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CONTEXTUL ELABORĂRII STRATEGIEI
Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o constituie
dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării documentelor strategice şi
de planificare actuale, apoliticilor în vigoare şi a principalelor linii directoare ale evoluţiei
socio-economice şi culturale a României.
Conceptul de dezvoltare durabilă s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor
decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat
valenţe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei abordări integrate
a factorilor politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economicăpe termen
lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu
reprezintă o opţiune, ci singura perspectivă raţională de valorificare sustenabilă a potenţialului
natural, economic şi uman.
Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie, înainte de
orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă şi să utilizeze eficient fondurile europene,
cel mai potrivit portofoliu reprezentându-l strategia de dezvoltare durabilă a localităţii,
municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective.
În acest context, iniţiativa Primăriei Murfatlar de a elabora Strategia de dezvoltare
locală într-un moment extrem de oportun pentru actorii locali (alocarea fondurilor europene in
perioada de programare 2014 - 2020), reprezintă unul din paşii cei mai importanţi în procesul
dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre
care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Murfatlar
este de a corela în mod raţional ansamblul politicilor şi programelor publice ale dezvoltării
spaţiului urban al oraşului cu direcţiile şi practicile dezvoltării durabile ale judeţului Constanța,
ale Regiunii Sud – Est, ale României şi Uniunii Europene.
Strategia de dezvoltare locală a oraşului Murfatlar constituie cadrul ce va orienta
dezvoltarea deplină în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor.
Strategia de dezvoltare a oraşului Murfatlar definește o imagine clară a obiectivelor
strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală
împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pentru orizontul de timp 2020. Strategia de
dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a oraşului Murfatlar,
un document de sprijin al administraţiei publice pentru a sluji comunitatea locală.
În elaborarea documentului, s-a pornit de la elementele specifice oraşului Murfatlar, de
la datele demografice, infrastructură, economie, amenajarea teritoriului, mediu, etc., precum şi
o analiză detaliată a felului în care comunitatea locală doreşte să se dezvolte. Au fost integrate
componente strategice din programele sectoriale, naţionale, regionale, judeţene, precum şi
angajamentele asumate de România în negocierile cu Uniunea Europeană.
Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a implicat utilizarea unei game largi
de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale
oraşului și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada
vizată de aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administraţiei
publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele
strategiei de dezvoltare a oraşului pentru orizontul 2020.
Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic,
ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite
focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către
satisfacerea nevoilor locuitorilor oraşului, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe
promovarea identităţii locale.
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Pentru anul 2020 oraşul Murfatlar își propune să devină un nucleu de dezvoltare, cu un
mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne.
Această evoluție va putea deveni posibilă prin:
 valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
 creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi
promovarea incluziunii sociale;
 facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă socială,
sănătate şi educaţie;
 susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
 creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul oraşului Murfatlar;
 implicarea transparentă și activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială
echilibrată a oraşului.
Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale din mai multe
perspective:
 permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a
zonei;
 permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către priorităţile de
dezvoltare stabilite;
 permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi
operaţionalizarea acestora;
 permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile;
 permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de
consultare publică.
Prioritățile propuse la finanțare în cadrul Acordului de Parteneriat, prin POR 20142020, privesc următoarele domenii:
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în special
în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării
inteligente. Acest lucru va fi realizat în mediul urban prin crearea, modernizarea şi extinderea
infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic; creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice și rezidențiale, inclusiv a iluminatului public, investiții în transportul public urban,
prin:
- acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice;
- acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor
de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă la
îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea competitivității
locale;
- acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai
ales în zonele urbane;

restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural,
valorificarea economică a potențialului turistic natural, reabilitarea siturilor poluate și
abandonate, regenerarea zonelor urbane, prin:
- reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru
reutilizarea lor economică;
- protejarea și valorificarea durabilă a habitatelor naturale, restaurarea și valorificarea
patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea
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zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare
urbană.

reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea,
directa sau indirecta cu rețeaua TEN-T, prin:
- creșterea accesibilității zonelor urbane localizate în vecinătatea rețelei TEN-T, prin
construirea și modernizarea legăturilor secundare și terțiare la rețea, inclusiv pasarele, în
vederea eliminării blocajelor și a fluidizării traficului;
- reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau
indirectă cu rețeaua TEN-T;

construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale și sociale,
acțiuni integrate pentru incluziunea comunităților marginalizate din mediul urban
implementate prin instrumentul CLLD, prin:
- dezvoltarea infrastructurii comunitare, inclusiv infrastructura de servicii sociale;
- acțiuni integrate pentru sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban - CLLD (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității);
- investiții pentru spitale și altă infrastructură de sănătate publică (ambulatorii, centre de
intervenție integrate).
 reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale, prin:
- sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul preșcolar,
primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării
precum și a relevanței acestuia pentru piața muncii;
 dezvoltarea sistemului de cadastru și carte funciară, prin:
- sprijinirea creării unui sistem național al cadastrului care să ofere siguranță titlului de
proprietate, promovarea reformei funciare și gruparea eficientă a terenurilor pentru susținerea
obiectivelor de dezvoltare a României.
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1. CADRUL STRATEGIC EUROPEAN, NAŢIONAL, REGIONAL

1.1. CADRUL STRATEGIC EUROPEAN
EUROPA 2020 - O strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
În iunie 2010, Consiliul European a aprobat strategia Europa 2020, strategia UE pentru
atingerea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Strategia detaliază obiectivele
principale ale UE pentru anul 2020 în ceea ce privește cercetarea și inovarea, schimbările
climatice și energia, ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei, care trebuie
transpuse în obiective naționale. Orientările integrate Europa 20201 și șapte inițiative
emblematice au stabilit în detaliu calea către o creștere durabilă și generatoare de locuri de
muncă2. Cu toate acestea, în scopul de a maximiza contribuția fondurilor CSC, această
strategie trebuie să fie dezvoltată în continuare în contextele naționale și regionale. Astfel,
coeziunea economică, socialăși teritorială se poate afla în centrul strategiei Europa 2020,
garantând că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate către urmărirea
priorităților strategiei.
Strategia europeană de creștere economică pentru deceniul 2011-2020 a apărut pe
fondul unei crize economico-financiare profunde și al intensificării provocărilor pe termen
lung (globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor, îmbătrânirea populației).
Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE) în deceniul
2011 – 2020 pentru ieșirea din criză, care “[..] să transforme UE într-o economie inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de
muncă, productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a
economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea”3.
Propunerea de regulament privind dispozițiile comune identifică unsprezece obiective
tematice. Prin identificarea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020 care urmează să
fie abordate în cadrul fondurilor CSC și a gamei de acțiuni-cheie care ar putea fi efectuate
împreună în cadrul acestor obiective tematice, CSC poate furniza orientări suplimentare cu
privire la modul cel mai eficient în care fondurile CSC pot fi orientate către creștere în
contractele de parteneriat și în programe:
 FEDER va contribui la toate obiectivele tematice și se va concentra asupra domeniilor
de investiție legate de contextul în care opereazăîntreprinderile (infrastructură, servicii
pentru întreprinderi, inovare, TIC și cercetare) și la prestarea de servicii pentru cetățeni
în anumite domenii (energie, servicii online, educație, sănătate, infrastructuri sociale și
de cercetare, accesibilitate, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe
ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilăși TEN-T;
 FSE va fi programat în conformitate cu patru obiective tematice: ocuparea forței de
muncă și mobilitatea lucrătorilor; educație, competențe și învățare pe tot parcursul
vieții; promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și consolidarea
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii (JO
L 191, 23.7.2010, p. 28) și Decizia Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncăale
statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).
2
„O agendă digitală pentru Europa”, „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mișcare”, „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor”, „O politicăindustrială adaptatăerei globalizării”, „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” și „O platformă
europeanăde combatere a sărăciei”.
3
Comunicare a Comisiei Europa 2020 - O strategie Europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
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capacității administrative. Acțiunile sprijinite de FSE vor contribui, totuși, și la alte
obiective tematice;
 cele șase priorități ale FEADR vor avea drept obiectiv o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilăincluziunii în sectorul agricol, alimentar și forestier, precum și în zonele
rurale în ansamblu. Ele vizeazătransferul de cunoștințe și inovarea, competitivitatea
agriculturii, gestionarea resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice,
precum și dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale;
 prioritățile EMFF, în conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului,
se vor concentra asupra viabilității și a competitivității pescuitului și a acvaculturii,
sprijinind, în același timp, sustenabilitatea mediului. EMFF va promova coeziunea
socialăși crearea de locuri de muncăîn comunitățile dependente de pescuit, în special
prin diversificarea activităților în alte sectoare maritime, precum și prin acțiuni în
domeniul politicii maritime integrate.
Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:
creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Pentru definirea direcției de evoluție până în anul 2020, Comisia propune următoarele 5
obiective principale ale UE, interconectate și cruciale:
1. 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
2. 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (CD);
3. obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere
a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);
4. rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și ar trebui atinsă o rată
de cel puțin 40% absolvenți de studii superioare, din totalul generației tinere;
5. numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
Cele cinci obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE dorește
să o atingă în 2020 și orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În
vederea obținerii de rezultate, a fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea
traduce prioritățile tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de
supraveghere multilaterală axată pe rapoartele naționale și pe recomandările specifice pentru
fiecare țară.4
Astfel cele trei priorități reprezentative sunt structurate în șapte inițiative emblematice,
pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar:
„O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările
pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării
ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;
„Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru
a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;

