Raport privind starea economica, sociala si culturala a orasului in anul
2008

Investitii , Proiecte
Canalizare menajeră în mai multe cartiere din oraş
Primăria oraşului a primit fonduri în valoare de 2,5 milioane euro din partea Companiei
Naţionale de Investiţii, pentru mai multe lucrări de infrastructura din oras. Proiectul
prevede refacerea canalizării pluviale din zona centrală strada Dacia, conductă de
aducţiune apă potabilă pe podul Sf. Maria şi canalizare menajeră în cartierele ID Chirescu
şi Domnitorilor. În această perioadă se lucrează la proiectul tehnic şi a detaliilor de
execuţie, urmând ca lucrarea propriu-zisă să înceapă la sfârşitul lunii iulie. Termenul de
realizare a lucrărilor mai susmenţionate este de 1 an şi jumătate.
Reţea de canalizare menajeră se va executa şi în zona Seimeni nord unde era necesară o
astfel de lucrare. Deversarea rezidurilor din zonă nu se face în staţia de epurare de aceea
este obligatoriu vidanjarea periodică ce impune costuri suplimentare. Lucrarea în valoare
de cca. 6 mld. lei vechi este suportată de la bugetul local, are ca termen de execuţie o lună
şi jumătate şi se preconizează a începe la mijlocul lunii iulie.

Lucrări de extindere a reţelei de termoficare
Extinderea reţelei de termoficare pe străzile Tudor Vladimirescu, Dobrogeanu Gherea,
Milcovului, 24 ianuarie. Lt. Ioan usat si Octav Bancila. Valoarea investiţiei de 20 mld. lei
este suportată de către bugetul local. Respectând termenele legale, se estimează ca la
mijlocul lunii iulie să se înceapă lucrările de construcţie care vor dura două luni. Aşadar,
locuitorii de pe străzile mai sus menţionate atât cei de la case cât şi cei care locuiesc în
blocuri, vor avea în această iarnă căldura în case.
A fost finalizată documentaţia tehnică pentru extinderea reţelei de termoficare pe străzile
Locotenent Muşat şi Octav Băncila, lucrare estimată la valoarea de 5 mld. lei vechi
realizată tot din bugetul local. Această lucrare va demara la sfârşitul lunii iulie şi are ca
termen de execuţie o lună şi jumătate.

Locuinţe pentru cernavodeni
Primaria oraşului a demarat un proiect privind construcţia de locuinţe tip Campus,
similare cu cele construite de SNN pentru specialiştii centralei nucleare. Ansamblul de
locuinţe propus, se va construi în zona de nord a oraşului, pe o suprafaţă de cca. 7 ha, la
ieşirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile R.Iordachescu T.Stravru - I.D.Chirescu - DJ 223. Cartierul de locuinţe va fi alcatuit din circa 20 de
blocuri cu regim de înălţime parter si etaj, având fiecare 10 – 12 apartamente. Se
preconizează obţinerea a maxim 240 unităţi locative, respectiv apartamente cu 2 camere.
Cartierul va fi amenajat cu parcaje auto, locuri de joacă şi platforme gospodăreşti, spaţii
verzi cu amenajări şi dotări edilitare şi mobilier urban. Aleile pietonale vor fi
dimensionate corespunzător, se vor amenaja dalaje şi platforme pentru accesul
locatarilor. Zona de locuinţe va beneficia de racorduri de alimentare cu energie electrică,
telefonie, alimentare cu apă şi canalizare, reţea de termoficare.
Administraţia locală deruleaza şi alte proiecte privind construcţia de locuinţe în oraş.
Astfel, se află în curs de execuţie, un bloc ANL cu 40 de apartamente pe strada
Independenţei care va fi finalizat la începutul anului viitor. Se află în curs de proiectare şi
elaborare, documentaţia tehnică pentru un bloc ANL asemănător celui în curs de
execuţie, ale cărui lucrări de construcţie vor demara anul viitor.
Se fac demersuri pentru preluarea în administrare a căminul de nefamilişti din
CartierulColumbia care se vor reamenaja şi transforma în bloc de locuinţe sociale pentru
cernavodeni.
Au fost amenajate in regim de urgenta 10 -12 locuinte sociale.
Iluminat public
Primăria oraşului a realizat lucrarea de iluminat public în zona împădurită situată între
Stadionul de fotbal Trust şi zona de locuinţe Colonie Stizo. Aceasta este cea mai scurtă
rută de a ajunge în oraş pentru locuitorii Coloniei şi este folosită în special de copiii şi
tinerii care merg la cursuri. Reţeaua este formată din 26 de stâlpi metalici şi din beton iar
corpurile de iluminat sunt echipate cu lămpi cu vapori de 36W. Valoarea investiţiei 680.000 ron.
Programul electrificare 2007 – 2009 prin proiectul Alimentare cu energie electrica de
joasa tensiune, zona lotizare cartier Cochirleni, ID Chirescu - proiect in valoare de
153.734,61 lei.
Piscine în 3 cartiere ale oraşului
Vor fi inaugurate la 15 iulie 3 piscine în aer liber în zonele Trust, strada Canalului lângă
sala de sport, strada Portului lângă Gara fluvială. Suprafaţa destinată fiecărei piscine este

