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Cuvant introductiv
Obiectivul general al strategiei Primăriei Cernavoda este dezvoltarea orasului din punct
de vedere economic, social şi cultural. Pentru realizarea acestuia, conducerea Prim ăriei
Cernavoda a stabilit unele obiective, pentru realizarea acestora lucrand cu serviciile si
directiile subordonate si colaborand cu institutiile locale si centrale.
In realizarea obiectivelor se are in vedere îndeplinirea tuturor cerinţelor de calitate
impuse, exprimate sau implicite, ale cetăţenilor şi comunităţii locale, precum şi ale
cerinţelor legale şi de reglementare.
Obiectivele administratiei locale Cernavoda sunt :
 intretinerea si modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare
 asigurarea serviciilor de gospodarire a localitatii
 dezvoltarea economică şi încurajarea mediului de afaceri;
 îmbunătăţirea standardului de viaţă şi instituirea de măsuri de protecţie
socială reale;
 transparenţa procesului decizional, implicarea cetăţenilor, a societăţii civile
în procesul de luare a deciziilor;
 protecţia mediului înconjurător şi reducerea gradului de poluare.
Aceste obiective sunt transpuse la nivelul funcţiilor relevante din administraţie într -un
ansamblu de obiective specifice, cuantificabile şi măsurabile, a căror realizare se
urmăreşte în cadrul analizelor periodice.
Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cerinţelor cetăţenilor şi comunităţii locale in
conformitate cu prevederile legale, precum şi pentru asigurarea îmbunatăţirii continue
a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi proceselor acestuia primarul
asigura si pune la dispoziţie toate resursele materiale, financiare şi umane disponibile,
necesare imbunatatirii vietii in comunitatea noastra.

Primarul orasului Cernavoda
Mariana Mircea
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1. ASEZARE GEOGRAFICA - CAI DE COMUNICATII – CLIMA
Orasul Cernavoda este situat in Podisul Dobrogei de Sud, la confluenta fluviului
Dunarea cu Canalul Dunare – Marea Neagra, respectiv cu vaile Carasu, Tibrin si
Silistea. Elementul definitoriu al orasului si teritoriului sau administrativ este
Canalul Dunare – Marea Neagra, ca ax de structurare urbanistica a localitatii, pe
care o divide in doua zone distincte: zona de nord in care se gaseste orasul
propriu-zis si principalele obiective economice si zona de sud care cuprinde cea
mai mare parte a terenurilor agricole, caile de comunicatie rutiere si feroviare
Bucuresti-Constanta. Ca topografie generala, aceste doua zone se gasesc dispuse
pe dealuri specifice zonei riverane Dunarii, care coboara in pante neuniforme sau
versanti abrupti catre Dunare, respectiv catre Canal. Fata de Dunare, orasul
Cernavoda este dispus pe malul drept, la distante care variaza intre 50 si 1300 m.
Coordonatele geografice ale orasului sunt :
Latitudine - 44°19’ N
Longitudine - 28°01’ E
Suprafata ocupata de ape este de 375 ha, cuprinzand Dunarea (km 303+400 – km
296+600), Canalul Dunare – Marea Neagra (km 59+275 – km 64+000), acvatoriul
Portului Cernavoda, precum si canalele de derivatie si de aductiune a apei de
racire ale CNE – PROD Cernavoda. Lacuri sau balti naturale nu exista pe teritoriul
orasului Cernavoda.
Orasul Cernavoda este accesibil persoanelor si marfurilor prin intermediul
urmatoarelor cai de comunicatie:
Drum national DN 22C Cernavoda - Constanta (44 km), continuat cu DN 3A,
viitoare autostrada Bucuresti-Constanta; DN 2A prin DJ 223 Hanul Morii Cernavoda - Ion Corvin (DN 3); Canalul Dunare - Marea Neagra (64,2 km);
Fluviul Dunarea; Magistrala feroviara Bucuresti - Constanta.
Drumul national DN22C care leaga in momentul de fata Bucuresti de Constanta,
trece la aproximativ 3 km sud de orasul Cernavoda. Distanta de la Cernavoda la
Bucuresti este de 180 km. Legatura intre DN 22C si oras se face prin intermediul
Podul “Sf. Maria”, care supratraverseaza Canalul Dunare - Marea Neagra si a fost
dat in exploatare in anul 2004.
In oras, circulatia dinspre si inspre Constanta se realizeaza prin drumul judetean
DJ 223 care traverseaza orasul. Ca distante de reper, se pot mentiona Cernavoda –
Constanta de 59 km, iar pana la cea mai apropiata localitate, satul Stefan-CelMare, 5 km.
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Legatura catre zonele din sudul Canalului Dunare-Marea Neagra este facuta pe
drumul asfaltat care uneste orasul de comuna Rasova, distanta pana la cea mai
apropiata localitate, Cochirleni, fiind de 10 km. La nord de oras, distanta pana la
primul sat, Seimenii Mici, este de 6 km.
La 1 km sud de orasul Cernavoda se gaseste magistrala de cale ferata Bucuresti –
Constanta si statia Cernavoda. In ceea ce priveste circulatia persoanelor, accesul la
statie se face fie pietonal, fie pe Podul “Sf. Maria”.
La Cernavoda se gaseste Portul Cernavoda, km. 300, amplasat pe malul drept al
Dunarii, la km 298+600 si pe malul stang al Canalului Dunare-Marea Neagra, la
km. 64+400. Capacitatea este de 550.000 to/an (comparativ: Portul Galati 9,3 mil.
t/an, Portul Tulcea 1,3 mil. t/an), iar facilitatile existente asigura o activitatate de
transporturi preponderent de marfuri.

Climatul este de tip temperat continental, cu veri calduroase si secetoase, ierni
moderate, primaveri timpurii si toamne tarzii. Asezarea orasului pe malul Dunarii
asigura, prin permanenta evaporare a apelor, o umiditate sporita a aerului si
reglarea incalzirii acestuia. Temperaturile medii anuale variaza in jurul cifrei de
11°C. Maxima absoluta inregistrata la Cernavoda a fost de 43°C, in luna iulie
1985.
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2. POPULATIA SI FORTA DE MUNCA

In anul 2009 populatia din Cernavoda a numarat 20.105 locuitori.
Coonform informatiilor preluate de la Serviciul Public Comunitar local pentru
evidenta persoanelor, in anul 2009 au fost eliberate :
- 2744 carti de identitate
- 348 carti de identitate provizorii
- 2387 carti de alegator
- 416 pasapoarte
- 276 vize de resedinta
Conform informatiilor preluate de biroul de stare civila, in anul 2009 au fost
inregistrate :
 385 certificate de nastere
 146 certificate de casatorie
 119 certificate de deces
In anul 2009 serviciul a fost conectat la baza de date judeteana si centrala ceea ce a
micsorat termenul de solutionare a cererilor deci implicit s-a imbunatatit
activitatea serviciului.
Referitor la forta de munca, administratia locala a infiintat in cadrul aparatului
propriu Compartiment Reorientare forta de munca care are ca atributii crearea unei
baze de date cu persoanele aflate in cautarea sau schimbarea locului de munca si
societatile/ firmele/ institutiile care ofera locuri de munca. Astfel a fost intocmita
baza de date care la sfarsitul anului 2009 inregistra 375 de cereri si CV-uri ale
persoanelor aflate in cautarea sau schimbarea locului de munca, pe domenii de
activitate : mecanici, soferi, sudori, tehnicieni, ingineri, muncitori necalificati.
Exista o colaborare permanenta cu Agentia Locala de ocupare a muncii si cu alte
societati si institutii interesate sa faca angajari iar locurile de munca disponibile se
fac cunoscute prin intermediul mijloacelor de informare locale.
Primaria a organizat in anul 2009 o intalnire intre reprezentantii COLAS –
firma constructoare a autostrazii Cernavoda – Constanta si persoanele interesata de
un loc de munca. S-au inregistrat 280 de cereri de angajare pentru firma COLAS
care au fost clasificate pe tipuri de meserii si predate catre firma in vederea
selectionarii angajatilor.
La solicitarea unei firme de paza si securitate s-au contactat telefonic
persoanele cu calificarea agent de paza care se aflau in baza de date a primariei.
La inceputul lunii februarie 2009 a fost organizata o intalnire cu reprezentantii
institutiilor/ societati comerciale din Cernavoda, reprezentanti AJOFM, ce a avut
ca scop cunosterea situatiei actuale privind cererea si oferta de locuri de munca in
orasul Cernavoda, ce le rezerva viitorul firmelor din oras si stabilirea unor
modalitati de colaborare permanenta intre administratia locala pe de o parte si
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agentii economici, AJOFM pe de alta parte, colaborare care sa contribuie la
dezvoltarea orasului si asigurarea de locuri de munca locuitorilor.
Fimele prezente la intalnire au raspuns unor chestionare, dupa cum urmeaza:
Care este in prezent numarul total al angajatilor din unitatea dumneavoastra?
Nr.crt Denumire firma

Unify Co ltd
UTI Systems
Bis Nimb
Katon Nuclear
Lessoplast
Stizo nuclear
CITON
CNE
Proconex
Argos
Pegas
General Concrete
Obenman
Dobroport
Ad Power srl
Dan Autocond
Getnic

Nr.
total
angajati
195
40
200
114
145
325
316
1706
160
865
36
428
17
64
12
11
96

Care este numarul de angajati cu domiciliul in orasul Cernavoda?.
Nr.crt Denumire firma
Unify Co ltd
UTI Systems
Bis Nimb
Katon Nuclear
Lessoplast
Stizo nuclear
Citon
CNE
Proconex
Argos
Pegas

Nr. Angajati
Cernavoda
76
30
38
23
108
112
4
813
20
20
7

General Concrete
Obenman
Dobroport
Ad Power srl
Dan Autocond
Getnic

228
15
34
11
15

Care a fost fluctuatia locurilor de munca din unitatea dvs, in ultimii 4 ani?
Denumire firma
1.Unify Co ltd
2 .UTI Systems
3 .Bis Nimb
4 .Katon
5 .Lessoplast
6. Stizo nuclear
7 .CITON
12.General Concrete
8. CNE
13. Obenman
9. Proconex
10. Argos
11. Pegas
14. Dobroport
19.Dan Autocond
20. Getnic

Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Disponibilizati
Noi angajati
Disponibilizati
Noi angajati

2005
34
1
14
104
26
55
24
23
39
3
70

2006
95
2
15
91
63
3
67
38
2
5
80

2007
41
45
6
15
7
91
56
8
48
12
47
73
104
11
80

2008
21
11
2
40
30
43
10
33
50
20
12
5
70

da
1
84
461

da
1
102
106

da
1
212
12

da
1
3
106
21

8

Care este necesarul de forta de munca suplimentara de care aveti nevoie in
unitatea dvs. in anul 2009? Va rugam sa exemplificati nr. De locuri de munca pe
calificari/specializari .
Denumire
firma

Meserie / specializare

Katon

Sudori
lacatusi
Ingineri
-

CITON
General
concrete
CNE

Obenman

Proconex

Dobroport

Ingineri
diverse
specializari
Tehnicieni chimisti
Lacatusi
Sudori
Zidari
Zidari
Dulgheri
Fierari bet.
Macaragiu