Elemente ale unui Cadru Strategic Comun 2014 – 2020 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European
(FSE), Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime (FEPAM)
4
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„O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de
internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală
unică gospodăriilor și întreprinderilor;
„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența
energetică;
„O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de
afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide
și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;
„O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor
acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii
și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv
prin mobilitatea profesională;
„Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se
acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.
Politica de coeziune a Uniunii Europene Noua Politica de Coeziune consolidată va
reprezenta strategia principală de investiții a Uniunii Europene, constituind instrumentul cheie
pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
În cadrul noii politici de coeziune, investițiile se vor direcționa către:
cercetare și inovare;
tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);
competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;
adaptarea la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor;
protecția mediului și eficiența resurselor;
transport durabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;
ocuparea forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
incluziune socială și combaterea sărăciei;
educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții;
consolidarea capacității instituționale și administrații publice eficiente.
Pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus un cadru simplificat care urmărește
atingerea a două obiective, respectiv „Investiții în creștere economică și ocuparea forței de
muncă” la nivelul statelor membre și regiunilor și „Cooperare teritorială europeană”. Toate
regiunile contribuie la obiectivul general de investiții în ocuparea forței de muncă și creștere
economică, instrumentele și sfera intervenției diferențiindu-se în funcție de nivelul de
dezvoltare economică.
Conform noii politici de coeziune, vor exista trei categorii de regiuni în funcție de
nivelul PIB/cap de locuitor, care vor beneficia de rate de cofinanțare diferențiate pentru
viitoarele proiecte de investiții care vor fi finanțate, astfel:
A. regiunile „mai puțin dezvoltate”, cu un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75 % din media
UE, vor deține în continuare prioritate maximă în cadrul politicii de coeziune, rata maximă de
cofinanțare fiind stabilită la 75-85% în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile
ultraperiferice;
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B. regiunile „de tranziție”(cu un PIB pe cap de locuitor cuprins intre 75 % și 90 % din media
UE), vor beneficia de o rată de cofinanțare de 60 %. Regiunile acestea vor benefica de o nouă
categorie de finanțare, deținând un rol important în atingerea țintelor Europa 2020 privind
eficiența energetică, inovarea și competitivitatea.
C. regiunile „mai dezvoltate”, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90 % din media UE,
vor beneficia de o rată de cofinanțare de 50 %.
Noua politică de coeziune prevede norme comune pentru cele cinci fonduri structurale
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de
Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), consolidându-le coerența și intensificându-le
impactul.
Cadrul Strategic Comun (CSC) 2014 - 2020 Atingerea țintelor din Strategia 2020
presupune contribuția tuturor politicilor comune, inclusiv a politicii de coeziune, într-o
manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul Strategic Comun (CSC) răspunde
acestei necesități fundamentale de sinergii politice, și transpune obiectivele priorităților UE
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru viitoarele
Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând de o serie de pre-condiționalități (un cadru
integrat pentru investiții, un sistem de aplicare verificat, asumarea responsabilității la fața
locului, un parteneriat progresiv și abordări intersectoriale), fondurile CSC pot contribui la
succesul Strategiei Europa 2020.
Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenție
specială stabilirii de priorități pentru cheltuielile care favorizează creșterea în domeniile
educației, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienței acestor cheltuieli.
O atenție deosebită trebuie acordată pentru menținerea sau consolidarea extinderii și
eficacității serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active pe piața muncii, cu
accent asupra șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor
la finanțare.
Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile
comune5 sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce
privește programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii în timpul punerii în
aplicare.
Conform regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea
unor abordări la nivel local și sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității și investițiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe experiența
inițiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității și a eficienței
strategiilor de dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în
aplicare către un parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat și din
actorii societății civile. Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și
direcțiilor de acțiune locale trebuie să țină cont de prioritățile stabilite în documentele
programatice naționale și regionale.
Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai
presupune investiții teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și FC. O investiție teritorială
integrată (ITI) este un instrument care prevede acorduri de realizare integrată pentru investițiile
5

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, care fac obiectul Cadrului
Strategic Comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006
al Consiliului
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care aparțin mai multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaționale.
Finanțările provenind din mai multe axe și programe prioritare pot fi grupate într-o strategie de
investiții integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu funcțional. Aceasta poate lua forma
unei strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru cooperarea intermunicipală în
anumite teritorii, permițând autorităților de management să delege punerea în aplicare a unor
părți ale mai multor axe prioritare către un organism unic (o autoritate locală), pentru a se asigura
că investițiile sunt efectuate în mod complementar.
În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în aplicare prin dezvoltarea locală
plasată sub responsabilitatea comunității, combinând cele două abordări. Potrivit aceluiași
regulament sunt propuse noi mecanisme pentru a încuraja dezvoltarea de operațiuni integrate.
Astfel, o operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau mai multor fonduri CSC sau al
unui alt instrument al UE. Acest lucru permite implementarea de către un beneficiar unic a unui
anumit număr de proiecte utilizând diferite surse din cadrul fondurilor CSC și, în anumite cazuri,
din partea altor instrumente ale UE. O pre-condiție este evitarea dublei finanțări în cadrul
fondurilor CSC sau al unui instrument al UE.
Planul de acțiune comun este un tip de operațiune integrată, a cărui gestionare financiară se
realizează exclusiv pe baza realizările și rezultatele convenite de comun acord între Statul Membru
și Comisie. Reprezintă un grup de proiecte care sunt implementate de către un beneficiar
desemnat, care poate fi finanțat prin FSE și FEDER, care nu include infrastructuri. Planul de
acțiune poate face parte dintr-unul sau din mai multe programe operaționale, constituind un
instrument util pentru planificarea integrată a diferitelor fonduri în vederea atingerii unui obiectiv
comun.
1.2. CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL
Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României orizonturi 2013-20202030 (SDD RO)
În cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 20132020-2030, pentru orizontul 2020 este stabilit ca obiectiv strategic atingerea nivelului mediu
actual (cu referință la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de baza ai dezvoltării
durabile. Provocările și obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene (SDD UE). Pornind de la o serie de provocări înscrise în SDD
UE, au fost stabilite următoarele obiective generale pentru România:
 Schimbările climatice și energia curată În SDD UE este prevăzut ca obiectiv
prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră,
precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă
asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a sistemului energetic național,
atingerea nivelului mediul actual al UE în privința intensității și eficienței energetice;
îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări
climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării unui nou
acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor masuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile.
 Transport durabil
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: asigurarea că sistemele de transport satisfac
nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum
impactul lor nedorit asupra economiei, societății și mediului. Pentru orizontul de timp 2020,
obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă atingerea nivelului mediu actual al UE în
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privința eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese
substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.
 Producție și consum durabile
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor practici de consum și
producţie sustenabile. Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl
reprezintă decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului
dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată și apropierea de indicii medii de
performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției. Ținta principala este
accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului de servicii și a contribuției acestuia la creșterea
produsului intern brut, astfel încât să se atingă o pondere de circa 60%.
 Conservarea și gestionarea resurselor naturale
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: îmbunătățirea gestionării resurselor
naturale și evitarea exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de
ecosisteme. Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național îl constituie atingerea nivelului
mediu actual al țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor
naturale.
 Sănătatea publică
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor servicii medicale de
calitate în condiții de egalitate și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa
sănătății. Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național este atingerea unor parametrii
apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor
medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în
toate politicile publice ale României.
 Incluziunea sociala, demografia și migrația
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: crearea unei societăți bazate pe incluziunea
socială, prin luarea în considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea
creșterii calității vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale durabile. Pentru
orizontul de timp 2020, obiectivul național este promovarea consecventă, în noul cadru
legislativ și instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială,
egalitatea de șanse și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape,
a Strategiei Naționale pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii.
 Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea activă a dezvoltării durabile la
nivel global și asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene
cu principiile dezvoltării durabile și angajamentele sale în această privință. Pentru orizontul de
timp 2020, obiectivul național este conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și
resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare, și alocarea în acest
scop a circa 0,50% din venitul național brut.
Temele inter și trans-sectoriale sunt prezentate în continuare:
 Educație și formare profesională
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național este atingerea nivelului mediu de
performanță al UE în domeniul educației și formării profesionale, cu excepția serviciilor în
mediul rural și pentru grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele propuse de Strategia 2020.
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 Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național este încadrarea cercetării românești
în fluxul principal al evoluțiilor științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților
inovative; apariția unor centre de excelență cu impact internațional.
La nivel național, Guvernul României a înființat Comitetul Interinstituţional pentru
elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), care elaborează în cadrul unui parteneriat interinstituțional Acordul de Parteneriat dintre România și Comisia Europeană, prin care se
stabilesc direcțiile de acțiune cu privire la implementarea programelor operaționale pentru
perioada 2014-2020.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a contribuit la elaborarea Strategiei
Naționale pentru Dezvoltare Regională (SNDR) prin furnizarea de indicatori analizați în cadrul
Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020. SNDR reprezintă viz iunea Guvernului
României privind dezvoltarea regională, prin care se stabilesc prioritățile de dezvoltare ale
regiunilor, precum și relațiile instituționale care să faciliteze corelarea cu strategiile sectoriale.
Acest document de programare reprezintă baza strategică pentru fundamentarea programelor
de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale, regionale și/sau locale care au ca scop
dezvoltarea regională. Având în vedere că aceste documente au fost elaborate în paralel, ADR
Sud-Est a plasat indicatorii regionali din PDR 2014-2020, în contextul național al Strategiei
Naționale pentru Dezvoltare Regională.6