de 240 mp. Principalii beneficiari ai acestei investitii sunt copii şi tinerii care vor
beneficia si de cursuri cu instructori calificaţi.
Biobază pentru câini şi pisici
Primăria lucreaza la construirea unui centru pentru câinii şi pisicile fără stăpân din oraş.
Acesta va fi amenajat în vecinătatea staţiei de epurare şi va cuprinde platformă betonată,
220 de cuşti, punct administrativ şi sală tratament.
Parcuri si spatii verzi
Lucrările de reabilitare şi extindere a Parcului central s-au finalizat. S-au executat alei cu
dale ornamentale din beton şi borduri de calitate, s-a montat mobilier urban ( bănci,
jardiniere, mese pentru jocuri statice, coşuri de gunoi) . Copiilor li s-a amenajat un loc de
joacă modern cu leagăne, balansoare şi tobogane. Tot în parc s-a amenajat şi o pistă de
rolle pentru iubitorii acestui sport, o scenă din lemn pe fundaţie de beton pe care vor
putea fi susţinute spectacole în aer liber.
Amenajarea unui centru civic
Proiectele administraţiei locale privind modernizarea zonei centrale a oraşului nu se
opresc aici. După finalizarea lucrărilor de extindere şi modernizare a parcului şi refacerea
infrastructurii de apă-canalizare se va amenaja strada Dacia, pentru delimitarea unui
Centru Civic, după modelul oraşelor europene.
Rezultatele unui sondaj de opinie realizat la începutul acestui an, indică că locuitorii
Cernavodei îşi doresc ca centrul oraşului să se schimbe, să devină un loc liniştit de
promenadă, un loc de întâlnire pentru tineri şi vârstnici, lipsit de poluare, cu magazine
moderne şi cafenele stradale.

Lacasuri de cult
Un nou loc de rugaciune pentru credinciosii ortodocsi din cartierul Columbia.
Terenul pentru constructia acestui lacas de cult ce va purta hramul Adormirea Maicii
Domnului a fost atribuit de catre Consiliul local Cernavoda la cererea Arhiepiscopiei
Tomisului, ca raspuns la doleantele credinciosilor ortodocsi din cartierul Columbia.
Anul acesta s-a amplasat o capela din lemn.
Cimitirul ortodox s-a extins
S-a extins si s-a imprejmuit cimitirului ortodox pe o suprafaţă de 7500 mp In prezent se
amenajeaza aleile dalate şi bordurate, spaţii verzi şi delimitarea locurilor de veci. Tot in
cimitir in aceasta vara se va ridica o capela mortuara aflata acum in faza de proiectare si
avizare.
Grădiniţe pentru copiii din Cernavoda