Nr.
Locur
i
10
5
5
15
2
2
2
5
10
30
20
2
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3. MEDIUL SOCIAL
ASISTENTA SOCIALA
Serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului a asigurat serviciile de
asistenta sociala pentru populatia din Cernavoda.
Activitatile desfasurate in cadrul serviciului au fost :
Acordarea ajutorului social conform prevederilor Legii nr.416/2001.
- 255 de familii si persoane singure au beneficiat lunar de ajutor social.
Valoarea totala cheltuita pentru plata ajutorului social pentru anul 2009 a
fost de 458 707 lei
- au fost emise 218 dispoziţii si referate privind acordarea, suspendarea,
modificarea, incetarea ajutorului social;
- au fost realizate 562 anchete sociale privind ajutorul social;
- au fost emise 498 adeverinte privind acordarea ajutorului social
Acordare masa la cantina
- 56 de persoane au beneficiat lunar de masa la cantina. Valoarea totala 185. 937
lei
Acordarea de prime in bani
- 108 persoane au primit prime cu ocazia pensionarii conform H.C.L.137/2008, in
valoare totala de 54.000 lei.
Acordarea de ajutoare pentru iarna
- 725 de persoane si familii au primit ajutoare in bani pentru incalzirea locuintei cu
lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in valoare totala de 526.567 lei
Protectia si promovarea drepturilor copilului conform prevederilor Legii nr
272/2004
 s-au intocmit 26 dosare privind plasamentul minorilor
 s-au realizat 134 anchete sociale si adrese la cererea catre DGASPC
Constanta si alte Directii din tara, catre unitati sanitare, institutii
subordonate MAI, unitati de invatamant, tribunale, persoane fizice ;
 s-au realizat 60 anchete sociale conform Ordinului nr. 219/2006 privind
activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt
lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in
strainatate:
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Protectia persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii nr.448/2006
- s-au efectuat 98 anchete sociale minorilor si persoanelor adulte care poseda
certificat de incadrare in grad de invaliditate, emis de Comisia de expertiza
medicala Constanta.
- s-au intocmit 64 dosare pentru DGASPC Constanta
- s-au intocmit 51 rapoarte de vizitare persoane cu handicap
Autoritate tutelara conform Codului Familiei
- au fost emise 27 dispozitii curatela pentru minori, in vederea dezbaterii
succesiunii dupa moartea unui parinte si persoanelor adulte care din anumite
motive (batrinete, boala, infirmitate fizica, psihică şi minori), nu pot personal sa-si
apere interesele ;
- s-au realizat 26 anchete sociale familiilor ai caror minori au savarsit infractiuni
de furt calificat ;
- s-au realizat 79 anchete sociale familiilor cu minori, care au hotarat desfacerea
casatoriei si a familiiilor monoparentale
Acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi conform Legii 416/2001
- s-au intocmit 194 de dosare pentru beneficiarii de alocatii de nou- nascut
Acordarea alocatiei de stat conform Legii 61/1993
-s-au intocmit 258 de dosare
Acordarea alocatiilor complementara şi monoparentală conform O.U.G.
nr.105/2005
- s-au intocmit 120 dosare de alocatii coplementare si de sustinere monoparentala
- s-au efectuat 325 anchete sociale
- s-au intocmit 168 de referate si s-au emis dispozitii dupa caz, de reluare,
suspendare, acordare sau modificare a dosarelor de alocatii
OUG 148/2005
- s-au intocmit 127 de dosare de indemnizatie si stimulent de crestere a copilului
in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap
Acordarea serviciilor la domiciliu conform Legii 17/2000
- 72 de persoane varstnice au beneficiat de ingrijire la domiciliu
- 22 de persoane au fost acreditate ca ingrijitoare la domiciliu
Ajutoare si cadouri pentru cetatenii din Cernavoda
 120 de copii din familii defavorizate au primit imbracaminte si rechizite
pentru scoala, in valoare de 14.000 lei
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 4600 de copii si tineri din Cernavoda, au primit pachete cu dulciuri cu
ocazia Sarbatorilor de Craciun
 267 de copii si tineri ( 225 copii ai caror parinti primesc ajutor social, 25 copii
in plasament, 17 copii cu grad de handicap) au primit cadouri de Craciun in
valoare de 6881lei, bani donati de cetateni si societati din Cernavoda.
 1100 persoane au beneficiat de 6 ori / an de pachete cu produse alimentare,
conform HCL 57/2008. Valoarea totala : 155739,46lei
 1499 de persoane au beneficiat de produse alimentare (faina si zahar) primite
de la Uniunea Europeana
 112 de tineri aflaţi la prima căsătorie, au beneficiat de cadouri in valoare de
1000 de lei fiecare, constand in obiecte electrocasnice
 12.000 de cetateni au primit flori si felicitari cu ocazia sarbatoririi zilei
onomastice
 80 de persoane au primit aparate electrocasnice in urma tragerii la sorti la
spectacolele oferite cu ocazia sarbatorilor de ziua numelui

Institutii de ocrotire sociala
Caminul pentru persoane varstnice – se afla in administrarea primariei orasului.
In anul trecut in cadrul Caminului au fost 30 de persoane varstnice dintre care 17
locuitori din Cernavoda. Din taxa de camin, s-au incasat 211 126 lei iar pentru
functionarea caminului s-au cheltuit 349 009, 57 lei. Aceste cheltuieli au constat in
cheltuieli cu serviciile de apa – canalizare, gunoi, termoficare, electriciate,
telefonie, servicii medicale, materiale de curatenie, salarii angajati, masa, cablu
TV, reparatii, alte cheltuieli.
Casa Fericirii - Centru de plasament de tip familial pentru copii si adolescenti
anterior institutionalizati, infectati HIV/SIDA, este infiintat de fundatia britanica
Nightingales Children. Centrul ofera servicii de protectie, si orientare in vederea
insertiei sociale.
Centrul de copii Sf. Laurentiu este destinat copiilor/adolescentilor infectati
HIV/SIDA sau cu deficiente psihomotorii.
World Vision – fundatia deruleaza la Cernavoda un program pentru 37 de copii cu
dizabilitati din Medgidia, Cernavoda si localitatile limitrofe, intr-un spatiu oferit
gratuit de Primaria orasului.
Adapostul Sf. Maria este administrat de primaria orasului si este destinat
persoanelor victime ale violentei in familie.
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INVATAMANT
In orasul Cernavoda reteaua de invatamant se prezinta astfel :
-

6 gradinite cu 488 copii
4 scoli generale cu 1729 elevi
Un liceu profil teoretic cu 326 elevi
Un liceu profil industrial energetic cu 778 elevi
2 crese cu 40 copii

Numarul de de cadre didactice este de 213.
Administratia locala a deschis un Centru de practica si educatie extrascolara cu
toate dotarile si utilitatile necesare, care cuprinde sectiunea de recreere (sala
echipata pentru practicarea tenisului de masa, sahului), sectiunea de studiu
extrascolar (sali de instruire si de navigare pe internet, biblioteca, centru de
instruire si documentare), sala multifunctionala pentru evenimente, spatiu pentru
activitati in organizatii de tineri. In anul 2009 a fost deschisa si o Cantina pentru
elevi si cadre didactice cu preturi foarte accesibile.
Anual, administratia locala organizeaza evenimente pentru copiii si tinerii din
oras. In anul 2009 au fost organizate:
- Concurs de desene si literatura Jules Verne
- Valentine-s Day – au participat 150 de elevi de liceu
- Halloween party – au participat 350 de elevi
- Rock’n roll Party
- Concurs de martisoare si felicitari lucrate manual
- Campania Cernavoda orasul meu fara droguri s-a derulat pe parcursul mai
multor luni si a implicat elevii din cele doua licee
- Programul O excursie pe an pentru fiecare elev cernavodean demarat de
administratia locala a facut ca 800 de elevi sa beneficieze de excursii in Delta
Dunarii si Constanta (Aqua Magic, Acvariu, planetariu, delfinariu, muzee) si
tabere scolare ( galaciuc – Vrancea, Raul alb – Caras Severin, Paltinis – Sibiu)
Administratia locala initiaza actiuni prin care incurajeaza si sprijina elevii si
cadrele didactice din oras. Astfel, in anul 2009 administratia locala a acordat
tichete cadou cadrelor tuturor cadrelor didactice din oras. De asemenea a acordat
premii in bani la peste 150 de copiii si tineri care au obtinut rezultate deosebite la
olimpiade si concursuri scolare.
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In anul 2009 administratia locala a executat urmatoarele reparatii la unitatile de
invatamant:
- acoperis scoala 2
- acoperis gradinita 2
- izolare guri ventilatie cresa 1
- varuire gard beton scoala 3
- amenajare curte interioara gradinita 4
- reabilitarea iluminatului public in curtea scolii generale nr.2. au fost
montate 3 lampi de iluminat pe fatadele exterioare
- rezolvarea problemei iluminatului in curtea interioara a Cresei nr.1 si
Gradinitei nr.4 (str. T.Vladimirescu) prin montarea a 2 stalpi de iluminat.
SANATATEA

Reteaua sanitara din Cernavoda se compune din :
 un spital cu 60 de paturi
Secţii:
- Obstretică-ginecologie
- Interne
- Pediatrie
- Chirurgie generală
- Bloc operator ATI
- Farmacie cu circuit închis
- Sterilizare
- Cameră de gardă
- Radiologie (Ambulatoriu)
- Anatomie patologică (Ambulatoriu)
- Medicină internă (Ambulatoriu)
- Reumatologie (Ambulatoriu)
- Neurologie (Ambulatoriu)
- ORL (Ambulatoriu)
- Chirurgie pediatrică (Ambulatoriu)
- Dispensar TBC (Ambulatoriu)
Cadre medicale - 59 din care
- medici
- asistente medicale

- 15
- 44

 o policlinica privata
 9 cabinete medici de familie
 5 Farmacii
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Primaria orasului Cernavoda a desfasurat in anul 2009 un sondaj de opinie privind
serviciile medicale din oras. Au fost intervievate 500 de persoane, cu varste cuprinse intre
18 – 70 ani din toate categoriile sociale ( pensionari, muncitori, ingineri, functionari,
juristi, medici, economisti, elevi, studenti, persoane fara ocupatie, etc. ). Raspunsurile
cetatenilor la intrebarile chestionarului, au fost urmatoarele:






1. Care sunt principalele dvs. nemultumiri fata de functionarea serviciilor medicale
din oras ?

372 – lipsa unor medici de specialitate
322 – lipsa aparaturii medicale si medicamentelor de prima urgenta
224 - servicii medicale slabe pe perioada internarii in spital
167 - atitudinea asistentelor medicale, infirmierelor
159 - atitudinea medicilor