6

Sursa: adrse.ro
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1.3. CADRUL STRATEGIC REGIONAL
Pentru a evidenția relația dintre situația reală și potențialele direcții de dezvoltare,
prezentăm pe scurt, în tabelul următor, obiectivele de dezvoltare regionale, așa cum apar ele în
documentele de planificare ale regiunii Sud - Est:
Obiectivele de dezvoltare regională stabilite în documentele de planificare la
nivelul regiunii Sud – Est7
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud – Est pentru perioada de programare 2014 – 2020

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est va putea fi realizată pe deplin doar printr-o
abordare integrată care va permite adoptarea de politici sectoriale cât mai apropiate de
nevoileteritoriului. În acest sens, proiectele integrate reprezintă principalul instrument de
realizare a acestui model de programare. Nevoia de a urma metoda integrării teritoriale reiese
cu precădere din consultările şi dezbaterile cu reprezentanţii parteneriatului economic, social şi
administrativ de la nivel judeţean. La acest nivel există o conştientizare a importanţei
instrumentelor operaţionale care permit realizarea unor iniţiative comune capabile să valorifice
cât mai bine resursele şi potenţialul comunităţilor şi a teritoriilor. În acelaşi timp, proiectele
integrate reprezintă modalitatea cea mai adecvată pentru promovarea conceptului dezvoltării
“de jos în sus”, concept pe care Regiunea de Dezvoltare Sud Est doreşte să îl promoveze cu
prioritate.
Proiectele integrate reprezintă un complex de acţiuni intersectoriale, coerente şi strâns
legate între ele, care converg spre un obiectiv comun de dezvoltare a teritoriului şi care
necesită o abordare unitară a etapelor de implementare. Această definiţie subliniază două
aspecte:
• Conceptul de programare integrată, trăsătura fundamentală a activităţilor cofinanţate prin
Fondurile Structurale;
• Regiunea ca punct principal de referinţă văzut nu doar ca destinatar al iniţiativelor şi
acţiunilor de dezvoltare, ci şi din punct de vedere al valorificării potenţialului existent.
Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regională prin linii de intervenţie
(teritoriale, sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare (concertare, cooperare între
actorii publici şi privaţi). Aceste proiecte vor fi realizate atât prin concentrare, cât şi la nivel
regional sau subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone,
chiar şi neînvecinate: proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub
forma unor filiere de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.
Viziunea strategică a PDR Sud-Est
Regiunea Sud-Est –o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil
să asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de dezvoltare faţă de alte regiuni au fost
reduse.
Obiectiv general
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a
promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să
devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea
patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate,crearea de noi oportunităţi de

7

Sursa: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila
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ocupare a forţei de muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional până în 2020, până la
90% din media naţională.
Obiective Specifice
• Obiectiv specific 1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane
promovând modernizarea infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea
şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural și îmbunătățirea calității mediului în zonele
urbane.
• Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în
regiune, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii,
inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale,
valorificând poziţia geo-strategică deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea
optimă a regiuni la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei
bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard european al infrastructurilor.
• Obiectiv specific 3: Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea
disparităţilor economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării
întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese
inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea
potenţialului celor existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor,
sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin
creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă.
• Obiectiv specific 4: Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin
promovarea turismului regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice și
creșterea calității serviciilor turistice oferite.
• Obiectiv specific 5: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin
crearea / modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de
protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de
creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii.
• Obiectiv specific 6: Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea
resurselor, prin creşterea eficienţei energetice si exploatarea potentialului regional pentru
productia de energie din surse regenerabile.
• Obiectiv specific 7: Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi
de formare profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare
profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări
îmbunătăţite. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creşterea calităţii
serviciilor sociale, de sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi
îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor.
• Obiectiv specific 8: Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și diversificarea
activităţilor rurale cu activități complementare agriculturii și pisciculturii, pentrucreșterea
calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de
bază pentru economia și populația rurală.
• Obiectiv specific 9: Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor
umane în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea
parteneriatelor la nivel regional şi local.
• Obiectiv specific 10: Intensificarea cooperării transfrontaliere terestre și maritime,
prin valorificarea durabilă a potențialului uman, material și a resurselor de mediu existente în
zonele de graniță.
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Priorităţile de dezvoltare, care fundamentează strategia de dezvoltare regională a
Regiunii Sud-Est sunt:
 Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată;
 Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional;
 Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității economiei regionale, in contextul
promovarii specializarii economice inteligente;
 Prioritatea 4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional;
 Prioritatea 5. Conservarea şi protectia mediului inconjurator ;
 Prioritatea 6. Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile;
 Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune
socială;
 Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea
economiei rurale;
 Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul
specializării regionale inteligente;
 Prioritatea 10. Promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale.

POLUL NAŢIONAL DE CREȘTERE CONSTANȚA
Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost desemnaţi prin HG nr.998/2008
pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare.
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă o
nouă politică publică prin intermediul căruia administraţiile locale ce fac parte din Zona
Metropolitană Constanţa urmăresc soluţionarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se
confruntă municipiul Constanţa şi arealul său de influenţă.
Obiectivele strategice ale Polului Naţional de Creştere Constanta au fost stabilite în
concordanţă cu:
 Creşterea rolului economic şi social al Polului Naţional de Creştere Constanţa, prin
adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai
echilibrate a municipiului Constanta şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce
formează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa);
 Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în
arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate;
 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Polului Naţional de Creştere Constanţa;
 Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Polul Naţional de Creştere Constanţa;
 Creşterea competitivităţii în vederea stimulării mediului de afaceri local.
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2. CONTEXTUL LOCAL

2.1. Scurt istoric al oraşului
Cu ocazia unor lucrări de decopertări la cariera de cretă pe dealul numit Tibişir, în anul
1957 s-au descoperit săpate în stâncă, bisericuţe rupestre, galerii cu lăcaşuri pentru morminte,
locuinţe de suprafaţă construite din blocuri de cretă pe terasele formate din umplutura de steril.
Arheologii au stabilit că este un ansamblu rupestru – o străveche aşezare omenească. Am
putea spune că reprezintă prima atestare a unei aşezări locuite pe teritoriul oraşului.
Această descoperire arheologică atestă existenţa acestei localităţi înainte de anul 992
e.n., deci cu o vechime de 1200 de ani. Prin amplasamentul ei, localitatea era la aceea
epocă în drumul popoarelor migratoare, aşa putându-se interpreta motivele pentru care
încăperile, care trebuiau să se menţină timp îndelungat, au fost săpate în masive de cretă spre a
nu fi distruse.
Date certe şi preţioase asupra istoricului localităţii apar în documentele existente sau
descifrate după anul 1800 şi mai ales după 1850, când se aflau aici stabiliţi mocanii şi cojanii,
urmaşi ai ciobanilor dinaintea lor, sau celor veniţi din Ardeal si din Vrancea.
Prima denumire sub care a fost cunoscută localitatea a fost aceea de Murfatlar.
Denumirea de Murfatlar vine de la cuvântul tătăresc „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. Denumirea de
Murfatlar se păstrează până în anul 1921, când printr-un proiect de lege s-a schimbat
denumirea mai multor localităţi din Dobrogea printre care şi cea de Murfatlar în Murfatlar.
Denumirea de Basarabi se păstrează până în anul 1965 când devine Murfatlar timp de 10 ani,
iar din 1975 s-a numit Basarabi.
Denumirea satului Siminoc provine de la floarea cu acelaşi nume care se găseşte din
abundenţă pe aceste locuri, vechiul nume turcesc al satului Siminoc fiind Turmuflat.
CONTEXTUL2. CONTEXTUL LOCAL