Se află în curs de execuţie o grădiniţă nouă pe strada Seimeni, cartier Lotizare Nord.
De renovari importante vor beneficia in aceasta vara toate gradinitele si scolile din oras.
Liceul Anghel Saligny se extinde
Se lucrează la o nouă clădire destinată învăţământului, în curtea şcolii generale nr. 3.
Construcţia este realizată cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi va fi gata în
această vară.
Cernavodenii vor colecta selectiv deşeurile
Primăria oraşului a finalizat de curând procedura privind selectarea firmei care va executa
lucrările de construcţii şi instalaţii la staţia de transfer şi sortare deşeuri şi platformele de
colectare selectivă.
35 de platforme de colectare nou înfiinţate vor fi amplasate în oraşul Cernavoda în zonele
de case individuale şi 22 platforme în comunele Seimeni, Saligny şi Rasova atât în
perimetrele instituţiilor publice, cât şi pe domeniul public. Ele vor consta în platforme
betonate neacoperite, cu o suprafaţă de 10 mp, dotate cu scurgere la canalizare sau rigolă.
Pe fiecare platformă de precolectare se vor amplasa trei containere de deşeuri, în culori
diferite şi marcate pentru a facilita colectarea selectivă de la populaţie. Reabilitarea celor
33 de platforme existente în oraş se va face prin reamenajarea spaţiului şi realizarea
facilităţilor de curăţire periodică. Ca şi în cazul platformelor noi, şi acestea vor fi dotate
cu câte trei containere în culori diferite.
Staţia de transfer şi sortare are ca scop preluarea deşeurilor menajere solide colectate
selectiv, compactarea fracţiei de ―refuzuri‖ în scopul diminuării volumului acestora,
precum şi sortarea deşeurilor reciclabile în vederea recuperării şi valorificării lor.
Suprafaţa ei este de 5.980 mp, cu o capacitate de prelucrare a deşeurilor menajere
nereciclabile de 53 t/zi.
Reabilitarea cartierului de locuinte – zona Prund - proiect integrat de regenerare
urbana ce consta in reabilitarea retelei de canalizare in valoare de 8288, 5 euro
reprezentand 6,81 % din totalul costurilor eligibile cuprinse in bugetul proiectului.
Proiectul are ca obiective imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor din cartierul
Columbia prin imbunatatirea infrastructurii de canalizare.
Centru educational pentru cernavodeni – Cazarma din localitate a trecut
din
administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Primariei. Deoarece
aceasta cladire nu mai este folosita, administratia locala a propus un proiect de amenajare
a unui Centru educational pentru cernavodeni in care sa functioneze o biblioteca, sala de
lectura si alte sali de pregatire pentru copiii si tinerii din Cernavoda.

Realizari edilitar – gospodaresti, infrumusetarea orasului, sprijinirea cetatenilor
Trotuare noi
Primăria oraşului lucrează în această perioadă la modernizarea trotuarelor din oraş. Sunt
vizate străzile Mircea Cel Bătran, Ovidiu şi Vasile Alecsandri. Suprafaţa care se va
acoperi cu dale şi borduri este de 5200 mp iar valoarea investiţiei suportată de la bugetul
local este de 1,5 mld. lei vechi.
Plantari
Primaria a achizitionat 200 de artari si tei, pe care i-a plantat cei mai multi pe strazile
Mircea Cel Batran, Vasile Alecsandri si Ovidiu dar si in alte zone ale orasului strazile
Dacia, Medgidiei, Gara, Rasaritului, Biserica de lemn, Biserica Constantin si Elena,
Biserica Catolica.
Cosuri de gunoi - 150 de buc
Placute stradale –70 de strazi
Limitatoare de viteza pe strazile Medgidiei, Anghel Saligny, Independentei, Seimeni, 9
Mai
Reabilitarea retelei termice la blocurile H5, DS21, DS19, H7, H4, H10 si bloc 14
Reabilitarea retelei de apa calda si caldura in cartierul Columbia
Banci noi in parcul central iar cele recuperate au fost montate la solicitarile cetatenilor
in alte locuri : Cimitir, Piata Faleza, Liceu, blocuri de pe strazile Panait Cerna,
Rasaritului, Crinului, Garii
Reparatii in carosabil – 8490 de mp
Strazi spalate - Pentru prima oara in oras, administratia locala a spalat strazile principale
din oras, dupa modelul oraselor europene.
Reparatii PT10 – PT19
Finalizare retea de termoficare str. Cuza Voda, 24 ianuarie, Mihai Eminescu
Salubrizarea a 81 de subsoluri de blocuri situate in Cartierele Columbia, centru si trust
Blocurile inclinate - S-a finalizat şi aprobat de către Comisia tehnico –economică a
Universităţii Bucureşti, soluţia tehnică pentru reabilitarea blocurilor E2 A, B şi E 4 A, B.

