane tone mărfuri în 
anul 2018, a crescut cu 2,5% faţă de volumul înregistrat în anul 2017. Numărul total al navelor 
tranzitate a crescut cu 3,8% în anul 2018 față de cel înregistrat în anul 2017, iar numărul 
navelor străine care au traversat canalul, a scăzut cu 9,5%. 

         mii tone 

  

2017 2018 

trim. I trim. II 
trim. 
III 

trim. IV total an trim. I trim. II 
trim. 
III 

trim. IV total an 

Mărfuri 
transportate – 
mii tone 

2301 3441 4486 3544 13772 2625 3497 4459 3541 14122 

Număr nave 
tranzitate 

3447 5114 7718 5420 21699 3824 5127 7490 6072 22513 

din 
care: 

          

nave 
străine 

1130 1842 2366 1513 6851 940 1440 2115 1704 6199 
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 FISCALITATE. BUGET 
 
 La data de 31.12.2018, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța avea în 
administrare 377.706 contribuabili, cu aproximativ 8% mai mulți față de finele anului 2017, 
respectiv 26.830. 
 Principalele venituri bugetare realizate per total în anul 2018, în sumă de 3.159.937.038 
lei, comparativ cu realizările anului 2017, respectiv 2.467.039.608 lei (în condiții comparabile din 
punct de vedere al contribuabililor administrați), arată o creștere a încasărilor la bugetul general 
consolidat în sumă de 692.897.430 lei. 
 În ceea ce privește ponderea încasărilor rezultate prin aplicarea măsurilor de executare 
silită din totalul încasărilor realizate în anul 2017, acestea au fost în proporție de 10,81% 
(266.732.840 lei, din totalul veniturilor încasate de 2.467.039.608 lei). Valoric, încasările prin 
executare silită în 2018 sunt apropiate de cele înregistrate în anul anterior - 253.809.262 lei. 
 Numărul verificărilor realizate în anul 2018 a fost de 1.627, fiind atrasă suplimentar la 
bugetul general consolidat suma de 113.038.287 lei, față de 1.519 în anul 2017, cu suma atrasă 
suplimentar de 327.307.093 lei. Gradul de conformare la plată al contribuabililor a crescut la 
81,26% în anul 2018, față de 80,15% în anul 2017. 
 Biroul Vamal de Frontieră Constanța, în anul 2018 a colectat suma de 1.957.265.089 lei, 
reprezentând drepturi de import și alte taxe și impozite datorate statului, față de anul 2017 când 
a realizat încasări în sumă de 1.557.784.332 lei. 
 
 AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI LOCUINȚE 

 
În anul 2018 au fost eliberate 1753 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 

231 mai multe decât în anul anterior. În anul  2018 au fost finalizate 4602 locuinţe, cu 1145 
locuințe mai multe decât în anul 2017.  

În anul 2018 au fost eliberate 38 autorizații pentru hoteluri și clădiri similare, față de 33 
de autorizații eliberate în anul 2017. Pentru clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul, au 
fost eliberate 16 de autorizații de construire, cu 3 mai puține decât în 2017. 

 
 

SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 
Străzile orășenești și spațiile verzi (la sfârșitul anului) 

  2017 2018 

Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 1380 1382 

din care:   
Modernizate (km) 1039 1043 

Suprafaţa spaţiilor verzi din                                              
municipii şi oraşe (ha)1) 

657 657 

 
 

Rețeaua și volumul apei potabile distribuite 

  2017 2018 

Localităţi1) cu instalaţii de alimentare de apă 
potabilă 2)  

69 69 

din care:   
Municipii şi oraşe 12 12 

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie 
a apei potabile 2) (km) 

3063,2 3083,2 

din care:   
Municipii şi oraşe 1390,5 1390,5 
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Apă potabilă distribuită consumatorilor                           
(mii m.c.) 

38098 38196 

din care:   
Pentru uz casnic 27048 27.284 

Din total: Apă potabilă distribuită consumatorilor la 
care sunt instalate apometre (mii m.c.) 

36792 36.382 

1) Municipii, oraşe, comune. 
2) La sfârşitul anului. 

 

Rețeaua și volumul gazelor naturale distribuite 

 2017 2018 

Localităţi1) în care se distribuie gaze               
naturale 2)  

17 18 

Lungimea totală simplă a conductelor de distribuţie 
a gazelor naturale 2) (km) 

1180,2 1211,7 

Gaze naturale distribuite (milioane m.c.) 348,4 341,0 

din care:   
Pentru uz casnic 97,5 97,5 

1) Municipii, oraşe, comune.   
2) La sfârşitul anului.   