2. Daca va aflati in situatia de a apela servicii medicale, la ce spital va adresati?
 222 – Spitalul din Cernavoda
 179 – Spitalul din Constanta
 98 – Spitalul din Medgidia
 93 – alte spitale
3. In situatia in care doriti sa va faceti analize medicale, la ce spital va adresati?
 373 - apeleaza la servicii cu plata
 133 - asteapta programarea lunara/anuala fara plata
4. In situatia in care doriti sa consultati un medic de specialitate, cum procedati ?
 368 – merg la un cabinet privat, cu plata
 134 – merg la orice medic, fara plata
5. Ce servicii medicale ati apelat in ultimii 3 ani in Cernavoda ?
206 – interne ; 165 – ORL ; 156 – obstetrica – ginecologie; 125 – chirurgie
93 – analize sange; 83 – radiologie; 67 – pediatrie; 53 – ortopedie ; 42 –
oftalmologie; 39 – stomatologie; 31 – neurologie; 23 – nutritie – diabet ;
9 – endocrinology; 9 – urologie
6. Ce servicii medicale ati apelat in ultimii 3 ani in alte localitati, din cauza ca acestea nu
exista in Cernavoda?
208 – interne; 40 – ORL; 109 – obstetrica – ginecologie; 102 – chirurgie
100 – analize sange; 54 – radiologie; 51 – pediatrie; 38 – ortopedie;
73 – oftalmologie; 64 – stomatologie; 55 – neurologie; 23 – nutritie – diabet
57 – endocrinology; 29 – urologie
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7. Cum procedati in cazul in care aveti o urgenta medicala?
- 210 – se deplaseaza singuri ( fara sa solicite ambulanta) la Spitalul din
Cernavoda
- 199 – apeleaza 112
- 143 - se deplaseaza singuri ( fara sa solicite ambulanta) la alte spitale
Concluziile sondajului au fost :
 Cetatenii din Cernavoda simt lipsa medicilor de specialitate si a aparaturii
performante care sa imbunatateasca calitatea serviciilor medicale din oras, de
aceea ei apeleaza la spitalele din alte localitati.
 De asemenea, cei mai multi apeleaza la servicii medicale cu plata.
 Serviciile medicale cele mai solicitate in Cernavoda sunt : interne, obstetrica –
ginecologie, ORL, chirurgie, analize sange ( acolo unde exista cadre medicale
de specialitate )
 Serviciile medicale cele mai putin solicitate de cetatenii orasului sunt :
urologie, endocrinologie, neurologie, stomatologie, nutritie – diabet( lipsa
specialistilor). Din rezultatele sondajului se observa ca aceste servicii
medicale sunt mai apelate in alte localitati
 Cu toate acestea cetatenii orasului se deplaseaza la Spitalul din Cernavoda si
solicita serviciile acestuia
Administratia locala sprijina dezvoltarea sistemului sanitar local in beneficiul
locuitorilor, de aceea a initiat mai multe actiuni. In anul 2009 a fost adoptata o
hotarare de consiliu prin care care sa se acorde facilitati pentru atragerea de cadre
medicale pentru specializarile care nu exista in spital.
CULTURA
Activitatea culturala a orasului a fost semnificativ imbunatatita in anul 2009 prin
organizarea mai multor evenimente de calitate si prin incurajarea locuitorilor sa
participe la aceste activitati. De asemenea, copiii si tinerii talentati au fost
sprijiniti si incurajati de catre administratia locala. In cadrul Casei de cultura ID
Chirescu isi desfasoara activitatea peste 350 de copii si tineri din Cernavoda.
Ansamblul folcloric Mugurelul are in componenta 30 de copii si tineri cu varste
intre 6 si 18 ani. Ansamblul prezinta o varietate de dansuri folclorice din toate
zonele tarii. A participat in anul 2009 la evenimentele locale Ziua Mamei – 8
Martie; Ziua Europei; Sf. Petru si Pavel, Zilele orasului, Zilele Recoltei, Ziua
Pensionarilor, Sfintii Mihail si Gavriil, Ziua Romaniei, Sf. Nicolae, dar si la
Zilele orasului Hirsova, Zilele Comunei Cumpana, Sarbatoare vinului dobrogean
de la Constanta, festivalul Dan Moisescu de la Topalu, Zilele Recoltei Constanta,
Zilele orasului Medgidia, Festivalul de Datini si obiceiuri de iarna Cumpana.
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Taraful Cernavoda – s-a constituit la sfarsitul anului 2008 si participa in spectacole
alaturi de ansamblul folcloric Mugurelul.
Trupa de dansuri Audeo – are in componenta 30 de copii si tineri cu varste
In anul 2009 a prezentat programe artistice cu ocazia evenimentelor organizate in
comunitate : Ziua îndrăgostiților – 14 februarie; Ziua Mamei – 8 Martie; Ziua
Internațională a Dansului – 29 aprilie, Sfântul Gheorghe, Ziua Europei; Sf.
Maria, Zilele orasului, Zilele Recoltei, Ziua Pensionarilor, Festivalul Steaua
Dunarii, Sfintii Mihail si Gavriil.
Trupa de dans modern are peste 30 de copii care invata dansuri de societate si
prezinta programe la spectacolele organizate de comunitatea locala.
Cercul de pictura - 30 de copii care participa la aceasta activitate in afara orelor de
curs. In anul 2009 si-au prezentat lucrarile in mai multe expozitii tematice, cu
diferite ocazii, ca: 1- 8 martie, primavara, 1 aprilie – ziua pacalelilor, ziua
europei, 1 iunie – ziua copilului, Vara, Septembrie, Roadele toamnei, Ziua
Romaniei, Hallowen, Mihai Eminescu, Jules Verne. De asemenea, au mai
colaborat cu trupa de teatru si au participat la executia decorurilor si elementelor
de butaforie pentru diverse spectacole de teatru.
Trupa de teatru – a fost infiintata la sfarsitul anului 2008 si este formata din tineri
actori profesionisti si coordonata de un regizor cu o vasta experienta. In anul
2009, actorii teatrului au prezentat pe scena Casei de Cultura dar si cu ocazia unor
evenimente locale, urmatoarele spectacole :
- Vulpea cea faimoasa, de V. Badita
- Ah, gelozie !, de V. Alecsandri
- Clovnii veseli
- Dar din dar, de V. Badita
- Zana cea buna, de V. Badita
- Cantam si radem cu voi !, de IL Caragiale
- Cocosul si soarele, de V. Ignat – prezentat de elevii cercului de
teatru
- Cuiul lui Pepelea
Actorii trupei de teatru a sustinut spectacole si in alte localitati : Chisinau,
Baneasa, Fetesti, Lehliu si au participat la diverse festivaluri de teatru din tara.
Actorii trupei de teatru au participat si la evenimentele locale Zilele Recoltei,
Zilele orasului, Femeia si tot ceea ce ea reprezinta, Ziua persoanelor varstnice,
spectacole organizate cu ocazia zilelor onomastice, Festivalul de teatru pentru
copii si tineret, Steaua dunarii, ID Chirescu, 1 decembrie, Mos Craciun.
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Corul ID Chirescu - este compus din adulti, are un bogat repertoriu si participa la
numeroase evenimente atat in localitate cat si in tara si strainatate.
Cercul literar Mircea Eliade
An de an numara mai multi membri. Daca la inceput era doar un cerc pentru copii
si elevi, acum cercul are in componenta si adulti de diferite varste. In anul 2009 au
implinit 5 ani de existenta si au publicat volumul de poezii Cernavoda – orasul
meu. Anual organizeza conucursul de poezie Porni Luceafarul, concurs cu premii
sustinut de administratia locala.
Biblioteca oraseneasca are 35.000 de volume. In anul 2009 in cadrul bibliotecii au
fost achizitionate 1124 volume. Biblioteca a avut anul trecut 3846 vizitatori,
5036 tranzactii de imprumut, 777 documente studiate la sala de lectura, 478 de
accesari ale internetului
In anul 2009 a fost implementat proiectul Biblionet – lumea in biblioteca mea, in
parteneriat cu organizatia International Research & Exchanges Board, Asociatia
Nationala a Bibliotecilor si Bibliotecile Publice din Romania. Prin acest proiect,
biblioteca oraseneasca a fost dotata cu 6 calculatoare, o imprimanta si un scanner
pentru facilitarea accesului populatiei la mijloacele tehnologiei informationale.
Activitati culturale organizate in cadrul bibliotecii au fost :
- omagierea poetului Mihai Eminescu
- Valentine’s Day versus Dragobete
- Ganduri inchinate mamei
- Vine, vine primavara
- Sarbatoarea Sfintelor Pasti in lume
- Ziua Europei si insemnatatea zilei de 9 mai
- Lansare de carte Draculestii volumele Colanul Ordinului si
Mantia Rosie
- Concursul Cel mai fidel cititor
La nivelul intregului oras, primaria orasului a organizat in anul 2009 evenimente
pentru toate varstele si gusturile :
 Femeia si tot ceea ce ea reprezinta – 20 mai
 Ziua Europei - 9 mai
 Festival de teatru pentru copii si tineret – editia I - iunie
 Rock River Festival – editia I
 Zilele orasului Cernavoda – 14 – 16 august
 Zilele Recoltei si festival de folclor cu participarea unor ansambluri
din strainatate - octombrie
 Steaua Dunarii – editia a II-a – festival de muzica usoara pentru
copii
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Ziua pensionarilor – 1 octombrie
Ziua Armatei - 25 octombrie
Ziua nationala - 1 Decembrie
Familia mea – orasul meu – expozitie concurs - colaj de fotografii cu
oameni si locuri din Cernavoda
3 expozitii – prezentate de artisti expozanti de la Galeriile Amfora
din Constanta
Spectacole de Craciun pentru copiii din Cernavoda si s-au distribuit
peste 4000 de cadouri cu dulciuri
Revelionul cernavodenilor – peste 300 de persoane
Festivalul de muzica colara ID Chirescu
Spectacol muzical – strangere de fonduri pentru copiii din
Cernavoda
Spectacole de opera si balet

SPORT
In orasul Cernavoda exista Asociatia Axiopolis Sport Cernavoda care
desfasoara activitatea cu 9 sectii pe urmatoarele ramuri de sport:
 ATLETISM
 BASCHET
 BOX
 HANDBAL
 FOTBAL
 TENIS
 VOLEI
 ARTE MARTIALE

isi

In anul 2009, conducerea clubului impreuna cu Biroul Executiv a avut ca scop
atragerea unui numar cat mai mare de copii in practicarea sportului in detrimentul
celorlalte tentatii daunatoare tinerei generatii: alcoolul, tutunul, drogurile,
televizorul, calculatorul. S-a reusit cresterea numarului de sportivi la toate sectiile,
cu aprox 100 sportivi.
ATLETISM
 Nr. Sportivi: 20
REZULTATE :

Locul III - 60 mp – in finala C.N. Copii I Bucuresti (martie 2009)

Mai multe clasari pe podium la diverse concursuri judetene si interjudetene

Aruncari – Grasu Daniel
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BASCHET
 Nr. Sportivi : 2009 – 44 ( din care 22 in Camp. National )
REZULTATE:
 ILIE GEORGE - selectionat la Lotul National
 participare la Campionatul European Masculin loc II, calificare in
semifinala, gr. B,
 locul I – calificare in semifinale, gr. B
BOX
Nr. Sportivi : 2009 – 20
REZULTATE :
 Participare la cupe judetene si interjudetene cu ocuparea unor pozitii
fruntase
FOTBAL