Primăria oraşului se află în discuţii cu Ministerul Dezvoltării pentru obţinerea de la
bugetul de stat a fondurilor necesare ( 56 mld. lei ) executării lucrărilor de consolidare şi
aducerea la orizontală a celor patru blocuri.
Organizare




Infiintarea Serviciului de Gospodarire Comunala ca serviciu in subordinea
primarului economisind astfel o pierdere de 1mld de lei lunar ce constituiau
facturari inutile la TVA Diminuarea cheltuielilor prin eficientizarea consumului
de carburant si materiale de constructii
Reorganizarea departamentelor din primarie si asigurarea unor servicii de calitate



Infiintarea DACT si inceperea procedurii de insolventa a DETACAN



Infiintarea compartimentului Asociatii de proprietari si organizarea cursurilor de
formare profesionala a administratorilor de imobile din Cernavoda.



Sistematizarea traficului rutier pe raza orasului - se interzice traficul masinilor de
mare tonaj pe anumite strazi din oras si introducerea taxei de folosire trama
stradala pentru autovehiculele de transport marfa mai mari de 3,5 tone care
traverseaza orasul.



Consultarea cetatenilor in probleme de interes pentru comunitate ( sondaje de
opinie privind taxa de risc, inchiderea centrului, calitatea serviciului de apa –
canalizare ) si dezbateri publice



Inventarierea domeniului public si privat

Proiecte Sociale


Cadouri pentru tinerii căsătoriţi - Primăria a acordat 39 cadouri ( obiecte de uz
casnic frigidere, aragaze, aspiratoare, masini de spalat, televizoare, etc. ) în
valoare fiecare 1000 de lei, persoanelor aflate la prima căsătorie. Acest proiect a
fost demarat anul trecut în luna octombrie.



Pachete pentru pensionari cu pensii mai mici de 500 de lei/ luna, persoane cu
handicap, persoane varstnice fara venit – Beneficiaza aproximativ 1025
persoane de 6 ori pe an cu ocazia importantelor sarbatori religioase ( Sf. Dumitru,
Craciun, Lasata Secului, Paste, Sf. Petru si Pavel, Sf. Maria )



Micsorarea taxelor la Caminul de batrani pentru locuitorii din Cernavoda;
cresterea numarului de batrani din camin;



Asigurarea consultantei juridice gratuite pentru cetatenii din Cernavoda in
probleme litigii, acte de proprietate



Primăria oraşului oprganizeaza spectacole pentru locuitorii care işi sărbătoresc
ziua onomastică. Toti sărbătoriţii primesc flori şi felicitări. Pentru participantii la
spectacol se organizeaza si o tombola cu premii constând în obiecte
electrocasnice.



Pentru prima oara in Cernavoda s-au organizat: Ziua persoanelor varstnice (1
octombrie) , Revelionul pensionarilor, 8 martie



256 ajutoare de urgenta pentru operatii chirurgicale, medicamente, reparatii
urgente pentru cei fara venituri



15 ajutoare de inmormantare pentru cei care nu au venituri



79 pensionari au beneficiat de prima cu ocazia pensionarii



30 de copii aflati in plasament si 59 de copii si adulti cu grad de handicap au
beneficiat de cadouri de craciun



106 persoane au beneficiat de consiliere psihologica



239 ajutoare sociale conform legii 416/2001




70 persoane/ luna au beneficiat de masa la cantina
Transportul gratuit al elevilor din cartierele indepartate ale orasului pentru cursuri
la scolile si liceele din Cernavoda