2.2. Capitalul natural
2.2.1. Aşezare geografică şi relief
La aproximativ jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, pe calea ferată ce leagă
Constanţa de Cernavodă se află aşezată localitatea Murfatlar. 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. În localitatea Murfatlarconverg văile Seacă, Basarabi,
Şerpelea şi a Siminocului, toate afluente Canalului, cu lucrări de amenajare pe cursul inferior şi
în zona confluenţelor. Sunt prezente trei forme de relief distincte: dealuri 80- 130 m
(Maltezeanu), ghermea (movile) 15-80 m (Siminoc), văi (Carasu, Siminoc, Şerpelea).
Aşezarea pe valea Carasu a localităţii Murfatlar – Basarabi are la sud dealuri de cretă,
cu înălţimi de 100-105 m, formate din straturi de cretă albă, ce alternează cu straturi subţiri de
argilă cenuşie, dealuri de pe care în zilele senine se pot vedea colinele şi dealurile din sudvest spre Adamclisi. Existenţa dealurilor, văilor fac ca relieful să fie variat, atrăgător privirii.
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2.2.2. Suprafaţa
Teritoriul administrativ al oraşului are o formă neregulată, cu suprafaţa de 6.925,075 ha
şi lungimea conturului de 50.993,21 m conform măsurătorilor efectuate la bornarea acestuia
din 1994. Suprafaţa este înregistrată în evidenţa O.C.A.O.T.A. Constanţa cu 6.687 ha, iar în
cea a Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa cu 7437 ha (din care suprafaţa agricolă ocupă
5289 ha)
Teritoriul se învecinează: la nord – comuna Poarta Albă, la est - comuna Valu lui
Traian, la sud – comunele Mereni şi Ciocârlia, la vest – oraşul Medgidia.
Oraşul este alcătuit din localitatea Murfatlar şi satul Siminoc. Localitatea Murfatlar
avea 25 de trupuri constitutive ale intravilanului totalizând 297,04 ha, din care vatra 273,39 ha.
În anul 1994 Consiliul local a aprobat creşterea intravilanului localităţii la 320,17 ha.
Localitatea Siminoc avea intravilanul alcătuit din şapte trupuri însumând 115,01 ha din care
vatra 86,95 ha. După extindere suprafaţa intravilanului a ajuns la 126,64 ha din care vatra
98,58 ha. Elementul semnificativ în evoluţia spaţială a intravilanului Murfatlar este secţionarea
vetrei prin amenajarea Canalului în etapa 1976-1984.
2.2.3. Clima
Climatul localităţii se înscrie în cel al Dobrogei centrale caracterizat prin
continentalism, cu oscilaţii diurne şi anuale mari ale temperaturii aerului, cantităţi de
precipitaţii reduse. Vecinătatea relativă a mării influenţează asupra circulaţiei maselor de aer.
Temperatura înregistrează valoarea medie anuală de +10,8°C, media minimă are
valoarea -1,7°C şi se înregistrează în ianuarie, iar media maximă are valoarea de +22,4°C şi
se înregistrează în lunile iulie. Temperatura minimă absolută înregistrată în oraşul
Murfatlar a fost de -33,1°C pe data de 25 ianuarie 1954, iar temperatura maximă absolută
înregistrată a fost de +41°C la 20 august 1945. Precipitaţiile sunt reduse cantitativ,
înregistrările medii multianuale consemnând un număr de 60,7 zile/an cu precipitaţii şi o
valoare de 426,5 mm/an. Se consemnează ca fenomen specific caracterul torenţial frecvent
al ploilor, având ca efect inundaţiile. De aceea, trebuie să se ţină seama la amplasarea
construcţiilor, de dimensionarea canalizării pluviale, a rigolelor. Oraşul Murfatlar beneficiază
de un climat plăcut, determinat de aşezarea geografică şi de relief.
Clima localităţii este de stepă, cu temperaturi medii anuale de 10,9°C. Contrastele între
iarnă şi vară sunt puternice, iernile sunt geroase, verile călduroase, chiar caniculare.
Primăverile sunt scurte şi cu variaţii de temperatură bruşte, toamnele călduroase şi prelungite.
În aceste ultime două anotimpuri (primăvara şi toamna) apar brumele ce pun în pericol
recoltele. Precipitaţiile medii anuale sunt de 465 mm, deşi s-au înregistrat şi valori
extreme, cu maximum în lunile iunie-iulie şi deficit în ultimele 4 luni ale anului. Regimul
eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor de nord-est, îndeosebi crivăţul, aducând
zăpadă, viscol şi ger, iar din sud-est bate sărăcilă, aducând arşiţă şi secetă.8
Temperatura aerului (staţia meteorologică Constanţa)9
Media lunară

Ianuarie
Februarie
8
9

1901 -2000

2011

0,1
1,2

1,0
0,5

grade Celsius
2011

1901 - 2000
Maxima
lunară
18,0
24,5

Anul
1988
1995

Minima
lunară
- 24,7
- 25,0

Anul
1942
1929

Planul Urbanisitic General al oraşului Murfatlar
Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2012, Direcţia judeţeană de statistică Constanţa
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Maxima
lunară
9,6
16,2

Ziua
15
8

Minima
lunară
-10,4
-8,0

Ziua
5
3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
cu orizontul de timp 2014 - 2020
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Media anuală
Amplitudinea
anuală
Maxima
absolută
anuală şi data
înregistrării
Minima
absolută
anuală şi data
înregistrării

4,5
9,6
15,2
19,7
22,2
22,0
18,2
13,2
7,6
2,8
11,4
22,1

4,6
9,2
16,2
21,5
24,1
23,6
21,2
12,0
5,1
5,1
12,0
23,6

30,8
31,9
36,9
36,9
38,5
36,8
34,8
31,0
26,5
21,0

1952
1985
1969
1982
1927
1902
1987
1928
1990
1903

- 12,8
- 4,5
1,8
6,4
7,6
8,0
1,0
-12,4
-11,7
-18,6

1929
1923
1915
1913
1944
1936/1949
1931
1920
1953
1948

38,5 10 iulie 1927

23,1
18,4
27,4
30,1
33,9
33,0
30,6
27,5
15,8
17,8

26
7
25
22
18
14
13
6
9
5

-6,0
2,9
7,2
12,9
14,2
16,3
12,3
2,4
-4,3
-2,7

33,9 18 iulie

-25,0
10 februarie 1929

-10,4
5 ianuarie

Precipitaţii atmosferice (Staţia Meteorologică Constanţa)10
litri/mp

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total anual

Cantitatea lunară
1901 – 2000
28,8
26,3
24,9
28,7
36,6
42,2
33,7
29,8
29,7
33,7
39,6
34,3
368,1

2011
37,2
19,2
19,1
39,2
39,8
12,6
37,1
0,8
6,5
41,8
0,5
53,2
307,0

2.2.4. Vegetaţie şi faună
Pe latura stângă a şoselei Constanţa-Ostrov-Bucureşti, între km 21 şi 22, la ieşirea din
oraşul Murfatlar se află rezervaţia naturală „Fântâniţa” Murfatlar. Rezervaţia se înfăţişează
sub forma unei pante relativ abrupte, calcaroasă, brăzdată de văiugi, şi reprezintă partea cea
mai interesantă a rezervaţiei, sub aspect ştiinţific prin flora şi fauna ce o conţine. Pentru aceste
motive, teritoriul de 66,4 ha a fost pus sub ocrotirea legii. Odată cu venirea primăverii, coasta
abruptă este acoperită de bogăţia culorilor a numeroase flori ce pot trezi invidia paletei oricărui
pictor peisagist. Astfel, brânduşa de primăvară, irişii sălbatici, dediţeii, zambilele sălbatice,
ruşcuţele, sunt o adevărată încântare pentru cei ce vizitează această rezervaţie în timpul
primăverii. În văile ce străbat panta şi care cantonează o pădure naturală, viorelele, toporaşii
sunt printre primii vestitori ai primăverii. De altfel, din rezervaţia „Fântâniţa” au mai fost
10

Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Constanţa 2012, Direcţia judeţeană de statistică Constanţa
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descrise numeroase plante noi pentru ştiinţă, din care majoritatea poartă epitetul specific,
derivat din numele localităţii Murfatlar. Aşa sunt: ruşcuţa de la Murfatlar, colilia, ciulinii
violacei de la Murfatlar. Vegetaţia lemnoasă cantonată pe văiugile rezervaţiei este alcătuită din
stejarul pufos, stejarul balcanic şi stejarul brumăriu, cărpiniţa, scumpia, jugastrul şi arţarul
tătăresc. Multitudinea studiilor întreprinse au dus la descrierea din teritoriul rezervaţiei a circa
515 specii de plante, precum şi a numeroase specii de animale caracteristice zonelor de stepă
dobrogeană. Printre acestea amintim două specii de dihor, dihorul de stepă şi dihorul pătat şi o
specie de rozător mic, grivanul. De asemenea, a fost semnalată şi aici prezenţa: broaştei
ţestoase dobrogene, mai ales pe pâraiele împădurite ale rezervaţiei, precum şi a şarpelui rău,
şarpele cel mai mare şi mai rapid din fauna noastră, alături de numeroase şopârle ce populează
coasta însorită din centrul rezervaţiei. Printre păsări era văzut odinioară, mai ales în timpul
pasajului, spârcaciul, rudă apropiată a dropiei, dar mult mai mică, ocrotită prin lege. Dintre
numeroasele specii de nevertebrate subliniem în primul rând prezenţa a două specii de melci
rezistente la căldurile estivale din stepa dobrogeană: Zebrina detrita şi Helicella candicans.
In contextul internaţional de îngrijorare privind pierderea accelerată de biodiversitate,
Uniunea Europeană şi-a asumat o responsabilitate aparte privind conservarea speciilor naturale
de interes comunitar. Astfel, a fost creată o reţea numită Natura 2000 în vederea stopării
tendinţei actuale de fragmentare a habitatelor naturale.
Reţeaua Natura 2000 este constituită din zone de protecţie speciale - sit-uri Natura
2000 - de două tipuri: Situri de Importanţă Specială (SCI) şi Arii de Protecţie Avifaunistică
(SPA).
Romania este statul membru cu cea mai mare diversitate biogeografica, pe teritoriul
caruia sunt prezente cinci din cele noua bioregiuni, si anume: panonică, stepică, alpină, pontică
şi continentală, cu aproximativ 45 % de sisteme ecologice naturale şi seminaturale din totalul
suprafeţei ţării şi menţinerea tuturor tipurilor de sisteme şi complexe de sisteme ecologice
naturale.
Biodiversitatea ce caracterizează judeţul Constanţa este valorizată prin instituirea
regimului de protecţie pentru un număr de 22 situri de importanţă comunitară (SCI), declarate
prin Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România şi un număr de 20 arii de protecţie avifaunistică (SPA), declarate prin H.G.
1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Nr.
crt.
1.