2009 – 114 sportivi numai din Cernavoda (seniori, juniori, copii)
din care 77 legitimati
REZULTATE :
 Echipa de seniori s-a calificat in Play-Off – liga a IV-a (media de
varsta – 24 ani)
 In acest moment se afla in primele sase la un punct de locul 3 –
Obiectiv –calificare in Play-Off
 Echipa de juniori – in acest moment locul I
 Echipa de copii – locul I
HANDBAL
 Nr. Sportivi – 140
 Echipe inscrise in campionatul 2008-2009 : jun. II F, jun II M, jun III F, jun
IV F, jun IV B
REZULTATE
 Jun II F – locul 4 gr. B
 Jun III F – locul 5
 Jun. II M- locul 7
 Jun IV F – locul I pe judet, locul 3 la faza zonala, calificare in faza
semifinala – locul 5
 Jun IV - locul I – competitie judeteana cu 4 victorii
 Minihandbal – participare cu 2 echipe la Festivalul National de Minihandbal –Piatra Neamt – locul 1 si locul 2. Cel mai tehnic jucator si cel
mai bun portar – titluri atribuite de FRH sportivilor clubului nostru si
inmanate de Luminita Hutupan
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 Participare la turneul de Beach handball – Mamaia- Constanta - locul V
titlul de cea mai buna
jucatoare de perspectiva – Petcu Madalina
In prezent inscrisi in Camp. Nat. cu o echipa:
 jun I F
 jun IV M
 jun IV F
 minihandbal – 2 echipe
 Echipa de Jun IV F – locul 1 la competitia : “Si eu
vreau sa ajung
handbalista”,locul 1 Campionatul national , faza judeteana
 Campionatul national de minihandbal locul 1 si 2 ,calificare la faza pe
euroregiuni
SAH
 Nr. Sportivi - 15
TENIS
REZULTATE:
o Categoria 8-10 ani - locul 36 pe tara – baieti
o locul 39 pe tara – fete
o Numeroase locuri I si II la Cupa Verii Pitesti +
interjudetene

alte cupe

VOLEI
 Nr. Sportivi 2009 – 45 sportivi din Cernavoda
REZULTATE

Participare in Camp. Nat. de Cadete - locul IV in grupa

Participare in Camp. Nat. de Sperante - calificare la turneul
semifinal – locul 3
Arte Martiale
 Nr. Sportivi - 33
 O competitie interjudeteana – organizata la Cernavoda
 Obiectiv – inscrierea si participrea in Campionat
In anul 2009 s-au imbunatatit conditiile astfel incat toti sportivii din toate sectiile
au beneficiat de drepturi egale:
 echipament de joc (competitie)
 pantofi sport
 trening
 cantonament pentru 100 de sportivi inscrisi in competitii
 asistenta medicala de calitate – contract iowemed
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 servirea unei mese saptamanale la cantina + mese meciuri acasa
 contract transport microbus
S-au acordat prime sportivilor cu rezultate deosebite la nivel national. S-a
sprijinit sportul scolar – Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – etape
zonale. S-au organizat, impreuna cu Primaria Cernavoda multe competitii:
 Deschiderea anului sportiv ;
 Crosul bobocilor;
 Cernavoda, orasul meu fara droguri;
 cros – Zilele orasului – stafete, jocuri, innot
 competitii – 1 Iunie , 9 Mai, 1 Martie, 8 Martie, unde au participat si
satelele din jurul orasului Cernavoda, cupa 1 Decembrie,
Pregatirea copiilor de la club s-a remarcat si in competitiile scolare judetene:
 locul I Baschet F si M, locul Handbal M- gimnaziu si liceu, locul II
Handbal F liceu, Locul IV Handbal gimnaziu
 locul II - zona – baschet masculin - Lic. Energetic
 locul II – zona – handbal masculin gimnaziu
 locul IV – zona – baieti liceu
 locul III - zona liceu feminin
 locul II – volei feminin – Scoala 1
 locul I Cupa Consiliului Judetean Handbal Masculin –Lic. Teoretic
 locul II – Cupa Consiliului Judetean – volei feminin - Scoala 1
In anul 2009 bugetul alocat a fost 10 miliarde si s-au cheltuit 8,132 miliarde.
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4. DEZVOLTARE LOCALA
INVESTITII SI PROIECTE
In anul 2009, administratia locala a demarat mai multe lucrari de investitii, unele
dintre ele finalizate altele in curs de finalizare pentru urmatorul an.
Retele de apa – canalizare
-

Canalizare menajera intre zona de lotizari Nord si Statia de epurare –
realizat in proportie de 90%. Valoare 716.524 lei

-

Inlocuire retea de alimentare cu apa str.T.Vladimirescu – realizat -100%.
Valoare 61.554, 56 lei

Retele de termoficare
-

Retea termica str.T.Vladimirescu si 24 Ianuarie – realizat – 80%. Valoare
719.635,84 lei

-

Retea termica str.D.Gherea si Milcovului – realizat – 70%. Valoare
587.288,84 lei

-

Retea termica str.Lt I.Musat – realizat – 30% . Valoare 363.147,54 lei
 Amenajare trama stradala Prelungirea Victoriei – finalizat. Valoare
140.000 lei
 Reabilitare si extindere Parc central. Valoare 800.000 lei – proiect finalizat
 Retele exterioare str. Pinilor - Locuinte ptr.tineri destinate inchirierii.
Valoarea contract 83.936 lei – finalizat
 Alimentare cu energie electrica de joasa tensiune ( iluminat public ) cartier
Tabara Stizo. Valoarea contract 87200 lei - finalizat
 Constructi 3 Piscine - str.Canalului, str. Medgidiei, str.
Valoarea contract 450.000 lei – finalizate.

Energiei.

 Constructie Biobaza ( adapost pentru caini ). Valoare – 273.140 lei –
finalizate.
 Proiect Implementarea sist de management al deseurilor.
contract 1.017.166,78 lei – in curs de finalizare.

Valoarea
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Documentatii tehnico – economice pentru
 Proiectare “ Consolidare blocuri locuinte E2 - E4 “ – realizat - 85%. Valoarea
contract – 41800 lei
 Proiectare “Reabilitarea spatiului urban dezvoltat pe axa Primarie – Stadion
Ideal” .
 Proiectare Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa potabila,
retea de canalizare menajera si pluviala in orasul Cernavoda .
 Proiectare Centru de management al situatiilor de urgenta.
 Proiectare Cartier de locuinte zona Sere.

Proiecte in curs de implementare
-

-

-

Program Phare 2005 - Implementarea Sistemului de management
integrat al deseurilor urbane in orasul Cernavoda si comunele limitrofe
Seimeni, Rasova, Saligny.
Program PIP – FRDS (Programul de Interventii Prioritare) - Reabilitare
retea canalizare – cartier de locuinte zona Prund printr-un proiect
integrat de regenerare urbana.
Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul
Cernavoda

Proiecte finalizate
-

Program de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi
in localitati – Reabilitare si extindere Parc Central
Program Phare 2006 – Pentru o viata sanatoasa
Program national Biblionet – Centru internet pentru public in biblioteca
oraseneasca

Proiecte pentru care s-a obtinut finantare
-

Program electrificare 2007 – 2009. Alimentare cu energie electrica de
joasa tensiune zona lotizare cartier Cochirleni.

Proiecte depuse pentru obtinerea de fonduri
-

Program
Fondul Social European - Cresterea eficientei activitatii
functionarilor publici prin dezvoltarea capacitatii de comunicare si
relationare publica in limbile romana si engleza.
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-

Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria
Axa 2 . Noi tehnici ecologice de management comun al mediului prin
controlul populatiilor de tantari in zona transfrontaliera Constanta – Shabla

-

Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria
Axa 1. Sistem electronic transfrontalier de informare publica.

-

Programul Operational Sectorial- Cresterea Competitivitatii economice Axa
3. Eficientizarea sistemului de stare civila si evidenta persoanelor la nivelul
judetului Constanta

-

Program Operational Regional – Dezvoltarea Resurselor Umane Axa 6 –
Incluziunea sociala a romilor prin formare profesionala si facilitarea
accesului pe piata muncii prin dezvoltarea unor structuri asociative ale
economiei sociale.

-

Program Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013. Centru multifunctional – o sansa pentru viitorul copiilor si tinerilor
cu dizabilitati fizice, psihice si sociale.

-

Program operational dezvoltarea capacitatii administrative – fondul social
european. Sistem informatic pentru optimizarea fluxurilor informationale si
a sistemului de raportare a serviciilor publice descentralizate din subordinea
primariei.

-

Program de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi –
Infiintare si amenajare Parc Sofia.

-

Program electrificare 2007 – 2009. Alimentare cu energie electrica de joasa
tensiune cartier ID Chirescu.