Sanatate


Schimbarea managerului Spitalului orasenesc, aceasta fiind considerata de
cetateni principala cauza a nefunctionalitatii si lipsei medicilor
 schimbarea destinatiei unor spatii aflate in pietele Trust si Columbia si
transformarea lor in spatii destinate cabinete medicale in cazuri de urgenta
si analize medicale
 incheierea unei colaborari permanente cu o statie de ambulanta pentru
cetateni pe timp de canicula dar si alte perioade ale anului, servicii de
consultatii gratuite in cartiere
 oferirea de carucioare, proteze pentru persoanele cu handicap cu sprijinul
senatorului Moga

Evenimente, Cultura, Sport, Tineret
Zilele orasului Cernavoda – 15 – 16 – 17 august
Programul a cuprins actiuni culturale, sportive, de divertisment, atat pentru copii cat si
pentru adulti, astfel incat sa satisfaca toate gusturile si dorintele cernavodenilor.
Expozitie cu documente si obiecte privind istoria orasului Cernavoda – orasul meu,
profesori, veterani de razboi, cetateni au povestit amintiri despre Cernavoda traite de ei
sau auzite de la prieteni.
2300 de cernavodeni care poarta numele Sf. Maria au fost felicitati de ziua onomastica si
au primit flori, iar 10 dintre ei au primit cadouri in urma unei extrageri.
Teatru de papusi, competitii sportive cu premii atractive, ateliere unde copiii au avut
posibilitatea sa invete sa lucreze in lut, picturi pe chipurile copiilor transformandu-i pe
micuti in personaje de poveste, concursuri de scandenberg si baut bere, concurs culinar
unde a fost premiata cea mai buna placinta, concurs Cea mai reusita poezie dedicata
orasului Cernavoda. Iubitorii boxului au urmarit Gala boxului cernavodean unde au
avut loc meciuri intre sportivi din Cernavoda si Constanta.
Pe scena care va fi amenajata in zona centrala au cantat in cele trei seri de sarbatoare
Matilda Pascal Cojocarita, Maria Dragomiroiu, Gheorghe Gheorghiu, DJ Project, Mihai
Traistariu, Spitalul de Urgenta, Fly Project, Bere Gratis si multi altii.
Festival de muzica usoara pentru copii Steaua Dunarii
Primaria si Consiliul orasului Cernavoda au organizat la sfarsitul lunii octombrie 2008
Festivalul de muzica usoara pentru copii Steaua Dunarii. Festivalul si-a propus sa
promoveze muzica usoara romaneasca de calitate si sa descopere talente interpretative
din randul copiilor si tinerilor. Au participat copii si tineri din mai multe colturi ale tarii,
juriul a fost alcatuit din personalitati din lumea artistica romaneasca, festivalul a fost
inregistrat si transmis pe posturile TV B1 TV si TVRM

Zilele Recoltei la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda a organizat in perioada 11 – 12 octombrie traditionala
sarbatoare a toamnei Zilele Recoltei. Evenimentul s-a desfasurat in centrul orasului unde
producatori de legume si fructe, producatori de produse lactate ( branza, cas ), produse
apicole, reprezentanti ai societatilor producatoare de vin din zona atat din Cernavoda dar
si din localitati vecine si-au expus produsele. Cernavodenii au avut parte de doua zile de
relaxare. In centrul orasului comerciantii si-au instalat standurile unde au preparat
pastrama si mici si au servit vin fiert si bere. Pe scena amplasata in aer liber au cantat si
dansat ansambluri folclorice din Cogealac, Hirsova, Cumpana, Techirghiol, Medgidia,
Castelu, Constanta si Jidvei. Fiecare seara s-a incheiat cu recitaluri sustinute de artisti
profesionisti, trupa Haiducii, Floarea Calota si trupa Hora.