Codul sitului

Numele sitului

ROSCI0083

Fântâniţa
Murfatlar

Suprafaţa totală
(ha)
578

Administrator/custode
RNP Direcţia Silvică Constanţa

Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate include şi
Rezervaţia naturală „Fântâniţa” Murfatlar.
Nr.
crt.

1.

Denumirea

PĂDUREA
FÂNTÂNIŢAMURFATLAR

Actul de
declarare

Categoria ariei
protejate

Suprafata
ha

Administrator/
custode

Legea
nr.5/2000

Rezervaţie
naturală–mixtă:
botanică şi
zoologică

82,74 total
(66,40 zona
ştiinţifică)

RNP Directia
Silvica Constanta
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2.2.5. Principalele tipuri de sol şi subsol
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care
îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea
ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apa, solul este o resursă neregenerabilă care
îndeplineşte mai multe funcţii vitale:







producerea de hrană/biomasă;
depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;
sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;
serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;
sursă de materii prime, bazin carbonifer;
patrimoniu geologic şi arheologic.

Solul este supus acţiunii poluărilor din aer şi apă, fiind locul de întâlnire al diferiţilor
poluanţi: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe sol;
apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime; râurile poluate
infectează suprafeţele inundate sau irigate. Aproape toate reziduurile solide sunt depozitate
prin aglomerare sau aruncate la întamplare pe sol. Poluarea solului este forma de poluare cea
mai dificil de măsurat şi de controlat. Solul este mai dificil de curăţat decât aerul sau apa.
Profilul solului din zona oraşului Murfatlar11
 0 – 600 cm; loess tânăr caracterizat prin: structură grăunţoasă slab dezvoltată; frecvente
canale fine, conţinut ridicat de carbonaţi, culoare cenuşie – gălbuie până la galben
cenuşiu foarte deschis, în acest loess apare, pe alocuri, un sol de circa 50 cm grosime,
care prezintă caracterul unui sol silvestru foarte slab dezvoltat; în partea superioară,
loessul tânăr este închis de solul recent, care are două orizonturi îmbogăţite în
carbonaţi, fiecare de câte cca 30 cm. Grosimea loessului pe care s-a format solul actual
este de circa 3 m;
 600 – 1350 cm; loess mediu, închis în partea superioară pe grupul de soluri mediu,
fomat dintr-un sol silvestru slab dezvoltat, care rareori trece într-un sol cernoziomic şi
mai rar într-un sol silvestru moderat dezvoltat;
 1350 – 2050 cm; loess mai vechi închis în partea superioară de grupul de soluri mai
vechi, slab modificat diagenetic şi foarte poros; culoarea lui este cenuşie – gălbuie
deschisă; pe crăpături, rare pete dentricitice ferimanganice. Concreţiunile de carbonaţi,
ca păpuşi sau bieloglască sunt mai rare ca în loessul de deasupra. Grupul de soluri este
format din două orizonturi: unul inferior cu caractere de cernoziom, separat dintr-o
bandă de loess nealterat de un sol silvestru supraiacent. Acesta din urmă este de culoare
brună roşcată până la violet; când solul trece în cernoziom (fără orizontul de loess
despărţitor), numai partea superioară a benzii are culoarea solului silvestru, cea
inferioară fiind neagră – brună şi având numeroase concreţiuni de carbonaţi. Grosimea
grupului de soluri de 1,2 – 2 m.
 2050 – 2500 cm; grupul vechi de soluri este construit din trei benzi de sol; caractere
tipice de sol de sol silvestru şi numai rareori este slab dezvoltat; frecvente concreţiuni
mari ferimanganatice şi concreţiuni cenuşii albicioase de gips. S-a format pe un loess,
11

Sursa: Lucrarea intitulată ,,Proiectul de închidere şi urmărire post – închidere a depozitului de deşeuri menajere
al oraşului Murfatlar”, amplasat pe Str. Muzeului
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care se păstrează numai în puţine locuri. Uneori este aşezat diperct pe calcar, alteori
între el şi calcar se interpune un strat de origine marină, cu aspect de loess puternic
alterat.
La baza formaţiunilor jurasice se găsesc în mai multe puncte izvoare, fiindcă apa
înfiltrată prin loess şi calcarele jurasice este oprită pe suprafaţa sisturilor verzi impremeabile.
Zona de calcare jurasice acoperită de loess reprezintă „zona purtătoare de strate acvifere
freatice şi ape cu circulaţie neregulă în profunzime prin fisuri”, iar porţiunile neacoperite de
loess ca „zone calcaroase cu circulaţie activă, neregulată, prin fisuri şi goluri”.
Pe Valea Carasu, stratul acvifer este constituit din pietrisuri, nisipuri, maluri afânate,
loessuri resedimentate prin spălare de ape şi lehmuri. Puţurile săpate la Murfatlar produc din
pietrişurile întâlnite la 12 -14 m de la suprafaţa 10-12l/sec. Un alt put, la Poarta Alba, în
nisipuri şi prafuri argiloase, produce 3l/sec. Alimentarea stratului freatic cuarternar din Valea
Carasu se face din stratele acvifere din versanţi, din balti si pe prima parte a vaii Carasu, din
Dunare.
Zona de la S de valea Carasu este caracterizata de prezenta unui strat acvifer cuaternar,
ce se gaseste la baza loessului, patul fiind constituit de argilele de la partea superioara a
complexului sarmatian, iar in unele cazuri de lehmurile de la baza loessului. Acest strat acvifer
constituie sursa de alimentare a asezarilor ce se gasesc pe Platoul Dobrogean propriu-zis
(Ciocârlia, Cobadin, Topraisar etc). Apa este in cantitati mici, coeficientii de permeabilitate ai
materialului loessoid fiind redusi (10 cm/sec). Mineralizarea puternica a acestor ape le claseaza
intre cele nepotabile
2.2.6. Calitatea factorilor de mediu: aer, apă, zgomot12
a) Calitatea aerului
În judetul Constanţa, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7
staţii automate amplasate în zone reprezentative. Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în
legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin OM 592/2002
având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului.
Statiile au fost amplasate conform „Criteria for EUROAIRNET, 1999”, astfel:
1. Staţia CT1 – Statie de trafic, amplasată în municipiul Constanţa–zona Casa de Cultura
- evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic
- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10)
2. Staţia CT 2 - Staţie de fond urban, amplasată în municipiul Constanţa–zona parc
Primarie
- monitorizeaza nivelele medii de poluare in interiorul unei zone urbane ample,
datorate unor fenomene produse in interiorul orasului, cu posibile contributii
semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul
orasului
- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m-1 km
- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi
parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii)

12

Sursa: Raport lunar privind starea factorilor de mediu în judeţul Constanţa (oct.2013), APM Constanţa
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3. Staţia CT 3 - staţie de fond suburban este amplasată în orasul Navodari–Tabara
Victoria
- monitorizeaza nivelele medii de poluare in interiorul unei zone suburbane, datorate
unor fenomene de transport care provin din exteriorul orasului si a unor fenomene
produse in interiorul orasului
- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km
- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi
parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii)
4. Staţia CT 4 - Staţie de trafic, amplasată în municipiul Mangalia–zona parc arheologic
- evaluează influenţa emisiilor provenite din trafic
- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM10)
5. Staţia CT 5 – Staţie de tip industrial, amplasata în municipiul Constanţa–str. Prelungirea
Liliacului nr. 6
- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului
- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m
- monitorizează poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii
meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate
relativă, precipitaţii)
6. Staţia CT 6 – Staţie de tip industrial, amplasată în orasul Navodari–Liceu L. Edeleanu
- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului
- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m
- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM10) şi
parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii);
7. Staţia CT 7 – Staţie de tip industrial , amplasată în municipiul Medgidia–Primarie
- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului
- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m
- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii
meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate
relativă, precipitaţii)
- monitorizează poluanţii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii
meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate
relativă, precipitaţii);
Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de
monitorizare*
*Conform Ordinului MMDD nr, 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului
Indice specific de calitatea aerului, pe scurt ,,indice specific”, reprezintă un sistem de
codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:
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- dioxid de sulf (SO2)
- dioxid de azot (NO2)
- ozon (O3)
- monoxid de carbon (CO)
- pulberi în suspensie (PM10)
Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei
Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici
corespunzători poluanţilor monitorizaţi,
Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel putin 3 indici
specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, Indicele general şi indicii specifici sunt
reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori
(pe figură sunt reprezentate atât culorile cât şi numerele asociate acestora),