-

Reconstructie ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori improprii
folosintelor agricole aflate in proprietatea orasului Cernavoda – 68,62 ha
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GOSPODARIREA SI INFRUMUSETAREA ORASULUI
In anul 2009, pentru infrumusetarea si gospodarirea orasului au lucrat angajatii
SGC coordonati de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si
s-au realizat urmatoarele lucrari:
 S-au plantat 200 de tei si artari; 20 de mesteceni, 2 brazi; 24 arbusti
ornamentali; 1000 panselute; 100 crizanteme, in urmatoarele zone: strazile
Mircea cel Batran, Ovidiu, Vasile Alecsandri, Dacia, Medgidiei,
Rasaritului, la bisericile catolica, Sfintii Imparati Constantin si Elena,
Sfantul Andrei, zona Gara, gradinita nr.3, Lotizare – Nord, fantana
arteziana, sens giratoriu,centru
 S-au reabilitat trotuare prin montare de pavele pe strazile Mircea cel Batran,
Ovidiu, Vasile Alecsandri.
 S-au montat 200 de placute stradale pe 70 de strazi din oras.
 S-au montat 75 de semne de circulatie la trecerile de pietoni, sens giratoriu,
statiile taxi etc.
 S-au montat 150 de cosuri de gunoi la locurile de joaca, unitatile de
invatamant, spital, piete, parcuri, pe strazi
 S-au montat 55 de banci in zonele Parc Lotizare nord, parc ID Chirescu,
loc de joaca 9 Mai, platou trust, biserica de lemn, platou H-uri, str.
Liliacului etc.
 Au fost amenajate 4 noi locuri de joaca si au fost imbunatatite 2 locuri de
joaca deja existente. S-au montate 6 complexe de joaca dotate cu
balansoare, leagane, carusele si tobogane in urmatoarele zone : cartier
Lotizare-Nord ; cartier ID Chirescu; cartier Trust- str 9 Mai, curte interioara
cresa 1 si gr.4; cartier Columbia - str. Liliacului; cartier Trust .
 S-au amenajat spatii verzi si s-au intins 3115 mp rulouri de gazon in
urmatoarele zone : cartier Lotizare –Nord ; cartier ID Chirescu; cartier
Trust-str. 9 Mai; Gradinita nr.3; Biserica de lemn
 S-au executat reparatii la carosabil, alei pietonale, locuri de joaca in
suprafata totala de 4987 mp, in urmatoarele zone : str. N. Iorga, str.
Medgidiei, pista rolle parc central, alei parc central, alei de joaca ID
chirescu, asfaltare rigole str. Mircea cel Batran, str. Seimeni, str. 24
Ianuarie, str. Victoriei, str. Cuza Voda, str. Rasaritului, str. M. Eminescu,
str. Ovidiu, str. M. Sadoveanu, A. Saligny, Seimeni, Energiei, Salciei, T.
Stavru, Unirii, Ovidiu, rigole str. Vasile Alecsandri, str. 9 Mai, str. A Iancu,
P. Cerna, Razoarelor, Mircea cel Batran, Canalului, N. Balcescu, Dacia,
parcare str. Liliacului, N. Titulescu, tabara ACH.
 S-au executat lucrari de desfacere borduri, pavaje trotuare si montare
borduri pe strazile :Mircea cel batran – 990mp; str. Ovidiu – 794 mp; str.
Vasile Alecsandri – 256 mp; str. N. Titulescu montat pavele – 77 mp; str.
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D. Gherea demontat si montat bordura– 37 ml; alee monument cimitir
ortodox – montat borduri 18 ml; alee pietonala biserica Sf. Andrei – montat
borduri si pavele; alei curte interioara gradinita 3 – montat borduri si pavele
; trotuare str. 9 Mai,str. 1848, str. Mircea cel Batran, str. Ovidiu, str. M.
Sadoveanu, str. Seimeni – montat dale; reparatii scari acces str. T. Stavru,
str. Razoarelor;
S-au executat reparatii la caminele de canalizare dupa cum urmeaza :
ridicare camine la cota strazii : str. Dacia, str. Rasaritului, str. T.
Vladimirescu, str. V. Alecsandri, str. I. Creanga, str. Malinului; executare 2
camine de apa in zona Lotizare; reparatii canalizare str. M. Sadoveanu;
montare dale beton la canalul str. Dacia
S-au executat marcaje rutiere pietonale si longitudinale pe str. Energiei,
Dacia, Medgidiei, A. Iancu, 9 Mai, P. Cerna, Cazarmii, N. Titulescu,
Salciei, A. Saligny, Pod. Sf. Maria, in suprafata de 2740 mp
Pentru prima oara in oras, au fost spalate cu jet de apa si detergent, mai
multe strazi dintre care amintim Dacia, Mircea cel Batran, Ovidiu, Seimeni,
Balcescu, Eminescu, Ovidiu.
S-a efectuat actiuni de dezinsectie in spatiile verzi ale orasului.
Concomitent s-au efectuat si actiuni de deratizare in diferite locatii precum
subsoluri de blocuri, platforme gospodaresti, spital, unitati de invatamant,
piete.

Salubritate
Echipele de lucru au lucrat zilnic, dupa un program de curatenie a orasului si au
efectuat urmatoarele operatii : maturat manual, curatat rigole, desfundat santuri
scurgere, incarcat gunoi, in toate zonele orasului.
Transport si colectat gunoi
Activitatile efectuate au constat in colectarea gunoiului stradal, colectarea
gunoiului de la populatie si agentii economici, ridicarea containerelor de la
platformele de gunoi si curatarea platformelor, transport gunoi la rampa.
Echipele de lucru au participat pe perioada de iarna si la actiunile de curatare
manuala a zapezii de pe strazi, alei si trotuare si imprastiere material antiderapant.
Iluminatul public si ornamental

S-au remediat problemele de iluminat public din urmatoarele locatii:cartier
Stizo, scoli si gradinite, zona lotizare, parc central, tabara ACH, cartier Columbia,

S-a amenajat orasul de sarbatorile de iarna
Urbanism si amenjarea teritoriului
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In ceea ce priveste amenajarea teritoriului si urbanismul, Planul Urbanistic
General elaborat si finalizat in anul 1999 se gaseste in proces de revizuire.
In anul 2009 au fost emise :
 129 de autorizatii de construire/desfiintare
 287 de certificate de urbanism
 45 procese verbale de receptie la solicitarea beneficiarilor
A fost intocmit un nou Nomenclator stradal si aprobat prin HCL 148/2008 si au
fost emise 93 de adrese de nomenclatura stradala
S-au primit si s-au inaintat Consiliului local pentru aprobare
3 planuri
urbanistice de detaliu ( PUD) si 2 planuri urbanistice zonale ( PUZ) .
S-a lucrat pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) la cererea a peste 50
de cetateni care detin teren in zona extravilan Lotizare Nord si pentru elaborarea
unui PUZ pentru un cartier cu 20 de blocuri de locuinte.

Patrimoniu si Cadastru
In patrimoniul orasului exista suprafata de 4973 ha dintre care 470 ha – intravilan
si 4503ha - extravilan.
In anul 2009 s-a realizat in proportie de 80% inventarul bunurilor din domeniul
public care apartin autoritatii locale.
S-au incheiat 4 contracte de concesiune terenuri pentru constructii cu alta
destinatie decat cea de locuinta si 2 contracte de concesiune terenuri pentru
constructii cu destinatia de locuinta.
S-au organizat 9 licitatii pentru concesionari / inchirieri bunuri; 3 documentatii
pentru retragerea dreptului de folosinta gratuita a terenului; s-au incheiat 29 de
contracte de inchiriere teren / alte bunuri
Fondul Locativ ( locuinte, spatii )
- S-au intocmit 30 de contracte de inchiriere pentru locuinta
- S-au intocmit 6 contracte de inchiriere pentru alte spatii
- S-au intocmit 320 de raspunsuri la cereri din partea cetatenilor/ institutii
Cererea de locuinte
- S-a realizat inventarul terenurilor din extravilanul localitatii
- S-a creat baza de date cu cererile depuse in vederea atribuirii de locuinte
sociale - 476 cereri
- S-a creat baza de date cu cererile depuse in vederea atribuirii de locuinte
ANL - 470 de cereri
- S-a creat baza de date pentru cererile depuse in vederea atribuirii de
locuinte prin credit ipotecar - 80 de cereri
- S-a creat baza de date pentru cererile depuse in vederea cumpararii
locuintelor aflate in administrarea primariei - 43 de cereri
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Fond Funciar
- s-au verificat 11 lucrari depuse in vederea emiterii de Carte Funciara
- s-a actualizat situatia cadastrala in teritoriul cu o suprafata de 1300ha,
conform lucrarilor de cadastru introduse in baza de date la O.C.P.I si
aerofotoplanuri. Este vorba de terenurile primariei Forturi Tibrinu,
D.N. 22 C, zona S.N.N si terenurile proprietate privata ( arabil si
pasuni) zona Hinog
- s-au indentificat si transmis terenurile aflate in proprietatea orasului
Cernavoda si proprietate particulara, in suprafata de 14ha, de sub
ampriza
viitoarei autostrazi Cernavoda – Constanta (tronson
Cernavoda – Medgidia)
- s-au efectuat masuratori de delimitare proprietate Oras Cernavoda si
proprietate particulara – intravilan la un nr de 4 imobile,
- s-au indentificat si inventariat terenurilor Domeniului Public si Privat a
Orasului si s-au inscris in formulare - 110 pozitii
Retele de apa – canalizare termoficare
Directia de apa – canalizare termoficare s-a ocupat de gestiunea directa a
serviciilor de utilitati publice apa, canalizare – epurare si termoficare.
Prin HCL 8/26.01.2009 au fost aprobate tarifele practicate de DACT pentru
serviciile de furmizare catre consumatori a apei potabile, serviciul de canalizare –
epurare a apelor uzate si reziduale, energiei termice si alte lucrari prestate.
Veniturile obtinute in anul 2009, practicand aceste preturi mai mici decat in alte
localitati de nivelul orasului Cernavoda, nu au acoperit cheltuielile efectuate de
directie, de aceea la sfarsitul anului 2009 s-a inregistrat o pierdere totala de 508
505 lei.
Datorita pierderilor si a gradului de incasare care nu a depasit 75% din productia
facturata s-a ajuns in imposibilitatea de a achita datoriile catre furnizori si altii, in
valoare de 2.161.914 lei. Valoarea creantelor fiind de 1 732 325 lei.
La 1.12.2009, activitatea de apa – canalizare – epurare a fost preluata de un
operator regional, DACT urmand a presta doar servicii de termoficare, mai precis
furnizarea energiei termice si incalzirea apei calde.
DACT continua actiunea de recuperare a creantelor, in functie de sumele
recuperate se vor achita datoriile inregistrate in evidentele contabile.
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SITUATIA ECONOMICA

BUGETUL LOCAL
In anul 2009 bugetul local administrat de primaria si consiliul local a fost de
23.866.856 lei.
Din totalul incasarilor, suma de 7.919.870 lei reprezinta venituri proprii iar
diferenta de 15. 846. 986 lei cote defalcate din impozit pe venit.
Platile pentru lucrarile de investitii, serviciile publice, asistenta sociala, sanatate,
invatamant, cultura, ordine publica, alte actiuni, au fost in valoare de 7.079.838
lei. Platile pentru salarii autoritati, invatamant, sanatate, ordine publica, cultura,
asistenta sociala, etc. au fost in valoare de 17.613.794 lei.
TAXE SI IMPOZITE LOCALE
La sfarsitul anului 2009 suma totala a veniturilor incasate la Directia de taxe si
impozite Cernavoda a fost de 33.663.533 lei mai mare cu 103.9% fata de anul
2008 cand s-au incasat 32. 398.918 lei.
Inspectorii Compartimentului recuperari creante au verificat contribuabilii cu
datorii si au emis 940 de somatii si titluri executorii pentru persoane fizice si
juridice. S-au initiat 2 actiuni in instantele de judecata pentru executare silita, 3
sechestre imobiliare la persoane juridice si un sechestru pentru persoane fizice.
S-au infiintat 222 de popriri asupra conturilor persoane fizice si juridice.