Ziua Armatei la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda si subunitatile din subordinea Ministerului Apararii au
organizat actiuni menite sa marcheze Ziua Armatei Romane. La Monumentul Eroilor din
parcul central s-a desfasurat un ceremonial unde principalele institutii publice din oras au
depus coroane de flori iar plutoanele din cadrul subunitatilor militare au defilat pe aleea
principala din centrul orasului.
Ziua Armatei este un prilej de aducere aminte a celor care au luptat pentru tara dar si un
moment de bucurie si veselie, un moment in care cadrele militare se intalnesc cu veteranii
de razboi, cu cadrele militare pensionate sau retragere, cu cetatenii.
Primaria orasului s-a gandit sa contribuie la aceasta bucurie si
dupa incheierea
ceremonialului i-a invitat pe toti cei prezenti la fasole cu carnati, traditionala mancare a
soldatilor.
1 Decembrie – prilej de bucurie pentru cernavodeni
Primaria orasului Cernavoda a organizat manifestari dedicate Zilei Nationale a
Romaniei. In Parcul Central, a avut loc un ceremonial de depunere coroane de flori la
Monumentul Eroilor. Sarbatoarea a continuat tot in centrul orasului, unde pe scena
amenajata au evoluat ansamblurile si cantaretii Casei de Cultura din localitate iar
interpretele de muzica populara Irina Loghin si Mioara Velicu au incalzit atmosfera .
Ziua Nationala este prilej de intalnire a romanilor, de sarbatorire, de aceea Primaria i-a
invitat pe locuitori sa serveasca sarmale si sa ciocneasca un pahar de vin.
Festival de muzica corala
Primaria orasului Cernavoda a organizat in perioada 6 – 7 decembrie, editia a XXVI-a a
Festivalului International de Muzica Corala „ I. D. Chirescu‖.
Devenit o traditie a comunitatii, iubitorii acestui gen de muzica au asteptat cu nerabdare
acest eveniment care a reunite de aceasta data mai multe ansambluri corale din
Constanta, Bucuresti, Calarasi, Braila, Arhiepiscopia Tomisului, Silistra - Bulgaria,
Chisinau – Republica Moldova, Podbocya – Slovenia si Cernavoda.
Mos Craciun a venit la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda a organizat in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna,
mai multe evenimente pentru copiii si tinerii din oras, prin care acestia au simtit venirea
Craciunului. Trupele de teatru si dans din cadrul Casei de Cultura, au prezentat zilnic
spectacole cu obiceiuri si traditii de Craciun, spectacole de teatru si muzicale. Copiii din
gradinite, scoli generale si tinerii din licee au fost invitati la Casa de Cultura unde au
urmarit spectacolele si au primit daruri de la Mos Craciun.

Dar nu numai ei au simtit feeria Craciunului. Copiii proveniti din familii defavorizate,
copiii cu handicap, copiii abandonati au fost cautati de Mos Craciun si au primit daruri.
Daruri din partea administratiei locale au mai primit copiii si tinerii care activeaza in
cadrul cercurilor de dans, teatru, pictura, literatura, muzica ale Casei de Cultura ID
Chirescu si cei care joaca in echipele Clubului sportiv Axiopolis din localitate.
Revelion 2009
Primaria orasului Cernavoda a organizat pentru locuitori petreaca Revelionul 2009 in
centrul orasului. Muzica populara, muzica usoara si rock, colinde, focuri de artificii, un
spectacol care sa marcheze trecerea in noul an. Spectacolul a cuprins Plugusorul si alte
urari traditionale de Anul Nou prezentate de actorii Teatrului din localitate, muzica
populara prezentata de Taraful Casei de Cultura. Au mai cantat trupa Umbre din
Cernavoda, Florin Oprica, DJ White si Trupa New Effect. La trecerea in noul an cerul
Cernavodei a fost luminat de un foc de artificii multicolor.
Spectacole de teatru
Actuala administratie locala a orasului Cernavoda si-a propus infiintarea unui teatru local
cu tineri actori profesionisti care sa prezinte cetatenilor din Cernavoda, spectacole de
teatru. Pe scena Casei de Cultura s-au jucat spectacolele de teatru Chirita, Trei purcelusi,
Dar din Dar, Cheia de la suflet, Baba Hirca, Ah, gelozia, Vulpea cea faimoasa.
Ziua Europei
Primaria orasului Cernavoda a organizat vineri 8 mai, mai multe actiuni cu ocazia Zilei
Europei. Pe strazile principale ale orasului s-a va desfasurat un cros la care au participat
elevi din scolile generale si din licee. Au avut loc diverse concursuri de desene pe asfalt,
intreceri cu biciclete si triciclete, expozitie de desene pictate la care au participa copiii din
gradinitele orasului. Ei au primit baloane si stegulete cu insemnele UE, diplome si
dulciuri. Consiliul tinerilor implicat si el in organizarea acestor actiuni a derulat in randul
tinerilor din licee, concursul de cultura generala Tinerii si Europa. Ei si-au testat colegii
in ceea ce priveste cunostiintele despre UE.
Toti castigatorii concursurilor de Ziua Europei au primit premii in bani si cadouri
FEMEIA si tot ceea ce EA merită !
Primaria orasului Cernavoda a organizat vineri 22 mai, in sala mare a Grupului Scolar
Energetic din localitate, un eveniment dedicat femeilor. Administratia orasului si-a dorit ca
prin acest eveniment sa promoveze un stil de viata sanatos si sa ofere domnisoarelor si
doamnelor, oportunitatea de a cunoaste cat mai multe despre cum sa se mentina sanatoase,
frumoase, tinere, provocatoare.
Concurs de Creatie literara Porni Luceafarul
Deschis tuturor creatorilor de literatură din şcolile oraşului şi tinerilor din Cernavoda, pe
categorii de vârstă ( elevi de scoala generala, elevi de liceu, studenti ). Concursul a avut