EXCELENT
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Indici generali - octombrie 2013
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Reţeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile, cf. STAS 12574/87 este alcătuită
din 16 puncte de control, amplasate astfel:
 Constanţa: APM Cta, ICRAL, CT1, CT2, CT5, SC NIVA PROD COM Siloz 2,
SC NIVA PROD COM Siloz 3;
 Medgidia: Lafarge – intrare, Lafarge – siloz calcar, Valea Dacilor
 Murfatlar
 Năvodari: CT3, UM,
 Mangalia: CT4, Staţia Meteo, COMCM S,A;
Valorile înregistrate în cursul lunii octombrie 2013 în punctul de prelevare Murfatlar
sunt prezentate în tabelul de mai jos (VL cf, STAS 12574/87 - 17 g/m2/lună):
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Conc. medie lunară
(g/m2/lună)
3,5331

Punct de control
Murfatlar

In urma analizei probelor de pulbere sedimentabila prelevate lunar din zona Primăriei
oraşului Murfatlar, a rezultat o valoare medie a indicatorului pulberi sedimentabile pe anii
2012 si 2013 de 6,2958 g/mp/lună. Valoarea maximă, înregistrată în luna iulie 2013 a fost
43,3938 g/mp/lună, aceasta fiind şi singura depăşire a concentraţiei maxime admisibile, din
ultimii doi ani. Frecvenţa depăşirilor este de 4 %.
Concentraţia maxim admisă pentru pulberi sedimentabile este 17 g/mp/lună, iar pentru
pulberi în suspensie 0,5 mg/mc, conform limitărilor din STAS 12574/87 (,,Aer din zonele
protejate. Conditii de calitata’’).13
Conform raportărilor transmise agentiei de catre SC TEMPO INVEST SRL Murfatlar
în cursul anilor 2012 si 2013, la analiza efectuată asupra probelor prelevate din următoarele
zone de activitate: banda nr. 4, concasator, moara, electrofiltre, carieră, la indicatorul pulberi
în suspensie, valorile s-au situat în intervalul 0,065 - 0,487 mg/mc. Pentru pulberi
sedimentabile s-au urmărit zonele: cariera, perimetru societate şi zona locuibilă, valoarea
maximă înregistrată fiind 11,2655 g/mp/lună, iar cea minimă 6,3641 g/mp/lună. De asemenea,
din datele raportate în cursul lunii noiembrie 2013, reiese faptul că valorile înregistrate la
emisii gaze de ardere (oxizi de azot, bioxid de sulf si oxid ce carbon), prelevate de la coş
generator nr. 2, s-au situat sub valorile limită de emisie impuse de Ordinul 462/1993.14
Măsuri pentru gestionarea calităţii aerului15
Ca măsuri de răspuns la impactul asupra atmosferei, determinat de emisiile de
poluanţi, se impun măsuri, cum sunt:
 măsuri de reducere a emisiilor în atmosferă;
 măsuri de contracarare a efectelor negative generate de poluarea atmosferei (de
exemplu creşterea suprafeţelor de spaţiu verde).
 măsuri/acţiuni cuprinse în programele/programele integrate de gestionare a calităţii
aerului, care vizează sursele liniare de poluare atmosferică (măsuri de fluidizare a
traficului), sursele fixe de poluare atmosferică (surse industriale) şi sursele de poluare
atmosferică de suprafaţă.
 măsuri preventive/corective, privind impactul traficului rutier asupra calităţii aerului,
 promovarea utilizării biocarburanţilor.
 măsuri de creştere a suprafeţelor de spaţiu verde.
Pentru diminuarea impactului surselor difuze de poluare asupra calităţii aerului, ar
trebui realizate controale privind respectarea prevederilor legislaţiei privind protectia mediului
şi prevederilor din avizele/autorizaţiile de mediu, precum şi din domeniul construcţiilor,
urbanismului şi gospodăririi localităţilor, în special în ceea ce priveşte: organizarea şantierelor
de construcţii; realizarea măsurilor impuse prin autorizaţiile de construire, privind curăţarea
mijloacelor de transport şi a utilajelor, la intrarea acestora pe drumurile publice; refacerea
spaţiilor verzi afectate de diferite lucrări de construcţii şi reparaţii; fluidizarea circulaţiei
urbane şi devierea traficului greu; respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor;

13

Răspuns formulat din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa
Idem 13.
15
Sursa: site-ul www.anpm.ro
14
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b) Calitatea apei
Aprovizionarea cu apă potabilă a oraşului Murfatlar se realizează prin exploatarea
surselor de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi variate.
LOCALITATEA
MURFATLAR

MURFATLAR

SIMINOC
CONTRACT
15449/30.11.2011

NR
.LOCUITORI

DENUMIRE
SURSA
RAJA
CONSTANŢA

11 354

NECONFORMITĂŢI
CHIMICE

PRIMĂRIA
MURFATLAR

1 000

ASF

-

769/01.10.2008
- vizat 2010 –

-

NU ARE ASF

Pentru asigurarea unei ape potabile de calitate bună, cât şi pentru a elimina riscurile ce
ameninţă calitatea apei, este necesar ca producătorii/distribuitorii de apă să aibă în vedere
următoarele măsuri:
- evaluarea stării tehnice a sistemelor de apă potabilă în vederea reabilitării şi
îmbunătăţirii calităţii acestora;
- asigurarea perimentrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de
apă. (HG 930/2005);
- demersuri pentru introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă potabilă
în toate localităţile judeţului în care nu există decât sisteme locale individuale de aprovizionare
cu apă potabilă (fântâni, izvoare);
- forarea surselor noi va fi precedată de expertiza hidrogeologică a zonei;
- asigurarea dezinfecţiei apei potabile conform normelor legale (Legea 458/2002,
Legea 311/2004);
- furnizarea apei potabile în regim continuu (permanent); se vor evita întreruperile în
furnizarea apei potabile sau distribuţia apei cu program;
- opririle accidentale ca urmare a remedierii defecţiunilor vor fi urmate de spălarea,
dezinfecţia conductelor şi recontrolul de laborator al apei (conform HG 974/2004);
- monitorizare ritmică a calităţii apei distribuite şi a calităţii surselor care le
alimentează;
- igienizare ritmică a elementelor sistemului de apă;
- respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi monitorizarea sistemelor de
apă de către toţi producătorii/distrbuitorii de apă potabilă (Legea 458/2002, Legea 311/2004,
HG.974/2004, O.G. 11/2010, ORD MS 299/2010, OG 1/2011).
- producătorul de apă va respecta termenele incluse în planul de conformare şi
calendarul de conformare şi va efectua o monitorizare suplimentară pentru localităţile cu ASF
cu derogare;
- semestrial, producătorul va efectua un raport privins stadiul de îndeplinire a planului
de conformare pe care-l va depune la DSPJ CONSTANŢA.16
Limite admise
Legea 458/2002
Legea 311/2004

21.01.2013

09.04.2013

02.07.2013

02.10.2013

Gust

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

Miros

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

Culoare, mg/l PtCo

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

Indicatori

16

Locul prelevarii: MURFATLAR Conducta Murfatlar

www.dspct.ro/imagini/upload/apapotabilainformatiisirecomandari.doc
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<5

0

0

0

0

6,5-9,5

7,54

7,51

7,48

7,5

0,5

0

0,008

0,012

0,075

0,1

0

0

0

0

mg/l

50

18,8

24,4

21,3

30,8

Clor rezidual liber,
mg/l

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Cloruri (Cl-), mg/l

Turbiditate, NTU
pH, unit. pH
Amoniu (NH4+),
mg/l
Nitriti

(NO2-),

Nitrati

mg/l

(NO3+),

250

66,7

73,6

70,1

71,6

Indice
permanganat,
mg/l O2

5

0,161

0,121

0,240

0,408

Duritate totala,
°germ.

>5

20,5

19,3

19,4

20

Reziduu total
uscat la 105°C,
mg/l

-

-

-

-

-

TDS, mg/l

-

-

-

-

-

2500

808

867

812

677

Fier (Fe + Fe ),
mg/l

0,2

-

-

0,029

0,044

Sulfati (SO42-),
mg/l

250

83

-

110

116

Nr. total colonii la
22°C, nr./ml

Nici o modificare
anormala

1

6

3

53

Nr. total colonii la
37°C, nr./ml

Nici o modificare
anormala

0

0

3

22

Bacterii coliforme,
nr./100ml

0

0

0

0

0

E. Coli, nr./100ml

0

0

0

0

0

Enterococi,
nr./100ml

0

0

0

0

0

Conductivitate,
μS/cm
2+

3+

Situaţia trimestrială a monitorizării indicatorilor de calitate ai apei potabile extrasă din
sursele aparţinând SC RAJA SA Constanţa, pe anul 201317:
Limite
admise
Legea
458/2002
Legea
311/2004

Indicatori

Locul prelevarii:
MURFATLAR I
10.04.2013
Put 1

Put 4

Put 6

Put 7

Put 9

Put 11

Put 19

Locul
prelevarii:
MURFATLAR II
Put 2
10.04.2013

Gust

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

Miros

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

acceptabil

Culoare, mg/l
Pt-Co

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabil
a

acceptabil
a

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

Turbiditate,
NTU

<5

0,980

1

0

2,590

0,250

0

0

0,340

pH, unit. pH

6,5-9,5

7,83

7,82

7,76

7,88

7,76

7,68

7,66

7,64

0,5

0

0

0,010

0

0

0

0

0

Amoniu
mg/l

(NH4+),

17

Sursa: Răspuns transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.
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-

Nitriti (NO2 ),
mg/l

0,1

0,002

0,003

0,028

0,004

0,001

0,001

0,001

0

Nitrati (NO3 ),
mg/l

50

37,4

36,2

20,6

34,5

36,8

37,3

38,1

24,5

Clor rezidual
liber, mg/l

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

250

78,6

78,6

73,7

79,3

80

80

82,1

77,9

Indice
permanganat,
mg/l O2

5

0,734

0,412

0,536

0,494

0,454

0.412

0,371

0,660

Duritate totala,
°germ.