 

 

Canalizarea publică (la sfârșitul anului) 

  2017 2018 

Localităţi cu instalaţii de canalizare 37 37 

din care:   
Municipii şi oraşe 12 12 

Lungimea totală simplă a conductelor de 
canalizare (km) 

1586,5 1586,5 

 

COMERȚ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
 

Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, în anul 2018, mărfuri în valoare de 
1959,1 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 3228,7 milioane euro (exportul este 
exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină 
produsele din capitolul „combustibili şi uleiuri minerale” atât la export cu 49,6% (produse 
petroliere), cât și la import cu 78,1% (petrol şi, în cantităţi mai mici, produse petroliere). De 
asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din capitolul „cereale” (17,2%), 
produsele din capitolul „seminţe şi fructe; plante industriale și medicinale; paie şi furaje” (9,6%), 
iar la import produsele din secțiunea „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (5,3%). Faţă de anul 2017, exportul a scăzut 
cu 2,0%, în timp ce importul a crescut cu 20,1%. 

În ceea ce privește protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziționa produse 
sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viața, sănătatea sau securitatea, 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, în anul 2018, a efectuat 3.738 
acțiuni de control (față de 3.857 în anul 2017). Numărul operatorilor economici la care au fost 
constatate abateri de la prevederile legale sunt 2.701 în anul 2018, în creștere față de 2.473 
operatori economici cu abateri, în anul 2017.  
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2. STAREA SOCIALĂ 
 
SĂNĂTATE 
 
Potrivit datelor furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Constanța: 
Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe sexe și medii de rezidență  

  -număr persoane- 

Sexe Medii de rezidență 2017 2018  

Total Total 769379 768049 

- Urban 534330 532068 

- Rural 235049 235981 

Masculin Total 373670 372852 

- Urban 254579 253353 

- Rural 119091 119499 

Feminin Total 395709 395197 

- Urban 279751 278715 

- Rural 115958 116482 

 

Populația după domiciliu la 1 iulie pe sexe și medii de rezidență  
  -număr persoane- 

Sexe Medii de rezidență 2017 2018 1) 

Total Total 768517 766315 

- Urban 533070 530282 

- Rural 235447 236033 

Masculin Total 373152 371961 

- Urban 253928 252427 

- Rural 119224 119534 

Feminin Total 395365 394354 

- Urban 279142 277855 

- Rural 116223 116499 
1) Datele pentru anul 2018 sunt provizorii 

 
Populația după domiciliu, la 1 iulie 2018, a fost de 766315 locuitori (date provizorii), cu 

2202 persoane mai mică decât cea calculată la 1 iulie 2017. Din totalul populației cu domiciliul 
în județul Constanța, 48,5% erau persoane de sex masculin și 51,5 % persoane de sex feminin. 
Din totalul populației cu domiciliul în județul Constanța, 530282 locuiesc în mediul urban 
(69,2%), în timp ce 236033 locuiesc în mediul rural (30,8%). 

A scăzut numărul născuților vii cu 765 de persoane în anul 2018  față de 2017, dar crește, 
în același timp, numărul deceselor cu 93 persoane în 2018 față de anul anterior. Astfel, numărul 
născuților vii ajunge la 6674 persoane (date provizorii), iar numărul deceselor la 8374 persoane 
(date provizorii), rezultând un spor natural negativ, de -1700 persoane (date provizorii), în anul 
2018, față de -842 în anul 2017. Numărul căsătoriilor crește cu 157 față de anul 2017, ajungând 
la 4973 căsătorii înregistrate în anul 2018. Numărul divorțurilor, în anul 2018 a fost de 1157, cu 
65 mai puține decât cele înregistrate în 2017. Numărul decedaților sub 1 an scade, de la 57 
înregistrați în anul 2017, la 42 în anul 2018. 
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Direcția de Sănătate Publică Constața a urmărit în principal derularea programelor 
naționale de sănătate. S-au efectuat campanii de promovare a unui stil de viață sănătos: 61 în 
anul 2018, față de 52 în anul 2017.  

În ceea ce privește activitatea de control în sănătate publică, în anul 2018 s-au derulat 
37 recontroale pentru nerespectarea normelor legale de igienă și sănătate publică, în unitățile 
planificate, față de 48 în 2017.  