două secţiuni la fiecare categorie de vârstă: poezie si proza scurta ( naraţiuni sau eseuri ).
Si-au depus lucrarile in concurs 42 de copii si tineri.
1 iunie la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda a pregatit copiilor din Cernavoda mai multe evenimente si
surprize, cu ocazia Zilei internationale a copiilor.
Cupa 1 iunie la fotbal a atras copii din scolile generale atat din Cernavoda cat si din comunele
vecine Saligny, Rasova, Seimeni. Copii din clasele I –IV s-au intrecut in Crosul 1 iunie pe
una din strazile din centrul orasului. Castigatorii premiilor 1, 2 si 3 au fost premiati cu medalii
si diplome iar toti participantii au primit dulciuri.
Festival de teatru pentru copii si tineret la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda a organizat in perioada 31 mai – 3 iunie, prima editie a unui
festival de teatru pentru copii si tineret. Evenimentul a urmarit crearea unei atmosfere de
sarbatoare cu ocazia Zilei Internationale a copiilor si a reunite mai multe teatre din tara (
Teatrul Gulliver Galati, Gong - Sibiu, Fani Tardini Galati, Carabus Braila, Oleg Danovski
) care au incantat cu spectacolele lor, copii si tinerii din Cernavoda dar nu numai.
Pentru prima data in Cernavoda s-a prezentat un spectacol de balet – Max si Morits –
Teatrul din Constanta.
Concert Bianca Ionescu si Daniela Vladescu – luna iunie
Rock River Festival editia I – 10 – 12 iulie – zona Portului vechi
Rock River Festival nu este un concurs, evenimentul este un loc de intalnire pentru
iubitorii muzicii underground iar pentru trupe un mijloc de promovare. Participa 18 trupe
de rock din mai multe orase ale tarii.
Cernavoda, orasul meu fara droguri
Primaria orasului Cernavoda si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog
Constanta deruleaza un proiect ce are ca scop prevenirea consumului de droguri, alcool si tutun
prin implicarea elevilor de liceu in diverse activitati de promovare a mesajelor antidrog.
Obiectivele proiectului urmaresc constientizarea de catre tineri a riscurilor pe care le presupune
consumul de droguri, alcool si tutun, diminuarea numarului de consumatori, dezvoltarea
sentimentului de responsabilitate pentru propriile decizii si alegerea unui stil de viata sanatos.
Beneficiarii directi sunt elevii liceelor Anghel Saligny si Grupului Scolar Energetic din
Cernavoda iar indirecti, parintii, cadrele didactice, comunitatea in ansamblul ei.
Valentine’s Day, Hallowen , alte petreceri, concursuri pentru tineri
Consiliul Local al Tinerilor
A fost infiintat in noiembrie 2008 este o structura care isi propune sa familiarizeze si sa
implice tinerii in problemele legate de administratia locala. Este un loc in care tinerii se
pot exprima si pot dialoga intre ei si cu administratia locala, cu factorii de decizie, in
problemele care ii intereseaza. O provocare pentru administratia locala a orasului