ACTIVITATE ECONOMICA
Cel
mai mare agent economic al orasului Cernavoda este Centrala
Nuclearelectrica Cernavoda. Firma avea la inceputul lui 2009, 1706 angajati
dintre care 813 cu domiciliul in Cernavoda. Centrala Nuclearelectrica a fost
conceputa si proiectata cu un profil de 5 unitati cu o putere de 706 MWe fiecare.
Fiecare unitate constituie un ansamblu functional independent, alcatuit dintr-o
sectiune nucleara cu anexele sale si o sectiune clasica, cu instalatiile auxiliare ale
acesteia. Ansamblul obiectivului cuprinde o zona comuna pentru toate unitatile,
incluzand statii de pompare apa potabila si incendiu, statii de tratare chimica a
apei, centrala termica de pornire, magazii, depozite, statii de pompare combustibili
lichizi, depozite gaze tehnice, etc.
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Primaria orasului a organizat in anul 2009 o intalnire cu principalii agenti
economici din localitate. Scopul intalnirii a fost cunosterea situatiei privind
cererea si oferta de locuri de munca in orasul Cernavoda, ce le rezerva viitorul
firmelor din oras si stabilirea unor modalitati de colaborare permanenta intre
administratia locala pe de o parte si agentii economici, AJOFM pe de alta parte,
colaborare care sa contribuie la dezvoltarea economica a orasului si asigurarea de
locuri de munca locuitorilor.
Alti agenti economici mai importanti al caror domeniu de activitate este in
principal construtii civile si industriale, sunt : Argos, General Concrete, Getnic,
Proconex, Unify, Stizo, BisNimb, Katon Nuclear, Pegas.
Situatia agenţilor economici autorizaţi în conformitate cu prevederile HCL nr.
136/2008 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfãşurare a
activitãţilor comerciale şi de prestãri servicii pe raza oraşului Cernavoda, pe
domenii de activitate, se prezinta astfel:
- Activitãţi de intermedieri monetare – 6 agenţi economici;
- Comerţ cu materiale de construcţii, material lemnos şi echipamente
sanitare (depozite) – 11;
- Croitorie – 1;
- Restaurante, Baruri – 36;
- Opticã, optometrie – 1;
- Coafurã şi alte activitãţi de înfrumusetare, frizerie – 14;
- Casã de amanet – 7;
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spãlãtorii şi ateliere auto) – 10;
- Comerţ cu piese şi accesorii pt. autovehicule – 3;
- Şcoalã de soferi – 2;
- Activitãţi de asigurãri – 5;
- Agenţie loto – 2;
- Florãrii – 2;
- Selecţia şi plasarea forţei de muncã – 1;
- Laborator patiserie, Cofetãrie – 5;
- Fabricarea pâinii – 2;
- Casã de schimb valutar – 2;
- Cabinet medical, medicinã de familie, medicinã generalã, stomatologie
– 10;
- Farmacii; Produse naturiste – 6;
- Comerţ cu deşeuri şi resturi – 4;
- Comerţ papetãrie – librãrie, comerţ cu amãn. al ziarelor şi cãrţilor – 7;
- Hotel – 2;
- Comerţ cu ridicata al combustibililor auto, solizi, lichizi şi gazoşi – 3;
- Comerţ cu amãnuntul de produse alimentare, bãuturi şi tutun – 43;
- Comert cu amãnuntul de produse nealimentare – 377;
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Domeniul bancar este reprezentat de 6 agentii ( BCR, BRD, CEC, Banca
Transilvania, Raiffeisen Bank, Volksbank)
Transportul public de persoane sau bunuri în regim de taxi, pe raza oraşului
Cernavoda, conform HCL nr. 102/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
la data de 28.04.2010, se prezinta astfel :
- transport persoane – 52 operatori autorizaţi;
- transport bunuri – 2 operatori autorizaţi;
In anul 2009
- s-au eliberat 94 autorizatii de functionare
- s-au primit 249 cereri pentru prelungirea termenelor de autorizare
- s-au primit 20 cereri pentru anularea autorizatiei de functionare
- s-a efectuat control la 370 de agenti economici care desfasoara activitati
comerciale pe raza orasului
Referitor la activitatea de taximetrie, in anul 2009 s-a regandit amplasarea statiilor
de taxi, dupa cum urmeaza
- Gara – 6 locuri
- Centru str. Mihai eminescu – 20 locuri
- Columbia – parcare H8 - 12 locuri
- Trust – 3 locuri

NECESITATEA EXISTENTEI UNEI TAXE IMPUSE DE
COMUNITATEA CERNAVODA, OBIECTIVELOR NUCLEARE
Ce actiuni a intreprins comunitatea din Cernavoda pentru a obtine drepturile care i
se cuvin ?
Septembrie 2004 – societatea civila si autoritatile locale din zona se reunesc pentru
prima oara pentru a fosrma “ Comitetul local de informare pe zona Cernavoda “
August 2005 – Comitetul local convoaca reprezentanti ai ministerului de resort, agentiei
nucleare, CNCAN, SNN, ANDRAD, pentru a discuta solicitarile comunitatii locale
Aprilie 2006 – conferinta nationala de la Cernavoda sustinuta de UE privind practicile de
buna vecinatate din comunitatile care gazduiesc obiective nucleare
Iulie 2006 – organizatia bon-guvernamentala AGIA a inaintat catre toate organismele cu
putere de decizie din domeniul nuclear o propunere de lege privind “ compensatii pentru
folosirea limitata a terenului in jurul obiectivelor nucleare”
Octombrie 2007 – dezbatere publica privind deseurile radioactive in zona Cernavoda
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Iulie 2008 – primarul orasului conditioneaza obtinerea avizului pentru obtinerea
autorizatiei de construire a unitatilor 3 si 4 de obtinerea compensatiilor financiare
similare altor tari europene.
Octombrie 2008 – Consiliul Local voteaza taxa de poluare si risc
Decembrie 2008 – prima dezbatere publica privind construirea unitatilor 3 si 4,
extinderea depozitului de deseuri radioactive, infiintarea taxei de poluare si risc.