Veniturile totale ale Casei de Asigurări de Sănătate Constanța în anul 2018 au fost în sumă 
de 979.643,24 mii lei, din care venituri din contribuții 961.490,77 mii lei. Cheltuielile cu 
materialele și serviciile cu caracter medical au fost de 1.091.688,61 mii lei. Comparativ cu anul 
2017, veniturile au fost mai mari în 2018. Mai exact, veniturile totale în 2017 au fost de 
778.750,43 mii lei, din care contribuții asigurări 767.445,19 mii lei, iar cheltuielile cu materiale 
și servicii cu caracter medical au fost de 925.693,03 mii lei. 

În anul 2018 au fost încheiate 1.061 contracte pe tipuri de asistență medicală, 
medicamente și dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, față 
de 1.055 de contracte în 2017. Valoarea totală a creditelor de angajament pe anul 2018 pentru 
asistența de specialitate clinică a beneficiat în anul 2018 de o creștere cu 26,44% față de 2017. 
În anul 2018 au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu un număr de 108 asigurați față de 
126 asigurați care au beneficiat în anul 2017. 

În anul 2018 au fost emise 5.304 decizii de procurare dispozitive medicale, față de 3.906 
în anul 2017. 

 

Unități sanitare pe categorii de unități 
-număr- 

Categorii de unități sanitare  2017 2018 

Spitale 32 21 

Ambulatorii de specialitate 6 7 

Ambulatorii integrate spitalului 10 9 

Policlinici 1 1 

Dispensare medicale 5 5 

Centre de sănătate mintală 3 3 

Sanatorii balneare 3 3 

Unități medico-sociale 1 1 

Centre de diagnostic și tratament 5 4 

Centre medicale de specialitate 11 10 

Cabinete medicale de medicină generală 146 107 

Cabinete medicale școlare 38 38 

Cabinete medicale studențești 1 1 

Cabinete medicale de familie 319 312 

Societate medicală civilă 23 76 

Cabinete stomatologice 834 715 

Cabinete stomatologice școlare 16 16 

Cabinete stomatologice studențești 1 1 

Societate stomatologică civilă medicală 1 3 

Cabinete medicale de specialitate 500 524 

Societate civilă medicală de specialitate 19 8 

Farmacii 374 399 

Puncte farmaceutice 18 24 

Depozite farmaceutice 9 10 

Laboratoare medicale 130 159 

Laboratoare de tehnică dentară 21 47 

Centre de transfuzie 1 1 

Alte tipuri de cabinete medicale 7 6 
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Personalul medico - sanitar (la sfârșitul anului)  -număr- 

  2017 2018 

Medici  2117 2126 

Stomatologi 675 776 

Farmacişti 1218 1225 

Personal sanitar mediu 4836 5148 

Personal sanitar auxiliar 2178 2134 
 
 

EDUCAȚIE. TINERET ȘI SPORT 
 

Învățământul, pe niveluri de educație (învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă 

și deschis la distanță) 
  -număr- 

  2016/2017 2017/2018 

  Total 

Unităţi 234 230 

Populaţia şcolară 1) 134646 133686 

Personal didactic 7758 7748 

  Învăţământ antepreșcolar și preşcolar 

Grădiniţe de copii/creșe 55 52 

Copii înscrişi 1) 19208 19350 

Personal didactic 1192 1171 

  Învăţământ primar şi gimnazial 

Şcoli 100 100 

Elevi înscrişi 61437 61353 

Învăţământ primar 34993 35675 

Învăţământ gimnazial 26444 25678 

Personal didactic 3669 3689 

Învăţământ primar 1572 1599 

Învăţământ gimnazial 2097 2090 

  Învăţământ liceal 

Licee 67 66 

Elevi înscrişi 24226 23766 

Personal didactic 1890 1880 

  Învăţământ profesional şi de ucenici 

Şcoli - - 

Elevi înscrişi 2065 2439 

Personal didactic - - 

  Învăţământ postliceal şi de maiştri 

Şcoli 7 7 

Elevi înscrişi 4592 4404 

Personal didactic 104 103 

Învăţământ de maiştri   

Şcoli 1 1 

Elevi înscrişi 646 589 

Personal didactic 16 15 

  Învăţământ superior 

Instituţii de învăţământ superior 5 5 

Facultăţi 27 27 

Studenţi înscrişi 2) 23118 22374 

Personal didactic 903 905 
1) Începând cu anul școlar 2014/2015, în populația școlară se vor cuprinde copiii din creșe.  
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2) Începând cu anul școlar 2009/2010, cuprinde pe lângă studenții de licență și cursanții înscriși la master, cursuri postuniversitare, programe 
doctorale și postdoctorale.  