Cernavoda sa aiba interlocutori reprezentanti alesi democratic de tineri, care să isi
exprime punctul de vedere în problemele care îi privesc, sa se implice in actiunile
comunitatii.
O excursie pe an pentru fiecare elev cernavodean
Administratia locala si-a propus in fiecare an, cei 2000 de elevi din Cernavoda sa
beneficieze de facilitatile oferite de Primarie ( 100 lei pentru fiecare elev ) si sa mearga in
taberele si excursiile organizate de catre aceasta.
In saptamana de vacanta de primavara le-a oferit excursii in Delta Dunarii. De 1 iunie
copii au beneficiat de excursii in Delta Dunarii si la Constanta ( Delfinariu, Planetariu,
plimbare cu telegondola).
Cantină pentru elevii din Cernavoda
Primăria a concesionat spaţiul din cadrul Grupului Şcolar Energetic, pentru amenajarea
unei cantine în care elevii pot să servească masa de prânz la preţuri accesibile. Masa se
serveste în intervalul orar 11.00 — 15.00 iar meniurile conţin supe, ciorbe, fripturi cu
mâncăruri scăzute şi salate, deserturi la preturi cuprinse între 5 lei şi 12 lei.
Premii pentru elevii cu rezultate deosebite în anul şcolar 2008 - 2009
151 de elevi ai şcolilor generale şi liceelor din oraş care au obţinut premii la fazele
judeţene, zonale sau naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare sau care
împreună cu echipele sportive au obţinut premii la concursurile sportive, au primit
recunoaşterea muncii şi efortului depus în anul şcolar care tocmai s-a încheiat. Ei au
primit diplome şi premii în bani.
Intalnire cu persoanele care au absolvit liceul in ultimii 10 ani cu medii peste 9.00.
Relatia cu SNN
Infiintarea si sustinerea Taxei locale de poluare si risc - Proiectul de hotarare a fost
aprobat in unanimitate de toti consilierii.Taxa locala de poluare si risc se constituie venit
la bugetul local, din sumele colectate urmand a se finantate programe si proiecte privind
protectia mediului si gestionarea riscului ce vizeaza: medicamente si analize gratuite
pentru locuitori, investitii in calitatea apei si refacerea infrastructurii, marirea spatiilor
verzi pe cap de locuitor, educatie si informare, etc.
4 decembrie 2008 – Primaria a organizat prima dezbatere publica ce a pus in discutie
mai multe subiecte de interes pentru comunitate. Constructia reactoarelor nucleare 3 si 4,
extinderea depozitului de deseuri radiocative, infiintarea comitetelor locale de informare
si aplicarea taxei de poluare si risc, au fost subiecte dezbatute atat de cetateni cat si de
reprezentantii institutiilor din domeniul nuclear.
2 aprilie 2009 – a doua dezbatere publica privind Construirea unitatilor 3 si 4, Extinderea
depozitului de deseuri radioactive, Aplicarea taxei de poluare si risc

Sondaj de opinie pentru a afla opinia locuitorilor in ceea ce priveste obiectivele nucleare
si taxa de poluare si risc. Sondajul a cuprins intervievare a 500 de persoane cu varste
cuprinse intre 18 – 70 de ani, din toate zonele orasului si toate categoriile sociale.
Sondajul a aratat ca cetatenii din Cernavoda simt nevoia sa fie informati si consultati in
luarea deciziilor in special a celor ce privesc siguranta si sanatatea lor. De asemenea, isi
doresc ca orasul in care traiesc sa se dezvolte din punct de vedere al calitatii vietii, isi
doresc conditii civilizate de trai pentru ei si familiile lor.