Martie 2009 – sondaj de opinie pentru aflarea opiniei cetatenilor din Cernavoda
cu privire la obiectivele nucleare construite pe teritoriul orasului si la aplicarea
taxei de poluare si risc.
Aprilie 2009 – a doua dezbatere publica privind construirea unitatilor 3 si 4,
extinderea depozitului de deseuri radioactive, infiintarea taxei de poluare si risc.
Ianuarie 2010 – SNN incepe lucrarile la modul IV – DICA ( depozitul intermediar de
combustibil ars) fara avizul primarului si anuntarea autoritatilor locale. Administratia
locala instiinteaza societatea de faptele nelegale si solicita oprirea lucrarilor si intrarea in
legalitate.
Februarie 2010 – organizarea unei intalniri cu factorii responsabili de obiectivele
nucleare, reprezentantii guvernului, senatori, deputati, reprezentantii SNN
Februarie – martie 2010 – primarul Mariana Mircea poarta corespondenta si discutii cu
ministrul Adriean Videanu, secretarul de stat Tudor Serban, conducerea SNN,
presedintele Forumului European Nuclear, reprezentanti FORATOM.
31 martie 2010 – SNN solicita primarului Mariana Mircea, lista obiectivelor sociale
necesare dezvoltarii orasului Cernavoda si stabilirea unei comisii de negociere.
Aprilie 2010 – Primarul Mariana Mircea comunica SNN lista obiectivelor si numele
membrilor comisiei de negociere.
29 aprilie 2010 – Primarul Mariana Mircea invita comisia de negociere a SNN la
Cernavoda pentru inceperea negocierilor privind analiza si stabilirea proiectelor.
Reprezentantii SNN nu au inaintat nici o solutie de colaborare si finantare pentru
proiectele locale.
Concluzie: Opinia publica si administratia locala sustin cu tarie necesitatea informarii,
implicarii in luarea deciziilor si obtinerea de compensatii pentru acceptarea obiectivelor
nucleare existente si construirea altor unitati noi.
Ce se solicita prin taxa de poluare si risc ?
Se instituie in baza prevederilor Codului Fiscal art.283, alin 2, o “taxa pentru activitatile
cu impact asupra mediului inconjurator”, in valoare de 70.301.000 ron. Cunatumul
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acesteia este motivate pe de o parte de privarea bugetului local de obtinerea a peste 20
milioane de euro din impozitarea cladirilor si pe de alta parte de necesitatile urgente ale
comunitatii:
- investitii in calitatea apei
- marirea spatiilor verzi pe cap de locuitor
- centru de monitorizare
- echipamente de protectie
- medicamente si analize medicale
- investitii in mijloacele necesare planurilor de urgenta
- educatie si informare
- masuri de protectie sociala
DE ce risc ? De ce poluare ?
Riscul de accident
Accidentul nuclear este evenimentul care afecteaza instalatia nucleara si provoaca
iradierea sau contaminarea populatiei, a mediului cu substante radioactive peste limitele
premise de normele in vigoare.
Implicatiile unui accident nuclear sunt majore, lucru dovedit chiar de proiectul in sine al
unui astfel de obiectiv care prevede masuri multiple de protectie. Cu toate acestea, riscul
este cunatificat in cifre si este legat in principal de rata de defectare a componentelor si de
eroarea umana.
Riscul de poluare in timpul operarii
Conform legii privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, “ deseuri
radioactive sunt acele materiale rezultate din activitati nucleare, pentru care nu s-a
prevazut nici o intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in
concentratii superioare limitelor de acceptare.”
In Cernavoda sunt depozitate deseuri puternic radioactive ( combustibilul ars ) pentru cel
putin 50 de ani, pana la gasirea unui depozit final de mare adancime. De asemenea, pe
site-ul centralei se afla depozitate deseuri slab si mediu active ( rezultate din activitatea
curenta de exploatare ).
Un alt factor de poluare sunt emisiile lichide si gazoase eliberate in mod controlat in
mediu. Tritiul este cel mai semnificativ radionuclide eliberat prin emisiile gazoase si
lichide reprezentand 80% din toata cantitatea. Incepand cu 1996 ( anul intrarii in
exploatare a Unitatii 1 ), emisiile de tritium au crescut cu un ordin de marime, dozel;e
crescand cu 2 ordine de marime. In plus, populatia nu are acces la datele referitoare la
emisiile zilnice ci doar cele medii lunare, lipsind controlul emisiilor peste nivelul admis.
Esenta compensatiilor, in orice tara care desfasoara acest tip de activitati este
compensarea riscului. Locuitorii sunt comparati cu pilotii de avion, care sunt compensate
impotriva riscului la care se expun permanent.
Increderea populatiei poate creste in timp functie de transparenta informatiilor si de
posibilitatea masuratorilor independente.
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Ce plateste si ce nu plateste Centrala Nucleara, comunitatii locale
Comunitatea din Cernavoda a cedat in ultimii 10 ani gratuit pentru acest obiectiv de
importanta nationala, 91 ha de teren intravilan ( 12 % din intravilanul localitatii). In plus,
datorita razei de excludere si a razei de populatie redusa, impuse de normele CNCAN,
inca 100ha au interdictii de constructie si de desfasurare a activitatilor economice si inca
400 ha cu alte restrictii.
Pana in 2004, legea a lasat la latitudinea administratiilor locale decizia de a scuti de
impozite centrala nucleara. Deoarece comunitatea din Cernavodaa inteles in permanenta
ca trebuie sad ea o sansa acestui obiectiv, a scutit de impozitul pe cladirile nucleare in
perioada 1996 – 2004.
Dupa 2004, conform legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare art.
250, alin 1, punct 6, “ nu se datoreaza impozit prin efectul legii pentru cladirile care sunt
afectate centralelor nuclearoelectrice “.
Valoarea de inventar a cladirilor apartinand unitatilor 1 si 2 ale centralei nucleare este de
6.719.719.155 ron, ceea c ear rezulta intr-un impozit de 100.795.787 ron ( 23, 4 milioane
euro) annual dar, care nu se plateste.
SNN SA plateste doar impozit pe terenuri si cladiri anexe in valoare anuala de
aproximativ 740.000 euro. In plus, exista constructiile reactoarelor 3, 4 si 5 care nu
deservesc nici o activitate nucleara si care nu sunt declarate la impozite si taxe.
Nu cunoastem tari europene care sa practice scutirea de plata impozitului pe cladiri a
instalatiilor nucleare.
Programul social de urgenta
Prin HG 454/1991 privind imbunatatirea conditiilor sociale si de viata in orasul
Cernavoda, s-au prevazut 21 de obiective de investitii destinate comunitatii. Ulterior cele
21 au devenit 8, dintre care au fost realizate 5 si urmeaza a fi finantate 3. Majoritatea sunt
de interes atat pentru localitate cat si pentru unitatile nucleare ( pod rutier in vederea
evacuarii in caz de urgenta, statie de epurare, extinderea termoficarii, ansamblu de
locuinte pentru angajatii CNE ).
In ultimii 4 ani au fost finalizate si puse in functiune 5 obiective in valoare de
aproximativ 26 milioane euro. Urmatoarele 3 obiective sunt estimate tot la 26 milioane
euro si ar trebui finantate si finalizate in perioada 2009 – 2012.
Insuficienta finantare din anul 2008 si proiectul de buget din 2009 ne conduc la concluzia
ca bugetul de stat are dificultai in a sustine aceasta HG pentru a finalize programul pana
in 2012.
In plus, incercarea de a opri Programul social de urgenta din anul 2006 ne indreptateste sa
credem ca nu exista o siguranta in alocarea fondurilor destinate rezolvarii problemelor
singurului oras nuclear.
La nivelul anului 2009, in Cernavoda sunt peste 50 de strazi fara canalizare, 100 de strazi
fara termoficare, cartiere fara iluminat public, 1200 de cereri pentru locuinte sociale si
tineri, cele 2 licee nu au nici o clasa cu profil energetica nucleara asa au avut inainte de
1989, spitalul functioneaza sub standarde, nici serviciile obligatorii pentru angajatii
centralei nefiind effectuate aici.
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Exemple din alte tari
Am ales exemplul a doua localitati apropiate ca numar de populatiei de Cernavoda si in
provin din doua state member UE care au avut un regim politic similar Romaniei inainte
de 1989, ceea ce ne apropie ca mentalitati si tipuri de relatii umane.
Slovenia
Localitatea Krsko primeste anual 7,2 milioane de euro pentru gazduirea centralei nucleare
– 4,7 milioane euro si compensatii pentru depozitul de deseuri slab si mediu active – 2,5
milioane euro, in afara impozitelor firesti pe care le plateste in calitate de agent
economic. In plus, in procesul de cautare a locatiei pentru depozitul mentionat, se acorda
o suma de 230.000 fiecarei localitati analizate, bani care se folosesc pentru dezbateri,
vizite tehnice, pliante, conferinte…. De mentionat ca Slovenia face eforturi de a multumi
populatia desi detine doar 50 % din centrala de la Kesko, restul fiind detinuta de Croatia.
Ungaria
Localitatea Paks primeste anual 11milioane de euro bani proveniti din impozitele pe
cladirile si terenurile obiectivelor nucleare si 2,8% din cifra de afaceri a centralei. Annual
se fac sponsorizari de aproximativ 2 milioane de euro pentru a creste acceptabilitatea
populatiei. Suplimentar se investeste in constructia cladirilor de utilitate publica ( scoli,
biserici, Sali de sport.. ).
Activitatile de informare, control si inspectie publica desfasurate de societatea civila in
colaborare cu autoritatile nucleare sunt perfectionate in asa fel incat populatia nu se simte
exclusa din procesul de luare a deciziilor.
Concluzii
Cernavoda, orasul care gazduieste producatorul a peste 17% din energia electrica a tarii,
este in 2009 departe de a fi un oras European datorita problemelor legate de retelele de
apa, canalizare, termoficare, infrastructura, lipsa spatiilor verzi, rata ridicata a somajului.
De-a lungul timpului, comunitatea a pus la dispozitie gratuit terenuri si facilitate, a scutit
de impozitul pe cladiri unitatile nucleare.
Existenta a doua unitati nucleare aflate in exploatare si perspective de finalizare a inca
doua, prezenta depozitului de deseuri puternic radioactive si a celui de deseuri slab si
mediu active, experienta tarilor vecine si in general practica internationala indreptatesc
comunitatea din Cernavoda sa solicite prin intermediul unei taxe un cuantum care sa
resolve intr-un ritm sustinut problemele grave ale orasului in urmatorii 5 ani.
Atat Institutia Prefectului cat si SNN au atacat in instanta aceasta hotarare a Consiliului local
iar procesele sunt in derulare.
Un sprijin important pentru comunitatea din Cernavoda in castigarea procesului il au
Asociaţia „Gânditorul În Acţiune“- AGIA şi Grupul Municipalităţilor cu Facilităţi Nucleare
din Europa - GMF, ambele manifestându-şi susţinerea faţă de orasul Cernavoda în acest
proces.
Rezultatele sondajului de opinie organizat in perioada 30 martie – 1 aprilie 2009
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Primaria orasului Cernavoda a organizat un sondaj in randul cetatenilor din Cernavoda pentru
aflarea opiniei cu privire la obiectivele nucleare construite pe teritoriul orasului si la aplicarea
taxei de poluare si risc.
 500 de persoane intervievate
 Varste cuprinse intre 18 – 70 de ani
 Toate zonele orasului
 Toate categoriile sociale ( pensionari, muncitori, ingineri, profesori, functionari,
lucratori comerciali, elevi, studenti, persoane fara ocupatie, juristi, medici,
economisti, etc.)
1. Care este parerea cetatenilor din Cernavoda despre Centrala Nucleara si depozitul de deseuri
radioactive.
 31,6% risc de contaminare pentru locuitori
 22,8% un agent economic important
 22,2% sursa de poluare
 21,7% o investitie pentru oras
 1,7
nu stiu
2. Sunteti de acord cu depozitarea deseurilor radioactive in oras?
 86 % Nu
 8 % Da
 6 % Nu stiu
3. Sunt deseuri radioactive depozitate pe teritoriul orasului ?
 42,9 % - Da
 35,4% - Nu stiu
 21,7 % - Nu
4. Stiti ca 49% din investitia totala a U3 si U4 apartine unor firme straine ?
 51,4% - Da
 27,2% - Nu stiu
 21,3% - Nu
5. Sunteti de acord cu finalizarea U3 si U4 ?
A. 75,2 % - Da, dar cu facilitati pentru oras din partea CNE
B. 18,9 % - Da, neconditionat
C. 5,9 % - Nu
6. Considerati ca trebuie sa fiti consultati inainte de a se lua decizia construirii de
obiective nucleare in oras ?
 83 % - Da
 9,6% - Nu stiu
 7,4 % - Nu
7. Considerati ca trebuie sa fiti informati periodic despre activitatea centralei ?
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 89,2 % - Da
 3,8 % - Nu
 7 %- Nu stiu
8. Cunoasteti ca in luna septembrie 2008, Consiliul Local a instituit o taxa de poluare si
risc ?
 61 % - Da
 21,7 % - Nu
 17,3 - Nu stiu
9. Ce destinatie considerati ca ar trebui sa aiba banii incasati din taxa de poluare si risc ?
 17.6% Masuri de protectie sociala ( reduceri costuri energie termica/electrica ,
…) – 389
 12.8% Extinderea termoficarii in oras - 283
 11.8% Medicamente si analize medicale pentru locuitori - 260
 11.4% Investitii in calitatea apei - 252
 11.4% Extinderea spatiilor verzi - 252
 7.8% Centru de monitorizare a radioactivitatii - 173
 7.5% Educatie si informare - 167
 7.2% Sponsorizarea activitatilor sportive si culturale - 160
 6.5% Investitii in mijloacele necesare planurilor de urgenta - 145
 6%
Echipamente de protectie - 134
CONCLUZII
 Cetatenii din Cernavoda simt nevoia sa fie informati si consultati in luarea
deciziilor in special a celor ce privesc siguranta si sanatatea lor.
 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
 Cetatenii din Cernavoda sunt de acord cu extinderea obiectivelor nucleare dar cu
facilitati pentru comunitate.

7. Administratia locala
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Consiliul local Cernavoda este compus din 17 consilieri ( formatiuni politice
PSD, PNL, PDL)
In anul 2009 au avut loc:
- 11 sedinte ordinare
- 5 sedinte extraordinare
Au fost adoptate 224 de Hotarari de Consiliu, dintre care :
- 204 implementate
- 3 în curs de implementare
- 3 anulate
- 13 înaintate pentru dosar de finanţare
- 1 revocate
Au fost emise 2253 de Dispoziţii ale Primarului dupa cum urmează:
- S.A.S. – 1257; Stare Civilă – 316; I.T.-3; R.U.-532; Achiziţii – 52; Secretar –
25; Poliţia Comunitară-2; Organizare I.T.- C.I.C.-7; Corp Control-1; Tehnic
Investiţii – 4 ; Protecţie Civilă – 8 ; Patrimoniu şi Cadastru – 5 ; Comisie
Lg.10-8 ; Birou Juridic -1 ; Registru Agricol-8 ; D.A.C.T.- 8 ; Buget -8 ;
Arhivă-3 ; Urbanism -1 ; S.G.C.-1 ; Strategie locala -1 ; Comp Asociaţii de
Proprietari – 1
In anul 2009 s-au primit si rezolvat favorabil 23 de cereri privind Lg.544/2001 si
2 cereri privind Legea 52/2003.
Alte activitati organizate in anul 2009 au fost :
1. Alegerea membrilor din România în Parlamentul European - 7 iunie
2009
2. Alegerea Preşedintelui României - 22 noiembrie 2009, referendumul
naţional din data de 22 noiembrie 2009
3. Alegerea Preşedintelui României - 06 decembrie 2009