>5

20,6

20,8

18,5

19,4

24

22,3

21,5

20,5

Reziduu total
uscat la 105°C,
mg/l

-

631

554

624

619

628

618

637

619

TDS, mg/l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

913

915

856

915

930

932

932

879

+

-

Cloruri (Cl ),
mg/l

Conductivitate,
μS/cm

În cadrul Raportului de mediu - Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea
efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Dobrogea - litoral, realizat de către Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral s-au propus anumite lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Valea Seacă, judeţul Constanţa, şi anume:
Denumirea obiectivului de
investitii
Amplasamentul

Lucrari de apărare împotriva inundaţiilor în
Bazinul Hidrografic Valea Seacă, jud. Constanţa
Valea Seacă este un curs de apă cadastrat, afluent pe partea
stangă a Canalului Dunăre – Marea Neagra, curs de apă ce
traversează sudul localităţii Valu lui Traian pe o distanţă de
cca. 6 km şi localitatea Murfatlar până la deversarea în
Canalul Dunărea – Marea Neagră. Din teren se constată că
valea măsoara în realitate 15 km şi primeşte pe sectorul de
vărsare, în intravilanul localiăaţii 2 văi cu caracter
intermitent (un afluent pe stânga şi unul pe dreapta). Comuna
Valu lui Traian este situată în partea central - estică a
judeţului Constanţa fiind traversată, de la vest la est, pe toata
lungimea comunei de DN3 şi linia ferată dublă electrificată
Bucureşti - Constanţa si avand un numar de 8 859 locuitori.

Necesitatea şi oportunitatea
lucrărilor

Localităţile Murfatlar şi Valu lui Traian sunt traversate în
lungul lor de DN 3, care este principala rută de acces spre
Litoral de la autostrada A2 Bucuresti – Cernavoda şi de calea
ferată dublă Bucuresti – Constanta.
Oraşul Murfatlar este situat în zona de influenţă imediată a
municipiului Constanţa şi zonă suport a litoralului Mării
Negre. Valea Seacă (Canalul pluvial) ce străbate comuna
Valu lui Traian pe toata lungimea ei şi oraşul Murfatlar în
partea de est, creează disfunctionalităţi ale
circulaţiei rutiere între zonele de nord şi de sud ale
localităţilor şi provoacă pagube prin inundaţii în perioada
ploilor torentiale.
Pe sectorul intravilan al cursului de apă sunt amplasate un
număr de 8 podeţe subdimensionate care obstructionează
curgerea apei la debite mari. Cursul de apă prezintă
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Valoarea investitiei

numeroase tronsoane colmatate, în special în zona podeţelor
şi sectoarelor cu contrapanta care îngreunează tranzitarea
apelor în situaţia producerii de ploi torenţiale.
Lucrările proiectate au ca scop regularizarea şi amenajarea
prin pereere a albiei cursului de apă Valea Seacă (Canal
colector) şi a albiei secundare Valea Seacă şi asigurarea
legăturilor pentru străzile ce traversează această vale, prin 7
podeţe pentru a permite o desfăşurare a traficului local, în
condiţii de sigurantă.
Necesitatea:
Execuţia unor lucrări de amenajare se impune ca urmare a
inundaţiilor produse în decursul anilor.
Valoarea estimata
30 484 569 Lei
Valoarea conform ultimului Deviz General Actualizat
25 193 859 (lei)

Prin realizarea lucrărilor de apărare prevăzute se măreşte gradul de siguranţă al
locuitorilor zonei şi se creează premizele unei dezvoltării sociale şi economice a zonei.
Măsuri privind reducerea poluării apei
Activitatea serviciilor de apă şi canalizare are ca obiective:
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
 realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;
 dezvoltarea durabilă a serviciilor;
 protecţia mediului.
Se impun măsuri pentru:
 economisirea apei,
 reducerea pierderilor la utilizatori şi în reţelele de distribuţie,
 utilizarea eficientă a apei;
 îmbunătăţirea calităţii apei prin reducerea poluării cauzate de substanţe periculoase
deversate în mediul acvatic (modernizarea şi retehnologizarea proceselor industriale,
realizarea de noi staţii de epurare a apelor industriale).
Datele furnizate de EUROSTAT evidenţiază starea precară a infrastructurii de apă şi
canalizare din România, prin comparaţie cu alte State Membre ale Uniunii Europene şi
accentuează necesitatea unor investiţii urgente în acest sector. România este a doua ţară, după
Polonia, din punct de vedere al investiţiilor necesare pentru acest sector, în perioada 20072013.
Supravegherea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă revine, în majoritatea ţărilor
europene, serviciilor de sănătate publică deoarece, o apă sigură, reprezintă un factor important
în prevenirea îmbolnăvirilor.
După cum se vede, societatea impune rigori în materie de igienă şi necesar de apă
potabilă distribuită, care cresc progresiv cererea de apă. Începând de la captarea ei, transportul
la utilizator, folosirea, evacuarea, epurarea şi redarea apei circuitului natural, instalaţiile,
procesele şi lucrările trebuie retehnologizate, eficientizate, extinse.
Reţeaua hidrografică din zona oraşului Murfatlar este foarte săracă, caracterizată de văi
puţin adânci care sunt tributare Canalului Dunăre – Marea Neagră.
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Aceste văi sunt lipsite de apă, în afara perioadelor de precipitaţii abundente. În zonă
există pârâul Siminoc, care îşi descarcă apele în Canalul Dunăre Marea – Neagră, în dreptul
localităţii Poarta Albă.
c) Calitatea zgomotului
Măsuri privind reducerea zgomotului
Măsurile de reducere a zgomotului sunt de tip continuu, reprezentând norme şi măsuri
adoptate în ultimii ani, care respectă atât principii de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor, cât
şi norme privind calitatea vieţii.
 dispunerea de trasee cu sens unic pe strazi înguste, cu imobile foarte apropiate
de axa de circulaţie - acestea realizeaza de obicei structuri de circulaţie paralele într-o zonă
rezidenţială sau cu funcţiuni complexe, realizând şi fluidizarea traficului;
 limitări ale tonajului autovehiculelor pe anumite artere
 limitarea vitezei de circulaţie pe anumite sectoare de drum, aglomerate şi de circulaţia
pietonală;
 înfiinţarea de sectoare de circulaţie pietonală, accesul autovehiculelor fiind interzis.
pentru amenajarea teritoriului:
 în procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale se au în vedere spaţii verzi
înconjurătoare mai mari, plasarea imobileor la distanţă mai mare faţă de trama stradală de
principală circulaţie, amenajarea spaţiilor verzi cu gard viu marginal la drum, pentru limitarea
sau reducerea zgomotului produs de traficul rutier;
 se evită realizarea de noi locuinţe în apropiarea aliniamentului căilor ferate de
circulaţie intensă.
Măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot:
 refacerea şi întreţinerea sectoarelor de cale de tramvai deteriorate, foarte zgomotoase;
 norme de inspecţie tehnică a autovehiculelor ce asigură transportul în comun, pentru a
asigura nivelul de producere şi transmitere a zgomotului în parametrii de fabricaţie.
alegerea surselor mai silenţioase.
Măsuri de reducere a transmiterii zgomotului:
 refacere şi intreţinere de aliniamente de gard viu în zonele de agrement învecinate
arealelor de circulaţie rutieră
 introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze
diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise;
 încurajarea populaţiei în acţiuni de refacere a izolarii fonice şi termice a locuinţelor,
prin anumite măsuri fiscale.
Măsuri pentru conservarea şi extinderea spaţiilor verzi
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o
suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectivele specifice spaţiilor verzi în zonele urbane, sunt următoarele:
 păstrarea şi conservarea zonelor verzi existente;
 creşterea suprafeţelor verzi;
 amenajarea suprafeţelor verzi pentru a deveni atractive pentru locuitori;
 efectuarea de noi plantări în jurul oraşelor;
 crearea unor perdele arboricole de izolare a zonelor industriale ale oraşului;
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asigurarea unei bune gospodăriri a zonelor plantate;
educarea şi conştientizarea publicului privind importanţa spaţiilor verzi;
antrenarea publicului în acţiuni de ecologizare.