 

În anul 2018, în cadrul Programului de Promovare a sportului de performanță (etape 
locale și județene ale campionatelor naționale) dar și alte competiții locale, județene și 
interjudețene, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța a realizat un număr 112 de 
acțiuni, față de anul 2017 când s-au realizat 98 de acțiuni. 

În cadrul programului Sportul pentru toți, în anul 2018 s-a realizat un număr de 90 acțiuni 
sportive, comparativ cu 60 în anul 2017.  

În anul 2018 au fost realizate 10 etape la care se adaugă și etapele județene de la 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar la 10 discipline sportive, iar în anul 2017 au fost realizate 
7 etape de campionate naționale școlare și universitare. 

În anul 2018 s-a raportat un număr de 256 asociații sportive fără personalitate juridică 
iar în anul 2017, 250 asociații fără personalitate juridică. 

 
CULTURĂ 

 

Instituții de spectacol 
             

  2017 2018 

Unităţi - total  3 5 

Teatre dramatice 1 1 

Teatre de păpuşi şi marionete 1 1 

Opere 1 1 

Teatre muzicale de estradă sau de operetă - - 

Filarmonici şi orchestre simfonice - - 

Alte tipuri de unitati culturale - 2 

Spectacole şi concerte - total 415 453 

Teatre dramatice 96 91 

Teatre de păpuşi şi marionete 169 192 

Opere 150 139 

Teatre muzicale de estradă sau de operetă - - 

Filarmonici şi orchestre simfonice - - 

Alte tipuri de unitati culturale - 31 

Spectatori şi auditori - total (mii) 121 123 

Teatre dramatice 15 16 

Teatre de păpuşi şi marionete 31 31 

Opere 75 50 

Teatre muzicale de estradă sau de operetă - - 

Filarmonici şi orchestre simfonice - - 

Alte tipuri de unitati culturale - 26 

 
 

În anul 2018 au fost efectuate aproximativ 40 de inspecții și verificări la monumentele 
istorice, în zonele de protecție ale acestora, în zonele construite protejate, pentru a se verifica 
starea de conservare a monumentelor istorice și respectarea avizelor emise de D.J.C. Constanța, 
iar în anul 2017 aproximativ 30 de verificări în teren privind respectarea avizelor eliberate de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale sau de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța la 
obiectivele la care au fost eliberate autorizații de construire – șantiere autorizate. 

În anul 2018 au fost aplicate sancțiuni contravenționale împotriva unor intervenții 
neavizate pe monumente istorice, în zone cu patrimoniu arheologic clasat și în zonele de 
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protecție ale acestora, astfel: 6 avertismente și 2 amenzi, iar în anul 2017 au fost date 2 amenzi 
la persoane fizice și 4 amenzi la persoane juridice. 

 
PROTECȚIA SOCIALĂ   

 

Potrivit Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, numărul 
beneficiarilor de beneficii sociale a fost mai mic în anul 2018, comparativ cu anul 2017. A crescut 
în anul 2018 față de anul 2017 numărul lucrătorilor migranți în statele membre UE și ale Spațiului 
Economic European. În anul 2018 a fost autorizat un număr mai mare de  programe de formare 
profesională comparativ cu anul 2017. 

În domeniul supravegherii pieței produselor, în cursul anului 2018, inspectorii de muncă 
au realizat un număr de 114 controale și au fost verificate 372 de produse, comparativ cu anul 
2017 când s-au realizat 120 controale și s-au verificat 419 produse.  

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în anul 2018 
a fost de 147.777 persoane, cu 1.687 mai mare decât numărul mediu al acestora în anul 2017. 
Pensia medie a fost de 1.173 lei pe lună, în anul 2018, față de 1.067 lei lunar în anul 2017, 
înregistrând o creștere de 9,9%. Numărul mediu anual al pensionarilor agricultori a fost de 4.945, 
în anul 2018, cu 596 mai mic decât media din anul 2017 (5.541 pensionari agricultori). Pensia 
medie lunară a pensionarilor agricultori, în anul 2018, a fost de 444 lei cu 9,9% mai mare decât 
pensia medie lunară din anul 2017. 
 Numărul total al persoanelor înregistrate în evidențele Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.) Constanța a scăzut față de anul 2017, când s-a înregistrat 
o rată medie a șomajului de 3,0% (8.831 persoane), față de media anului 2018 care a fost de 
2,4% (7.064 persoane).  
 La finele anului 2018, un număr total de 8.001 persoane erau înscrise în 
evidențele A.J.O.F.M. Constanța din care 4.909 femei. Din cele 8.001 persoane înregistrate, 
3.837 persoane sunt șomeri indemnizați, iar 4.164 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă înscrise în evidențele agenției, fără a beneficia de drepturi bănești, astfel că numărul de 
șomeri indemnizați a scăzut față de șomeri neindemnizaţi cu 327 persoane. 
 Din totalul șomerilor, 61,4% sunt femei. Oferta locurilor de muncă înregistrată a crescut 
în anul 2018 cu 1.181, față de anul 2017.  
  