Relatia cu cetatenii - Centrul de informare pentru cetateni
In anul 2009 a fost imbunatatit programul de registratura interna si externa prin
implementarea unui program de management al documentelor Registratura
electronica si management al documentelor care permite gestionarea mai
eficienta a tuturor documentelor existente prin gestionarea registrului electronic,
urmarirea traseului parcurs, din nivel in nivel, pana la rezolvarea finala, semnarea si
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arhivarea electronica. Informatia este centralizata intr-o baza de date unica.
Aplicatia indeplineste functii multiple si complexe, este flexibila in configurare.
In anul 2009 au fost inregistrate 32.718 cereri in programul de registratura, cereri
care au fost repartizate spre rezolvare catre birourile si serviciile primariei.
Au fost inscrie 1246 de persoane la audientele tinute d eprimar, viceprimar
Tot anul trecut au mai avut loc actiuni care au condus la imbunatatirea activitatii in
cadrul institutiei dar si a comunicarii cu cetatenii:
- imbunatatirea si extinderea retelei IT din cadrul Primariei
- introducerea unei noi centrale de telefonie fixa prin introducerea
numerelor fixe directe, astfel incat cetatenii si colaboratorii sa poate
suna direct in birourile in care au nevoie
- introducerea unui program antivirus si creare domeniu virtual si
introducerea calculatoarelor in domeniu
- Implementare impreuna cu Ministerul Comunicatiilor a unui program
Internet Wireless in parcul central
In anul trecut au fost organizate 5 sondaje de opinie in randul cetatenilor pe diverse
teme de interes pentru oras. Rezultatele sondajelor au fost facute publice prin
intermediul mijloacelor de informare
- Problema cainilor comunitari
- Delegarea serviciului de apa canalizare unui operator regional
- Serviciile medicale din Cernavoda
- Taxa de poluare si risc, construirea DICA
- Centrul civic
Au fost organizate 6 dezbateri publice pe diverse teme de interes pentru comunitate
- Taxa de poluare si risc, construirea DICA
- Serviciile medicale din Cernavoda
- Problema cainilor comunitari
- Delegarea serviciului de apa canalizare unui operator regional
- Inceperea lucrarilor la autostrada Cernavoda – Constanta
- Constructie cartier locuinte prin credit ipotecar
A fost organizata o Conferinta de presa – bilantul unui an de mandat si cu aceasta
ocazie s-au distribuit cetatenilor 3000 pliante informative.
A fost infiintat ziarul local InfoCernavoda care se publica lunar in 3000 exemplare
si se distribuie gratuit cetatenilor orasului.
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6. MEDIU
Crearea unui mediu de calitate, atractiv sigur si sustenabil pentru comunitate, este
esentiala pentru administratia Cernavoda iar luarea de decizii responsabile din
punct de vedere al mediului este extrem de importanta.
Inspectorii Compartimentului de mediu din cadrul Primariei,
Actiunile si proiectele administratiei locale privind protectia mediului si reducerea
gradului de poluare, sunt urmatoarele:
Sistem integrat de management al deseurilor. Primaria orasului Cernavoda
impreuna cu autoritati locale din comunele Seimeni, Saligny si Rasova, au
implementat un proiect pentru gestionarea deseurilor, finantat de Uniunea
Europeana. Acest proiect a schimbat total modul de gestionare al deseurilor din
orasul Cernavoda prin:
- reabilitarea celor 33 de platforme de colectare a deseurilor existente
- construirea a 35 de platforme de colectare a deseurilor noi
- amplasarea pe aceste platforme de colectare a unor containere de culori
diferite pentru colectarea selectiva a deseurilor.
- achizitia unor autogunoiere speciale care vor prelua deseurile selectate de
la platformele de colectare, gospodarii individuale, agenti economici,
institutii
- construirea unei statii de transfer şi sortare ce are ca scop preluarea
deşeurilor menajere colectate selectiv şi sortarea deşeurilor reciclabile în
vederea recuperării şi valorificării lor.
Campania DEEE – Marea Debarasare. Primaria a incheiat unui contract cu o
firma specializata in colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.
A fost amplasat un container pe strada 24 ianuarie unde au fost preluate si
depozitate deseurile colectate de la populatie. S-au colectat 17.570 kg de deseuri
din echipamente electrice si electronice.
Proiect Reconstructia ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori
improprii pe o suprafata de 68,62 ha, este o alta initiativa a administratiei locale
in ceea ce priveste protectia mediului si reducerea gradului de poluare. Scopul
investitiei este imbunatatirea calitatii mediului prin retentia carbonului, refacerea
si imbunatatirea calitatii solului si protectia solului, refacerea echilibrului
hidrologic, obtinerea de masa lemnoasa in aceasta zona deficitara, imbunatatirea
aspectului peisagistic.
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Sistem integrat de management a deseurilor solide in judetul Constanta.
Cernavoda a devenit partener in acest proiect. Printr-o hotarare de Consiliu a fost
dat in administrarea Consiliului Judetean terenul in suprafata de 1708 mp pentru
inchiderea depozitului neconform. Conform axei prioritare 2 – POS Mediu
proiectele care vizeaza inchiderea gropilor de gunoi neconforme si dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deseurilor se finanteaza doar prin
Consiliile judetene. De aceea, proiectul aprobat in sedinta de luni este un pas
inainte pe care administratia locala din Cernavoda l-a facut in demersurile privind
inchiderea gropii de gunoi si alinierea la standardele europene de mediu.
Extinderea suprafetei de spatii verzi - Marirea suprafetei de spatii verzi in oras
prin amenajarea unor noi spatii verzi si reabilitarea spatiilor verzi existente.
Plantarea in anul 2009 a 250 de copaci si arbusti.

Statie de epurare - Construirea printr-un program guvernamental a unei statii de
epurare a apelor uzate noua care a eliminat poluarea Dunarii.

Inspectorii compartimentului mediu din cadrul primariei au avut diverse actiuni in
anul 2009, in ceea de priveste protectia mediului:
 Verificarea conditiilor de mediu in care isi desfasoara activitatea agentii
economici din oras
 Informarea populatiei ( cetateni, agenti economici) cu privire la normele de
curatenie ce trebuie respectate si sanctiunile prevazute.
 Atentionarea Spitalului orasenesc in urma depistarii unor depozite de
gunoaie.
 Colaborarea cu institutiile abilitate ( Garda de mediu, Agentia de protectie a
mediului )
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8. ORDINE PUBLICA

Institutiile care asigura ordinea si linistea publica in orasul Cernavoda sunt :
Politia comunitara – serviciu subordonat primarului orasului, Politia locala,
Jandarmeria.
Politia comunitara
Agentii comunitari au aplicat in anul 2009 un numar de 991 sanctiuni
contraventionale, in valoare totala de 144. 945 lei, astfel :
- 413 sanctiuni la Legea 61/1991 privind sanctionarea unor fapte de incalcare
a unor norme de convietuire sociala si de incalcare a ordinii si linistii
publice
- 451 sanctiuni la HCL 87/2005 privind respecterea regulilor de curatenie si
gospodarire a orasului
- 72 la HCL 117/2007 privind inmatricularea si circulatia mopedelor pe raza
orasului Cernavoda
- 23 sanctiuni la HCL 86/2008 privind trama stradala
- 32 la alte acte normative.

Pentru mentinerea ordinii si linistii publice agentii comunitari au intervenit la un
numar de 301 sesizari telefonice si au fost rezolvate un numar de 145 reclamatii
scrise primite de la cetatenii orasului, au fost aplanate un numar de 301 stari
conflictuale, s-au efectuat un numar de 1180 de pande in diferite locuri de interes
operativ, in vederea depistarii persoanelor ce comit fapte antisociale.
In activitatile zilnice desfasurate, agentii comunitari, au legitimat peste 5000 de
persoane care fie au comis diferite fapte antisociale, nu-si justificau prezenta in
anumite locuri si la anumite ore, aveau un comportament suspect, iar dupa
verificari, 28 dintre aceste persoane au fost predate la Politia Nationala, Politia
Transporturi, Ocolul Silvic in vederea continuarii cercetarilor.
La solicitarea lucratorilor de politie TF Cernavoda, agentii comunitari au acordat
sprijin, au urmarit si prins o persoana care a comis un furt in gara CFR, au depistat
autorul unor furturi repetate din magazinul Foisor, precum, un numar de patru
tineri care au comis furturi din si de la autoturisme, o persoana care a sustras o
geanta dintr-un magazin.
Politia Comunitara a avut o buna colaborare cu Politia Nationala, Jandarmeria si
alte institutii ale statului in buna desfasurare a diverselor activitati culturale,
sportive, sociale, lucrari de deszapezire.
Cu ajutorul celor 7 camere video montate in diverse locuri ale orasului s-au
supravegheat principalele artere de circulatie si alte obiective in vederea depistarii
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persoanelor ce comit fapte antisociale si dirijarii echipajelor pentru interventie
cand situatia a impus.

Politia locala
Conform raportului politiei locale, din analiza indicatorilor statistici privind
criminalitatea in anul 2009, s-a constatat o scadere a numarului total al
infractiunilor de la 299 in 2008 la 271 in 2009.
In anul trecut, pe raza orasului au fost comise 31 de infractiuni stradale, dupa cum
urmeaza: talharie – 2; furt din societati comerciale – 20; furt din buzunare – 1;
furt auto – 7; furt din autovehicule – 11; ucbm – 3; incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice – 1
Agentii politiei din Cernavoda au aplicat 551 de sanctiuni contraventionale in
valoare de 231.270 lei.
Agentii de proximitate au efectuat patrulari in sectoarele de responsabilitate avand
drept scop prevenirea si combaterea starilor conflictuale si detensionarea acestora,
au participat la 14 sedinte ale asociatiilor de locatari, au consiliat si au purtat
discutii cu cetatenii in vederea prevenirii faptelor de natura penala si
contraventionala.
Incepand cu 1 octombrie 2010, s-a infiintat Compartimentul Politiei Rutiere care a
urmarit realizarea obiectivelor cuprinse in Noua conceptie de atitudine si actiune a
Politiei Romane in domeniul circulatiei rutiere.
Lucratorii de politie rutiera au aplicat 365 de sanctiuni contraventionale. De
asemenea au fost ridicate in vederea suspendarii 14 permise de conducere si 23
certificate de inmatriculare pentru diverse abateri.
Detasamentul de jandarmi
-

-

In cadrul programului Strada 2009 au participat impreuna cu agentii
politiei locale la patrulari mixte pe linie de ordine publica., constatandu-se
9 infractiuni in flagrant si s-au aplicat 35 sanctiuni contraventionale
S-au aplanat 9 conflicte din oras care atingeau atingere grava normelor de
convietuire sociala
Asigurarea masurilor de ordine publica si paza la 7 sectii de votare pen
timpul alegerilor prezidentiale, europarlamentare
Monitorizarea galeriilor de fotbal si handbal care au tranzitat orasul
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-

-

Solutionarea unui numar de 48 de plangeri primite la numarul 112 din
partea cetatenilor orasului
Executarea a 17 misiuni impreuna cu Politia comunitara, Politia locala,
Politia de frontiere, pe linia prevenirii si combaterii violentei in locurile
publice, a combaterii braconajului cinegetic
Participarea la exercitiul Axiopolis 2009
Asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii
evenimentelor Zilele orasului, Zilele Recoltei, Festival rock

In urma misiunilor au fost constatte urmatoarele :
- 16 infractiuni flagrante constatate ( lovire, furt calificat, distrugere, violare
de domiciliu, port ilegal de arme albe, pescuit ilegal)
- 20 infractori prinsi in flagrant
- 186 persoane sanctionate contraventional
S-au aplicat sanctiuni contraventionale dupa cum urmeaza :
-

153 persoane sanctionate pentru fapte de incalcare a unor norme de
convietuire sociala
15 persoane sanctionate pentru activitati comerciale ilegale
7 persoane sanctionate pentru contraventii privind activitatile silvice
6 persoane sanctionate privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau
agresivi
5 persoane sanctionate pentru pescuit ilegal

Raportul a fost redactat de Biroul Organizare, IT, CIC pe baza informatiilor
furnizate de compartimentele Primariei si institutiile colaboratoare.
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