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PREZENTARE
La aproximativ jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, pe calea ferată ce leagă
Constanţa de Cernavodă se află aşezată localitatea Murfatlar (Basarabi). Oraşul
Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş, pe drumul
comunal DC 27. Teritoriul localităţii este situat pe platforma dobrogeană prebalcanică,
relieful fiind format din versanţi cu pante line ale unor confluenţe de văi si
se
învecinează: la nord – comuna Poarta Albă, la est - comuna Valu lui Traian, la sud –
comunele Mereni şi Ciocârlia, la vest – oraşul Medgidia .
Denumirea de Murfatlar vine de la cuvântul tataresc „Murvet” (om generos). Această
denumire s-a metamorfozat în timp în “Murfat”, apoi în Murfatlar, adică urmaşii lui
Murfat. Aşezarea dobrogeană a fost populată după anul 1855 de către o garnizoană
turcească, şi apoi de către tătarii aduşi din Crimeea, având la început o geamie şi
câteva case.De-a lungul istoriei sale, localitatii Murfatlar i s-a schimbat numele din
Murfatlar in Basarabi si din nou (anul 2007) ,in Murfatlar.
Populaţia oraşului Murfatlar este in prezent ,de peste 10.000 de persoane , motiv ce
a determinat administratia publica locala sa acorde o atentie deosebita dezvoltarii
localitatii sub toate aspectele , in cadrul institutiei existand un Serviciu Public Comunitar
Local de Evidenta a Persoanei .
Pentru supravegherea lucrarilor de modernizare si construire pe raza de competenta in
cadrul autoritatii publice locale functioneaza un Birou de urbanism .
In cadrul Primăriei Oraşului Murfatlar funcţionează un Compartiment de Asistenţă
medicala , care asigura servicii de specialitate si in unitatile de invatamant .
Deasemenea numărul cabinetelor medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea
medicii de familie au crescut în ultima perioadă în oraşul Murfatlar.
Pentru solutionarea, pe cale legala , a problemelor sociale , in cadrul Primăriei
Oraşului Murfatlar funcţionează un Compartiment de Asistenţă Socială,
Prin serviciul comunitar de utilitati publice , aflat in subordinea autoritatii publice
locale sunt asigurate locuitorilor orasului , servicii de buna calitate .
Ordinea şi liniştea publică este asigurată în localitate de un post de poliţie , care , in
baza unor protocoale , colaboreaza cu Serviciul de Politie Comunitara , cea de-a doua
aflata in subordinea autoritatii publice locale , precum si cu celelate structuri menite sa
asigure siguranta si linistea publica . Intreaga activitate se desfăşoara în contextul unui
amplu proces de modernizare a întregii societăţi româneşti, ca obiectiv prioritar fiind
respectarea Strategiei de modernizare a Poliţiei Române.

15

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

Avand in vedere ca pe raza oraşului Murfatlar locuiesc şi familii de naţionalitate
turco-tătară, precum si de alte nationalitati in cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Murfatlar exista si un Compartiment pentru minoritati.
Activitatea culturala este coordonata de Compartimentul de Cultura din cadrul
primariei .
Invăţământul se situează în atenţia şi sprijinul autorităţilor adminstraţiei locale pentru
a asigura spaţii şi condiţii procesului de instruire , incepand cu varsta prescolara (in
localitate functioneaza mai multe gradinite),mai multe scoli cu clase I-VIII si un liceu
teoretic .etc.
Angajatii institutiei isi desfasoara activitatea la sediul situat pe Calea Dobrogei
nr. 1., compus din mai multe birouri , o sala de conferinte ,arhiva, grupuri sanitare,etc.
Iluminatul este atat natural cat si artificial .
Spatiul este racordat la reteaua de energie electrica a localitatii , ,la reteaua de
apa si canalizare . Incalzirea spatiului se realizeaza de la o centrala alimentata cu
combustibil lichid. Racirea spatiului se realizeaza cu instalatii de aer conditionat.
Spatiile sunt dotate cu mobilier de birouri , fisete metalice , pentru arhivarea
documentelor , echipamente de tehnica de calcul , imprimante,etc.
Sarcinile de munca sunt stabilite prin fisa postului pentru fiecare angajat .
Deasemenea , au fost stabilite obligatiile angajatilor privind securitatea si sanatatea in
munca si acestia au luat la cunostinta despre acestea .
Institutia are desemnata ca persoana raspunzatoare privind activitatea de ssm si psi
pe d-l Ilinca Constantin , referent in cadrul Compartimentului pentru situatii de urgenta ,
protectia muncii si psi.
Sediul este dotat cu truse medicale de prim ajutor si mijloace de prima interventie in
caz de incendiu.
Lucratorii au fost instruiti cum sa utilizeze stingatoarele (in caz de aparitie a unui
incendiu ) , precum si caile de evacure in caz de situatie de urgenta .
Spriritul antreprenorial, reformele structurale în formarea şi funcţionarea unităţilor
economice, aplicarea mecanismelor de piaţă au condus la dezvoltarea rapidă şi
puternică in zona ,a sectorului privat.
Pe ansamblu, activitatea economică în oraşul Murfatlar poate fi ilustrată prin numărul de
firme din fiecare domeniu, cifra de afaceri/domeniu şi numărul de angajaţi cuprinşi în
aceste firme.
Cea mai mare pondere in activitatea economica a urbei o au societatile comerciale cu
activitate de comert , urmate de cele de prestari servicii , transport,agricultura,
industrie,etc.
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Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este acela de a păstra potenţialul
economic al industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea serviciilor oferite
atât cetăţenilor (inclusiv a turismului in zona ,etc.), cât şi agenţilor economici. Este
esenţial pentru oraşul Murfatlar să păstreze stabilitatea şi să asigure dezvoltarea
infrastructurii urbane. Atragerea de investitori şi sprijinirea dezvoltării unităţilor
economice din raza de competenţă, conduce , deasemenea ,la asigurarea resurselor
bugetare necesare dezvoltării oraşului.
Pentru realizarea acestui deziderat in cadrul institutiei functioneza
si un
compartiment de implementare proiecte finantate prin fonduri externe nerambursabile .
Prezenta a fost realizata pentru a intocmi lucrarea de evaluare a riscurilor pentru
locurile de munca din cadrul institutiei .
PRIMAR,
Ing. Cojocaru Gheorghe dresa
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