Cheltuieli anuale cu protecția socială șomerilor după categorii de cheltuieli, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

Lei RON 

Categorii de cheltuieli cu protecția socială a 
șomerilor 

2017 2018 

Total 28343984 27505105 

Indemnizație de șomaj (șomeri cu experiență în 
muncă) 

18073270 16876797 

Indemnizație de șomaj (șomeri fără experiență în 
muncă) 

- - 

Cheltuieli pentru formarea profesională 111030 154518 

Plata absolvenților 372619 283529 

Plăți pentru stimularea absolvenților 37698 1581 

Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează 
înainte de expirarea perioadei de șomaj 

439476 500605 

Combaterea marginalizării sociale 22142 30099 

Plăți pentru stimularea mobilității forței de muncă 19750 9378 
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Plăți pentru stimularea angajatorilor care 
angajează șomeri din categoria defavorizați 

751021 761336 

Alte cheltuieli 8516978 8887262 
 

 În anul 2018, s-au cheltuit cu protecția socială a șomerilor 27505 mii lei, cu 3,0% mai 
puțin decât cheltuielile efectuate cu protecția socială a șomerilor în anul 2017. În structură, 
predomină, în aceste cheltuieli, indemnizația de șomaj acordată persoanelor cu experiență în 
muncă (61,4% în anul 2018), urmată de alte cheltuieli (31,9% în anul 2018). 
 La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) 
Constanța și a parteneriatelor pe care instituția le derulează cu reprezentanții societății civile, se 
observă o scădere a numărului copiilor care beneficiază de serviciile sociale rezidențiale, dar și 
o creștere a copiilor care beneficiază de serviciile sociale de tip familial – asistență maternală, 
plasament la familii/rude/persoane. 
 Creșteri s-au înregistrat și în ceea ce privește numărul copiilor care beneficiază de terapii 
în centrele de zi al D.G.A.S.P.C. Constanța și al copiilor adoptați. O creștere se înregistrează în 
ceea ce privește raportarea/declararea cazurilor de copii abuzați, neglijați. Această creștere 
derivă, de fapt, din nivelul tot mai mare de conștientizare a populației cu privire la gravitatea 
violenței asupra copilului, urmare a nenumăratelor campanii care au avut loc la nivel național, 
dar și la nivelul D.G.A.S.P.C. Constanța. 
 Se înregistrează o creștere a numărului copiilor încadrați în grad de handicap, a numărului 
de persoane adulte încadrate în grad de handicap dar și al celor protejați prin serviciile sociale 
rezidențiale de recuperare și reabilitare. 
 

 

PROTECȚIA MEDIULUI 
 

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, Planul local de acțiune pentru mediu 
a fost finalizat în anul 2017. În anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Constanța nr. 97/27.03.2018. S-a realizat monitorizarea realizării acțiunilor cuprinse în PLAM, la 
nivelul anului 2018. 

Pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor a fost realizată permanent 
monitorizarea activității operatorilor economici generatori/ colectori / eliminatori / valorificatori 
de deșeuri, prin verificarea și validarea informațiilor introduse în Sistemul Integrat de Mediu. În 
același sistem s-au introdus datele referitoare la activitatea operatorilor economici care produc/ 
utilizează / importă / exportă chimicale.   

Tot în domeniul managementului deșeurilor la agenți economici și autorități administrativ 
teritoriale, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, în anul 2017 a realizat 
961 controale, aplicându-se 49 sancțiuni în valoare totală de 636.800 lei, iar în anul 2018, 1.130 
controale și 51 sancțiuni în valoare totală de 905.500 lei. 

În domeniul biodiversității și ariilor protejate, în anul 2017 au fost realizate 49 controale, 
aplicându-se 4 sancțiuni în valoare totală de 77.000 lei, iar în anul 2018, 52 controale, nefiind 
aplicate sancțiuni.    

În ceea ce privește conformarea cu prevederile SEVESO II și a legislației privind controlul 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în anul 2018 au fost 
efectuate 10 controale iar în anul 2017 un număr de 13 controale la operatori economici din 
județ.  

 
 
 
 
 