Măsurile de protejare a spaţiilor verzi sunt:
 stabilirea sistemului de protecţie a spaţiilor verzi;
 stabilirea exactă a suprafeţelor spaţiilor verzi existente;
 refacere spaţiilor verzi în vederea asigurării suprafeţelor optime;
 realizarea unei hărţi complete si complexe a spaţiilor verzi;
 stabilirea unui sistem de monitorizare, conservare şi întreţinere a spaţiilor verzi

2.3. Capitalul antropic. Infrastructura edilitară
2.3.1. Situaţia locativă
Dreptul la o locuinţă adecvată constituie un drept fundamental al fiecărui cetăţean,
drept conferit de legislaţia în vigoare. Naţiunile Unite prioritizează şi promovează noţiunea de
locuinţă adecvată, şi respectiv dreptul fiecăruia la condiţii de locuire adecvate.
O locuinţă decentă trebuie să ofere, de asemenea, o intimitate şi o securitate
satisfăcătoare, să fie suficient de mare, luminoasă, călduroasă şi aerisită, să fie accesibilă, să
prezinte o structură stabilă şi durabilă, să deţină acces la infrastructura tehnico-edilitară (apă,
colectare a deşeurilor, canalizare), să fie plasată într-un mediu decent din punct de vedere
ecologic şi sanitar şi, să fie amplasată la o distanţă rezonabilă de locul de muncă şi serviciile de
bază.
Blocurile prezintă o serie de probleme, fiind necesară refacerea faţadelor prin
îmbunătăţirea plasticii arhitecturale, realizarea de tencuieli şi zugrăveli curente, cât şi
reabilitarea termică a blocurilor.
Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 și pusă la dispoziție de
către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, situaţia locuinţelor la nivelul oraşului
Murfatlar este următoarea:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumire indicator

Anul 2012

Locuinţe existente (număr total)
Locuinţe în proprietate majoritară de stat (număr)
Locuinţe în proprietate majoritar privată
Suprafaţă locuibilă totală (mp)
Suprafaţă locuibilă proprietate majoritară de stat
Suprafață locuibilă proprietate majoritar privată (mp)
Locuinţe terminate – număr total
Locuinţe terminate din fonduri private
Locuinţe terminate din fondurile populaţiei
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
(exclusiv pentru colectivităţi)
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri comerţ cu
ridicata şi amănuntul

3697
275
3422
135.321
5867
129.454
19
19
19
16
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12.
13.
14.
15.

Autorizaţii de construire pentru alte clădiri
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
(exclusiv pentru colectivităţi) - mp
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri comerţ cu
ridicata şi cu amănuntul – mp
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri – mp

1
2102
672
415

Tabel cu situaţia locativă pe teritoriul oraşului Murfatlar şi satului aparţinător
Siminoc, conform Recensământului populaţiei din 201118:
Numărul
Locuinţe
Numărul altor
Numărul
clădirilor
convenţionale
locuinţe de
gospodăriilor
locuit
Oraşul Murfatlar
1568
3491
10
3243

18

Date preluate de la Recensământul din 2011
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2.3.3. Patrimoniul arhitectural şi cultural. Identitatea locală
Considerăm acest punct al analizei ca fiind esențial în procesul de elaborare al
strategiei de dezvoltare locală. Pe lângă poziționarea geografică favorabilă, informațiile ce vor
fi prezentate evidențiază un potențial demn de luat în seamă în dezvoltarea viitoare a oraşului
Murfatlar. Atât din punctul de vedere al manifestărilor culturale tradiționale la nivel local, cât
și din punctul de vedere al relațiilor culturale, Murfatlar este un pol deschis ce prezintă interes
pentru stabilirea unor parteneriate durabile în acest domeniu. Este adevărat faptul ca aceste
parteneriate, precum și activitățile specifice domeniului cultural nu sunt generatoare de venituri
în mod direct. Abordarea corectă a acestui domeniu trebuie privită nu prin prisma unui
beneficiu economic imediat, ci mai degrabă prin premizele de dezvoltare pe care le crează în
mod indirect. O astfel de abordare viitoare a autorității publice locale va trebui să fie bine
fundamentată și să definească măsurile și acțiunile ce vor fi necesare pe termen scurt și mediu
pentru atingerea unor obiective pe termen mediu și lung. Dezvoltarea bazată pe promovarea
valorilor culturale este cea care poate genera beneficii reale comunității locale și care asigură
premizele unei dezvoltări locale durabile.
În localitatea Murfatlar a fost descoperit pe 11 iunie 1957, în urma unor lucrări de
extindere, prin împuşcare a zonelor de exploatare a cretei în cariera modernă, un ansamblu de
monumente din sec. X ( 992 ). Cercetările demarate în 1960 de Institutul de Arheologie
,,Vasile Parvan” şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa au dus la
degajarea complexului şi la identificarea monumentului ce conţinea bisericuţe, chilii, locuinţe
şi morminte, toate sapate in dealul de creta, numit Tibisir. De inspiraţie certă bizantină sunt
lăcaşurile de cult, dintre care unul este format din altar, naos şi pronaos, cu bolţi semicirculare,
iar altul este o bazilică cu trei nave, toate cioplite în stânca de calcar. Pe pereţii încăperilor au
fost descoperite inscripţii diferite, cu caractere chirilice, galgolitice şi runice, ca şi decoraţii
geometrice, zoomorfe şi antropomorfe. Complexul a păstrat o mulţime de însemne ale
creştinismului, începând cu simplele cruci, continuând cu imaginile unei perechi de preoţi
pelerini, icoane şi terminând cu prima reprezentare a Naşterii Domnului. Aceste însemne şi
multe altele fac ca acest complex să fie unic in România. Dincolo de importanţa arheologică,
ansamblul poate fi considerat piatra de căpetenie a creştinismului. Se presupune că, timp de
sute de ani, bazilicile au fost loc de pelerinaj pentru soldaţi, negustori şi preoţi. La Murfatlar sau descoperit şi schelete ale războnicilor vikingi. Există mai multe teorii privind expediţiile
triburilor nordice la Dunăre. Cel mai probabil, la Murfatlar au fost înmormântaţi membrii
convoaielor venite din sud, pe aşa-numitul ,,drum al grecilor”, ruta principală de comerţ între
N şi S Europei.
Judeţul Constanţa este unul dintre spaţiile cunoscute pentru vechea sa tradiţie istorică.
Printre monumentele care atestă acest lucru şi care promovează valorile culturale ale
teritoriului dobrogean se numără Ansamblul rupestru de la Murfatlar, unic în România prin
modul de prezentare a dovezilor existenţei creştinismului în Dobrogea. Ansamblul rupestru
Murfatlar a fost declarat monument istoric, bun de interes public judeţean şi aparţinând
domeniului public al judeţului Constanţa.
Din patrimoniul cultural al oraşului Murfatlar fac parte numeroase case ce datează de la
sfârşitul sec. XIX - începutul sec.XX, cum ar fi: Casa Stamatopolus (1899), Conacul Mihail
Kogălniceanu, Casa Omer Bechir Bey. De asemenea, Biserica „Naşterea Maicii Domnului”,
începută în 1903 şi finalizată în 1906.
În oraşul Murfatlar există monumente şi ansambluri monumentale de interes
naţional, însă acestea necesită lucrări de consolidare şi restaurare.

31

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
cu orizontul de timp 2014 - 2020
Tabel privind monumentele istorice situate pe teritoriul administrativ al oraşului
Murfatlar:
Nr.
Cod LMI
Denumire monument
Adresă
Datare
crt.
istoric
1.
CT–I-s-A-02585
Ansamblul Rupestru
Str. Muzeului
Sec. X-XI, Epoca
de la Murfatlar
nr.1
Medieval Timpurie
2.
CT–II-a-B-02865
Ansamblul Gara
Calea Bucureşti, Începutul sec. XX
Basarabi
nr. 1J, nr..3
3.
CT-II-m-A-02866
Biserica ,,Naşterea
Str. Credinţei,
1903 - 1906
Maicii Domnului”
nr.9
4.
CT-II-m-A-02870
Conacul
Aleea
Sfârşitul Sec. XIX
M.Kogălniceanu, azi
Mărgăritarelor,
– începutului sec.
Grădinită cu PN
nr.16
XX
Lista oraşelor înfrățite cu oraşul Murfatlar:
Oraşul
Shabla
Burhanye
San Cipirello
Căinari, Raionul Căuşeni

Ţara
Bulgaria
Turcia
Italia
Rep. Moldova

Anul înfrăţirii
2006
2006
2007
2011

2.3.4. Alimentarea cu apă şi ape uzate
Generalităţi. Pentru alinierea la Directiva 98/83 a Comunităţii Europene cu privire la
calitatea apei destinate consumului uman precum şi la Directiva 91/271 a Comunităţii
Europene privind tratarea apei uzate urbane, Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat
Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Domeniile de finanţare care sunt
sprijinite prin POS Mediu sunt conforme cu prevederile Regulamentului Nr. 1080 /2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare
Regională şi ale Regulamentului Consiliului Nr. 1084 /2006 privind Fondul de Coeziune. La
elaborarea POS Mediu s-a avut în vedere că în ţara noastră volumul resurselor de apă
utilizabile este de 2.660 m3/ locuitor/ an, în comparaţie cu media europeană de 4.000 m3/
locuitor/ an. Aceasta se datorează în principal contaminării în trecut a resurselor, la care se
adaugă unele activităţi economice actuale, dezvoltate fără luarea în considerare a aspectelor de
protecţia mediului.
În România, 86% din populaţia a 256 localităţi urbane (aproximativ 11.551.096
locuitori) are acces la apa potabilă prin reţelele publice de distribuţie. Cifrele furnizate de
Ministerul Mediului arată că în 55 de localităţi urbane (21,5%) populaţia este conectată în
proporţie de 100% la sistemele publice de distribuţie a apei. Această situaţie se datorează, în
principal, lipsei investiţiilor pe termen lung în ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă.
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti - referitoare la
sectorul de apă - sunt în mare măsură în conformitate cu acquis-ul comunitar. Serviciul public
de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate este reglementat prin Legea nr. 241
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din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi
completări ulterioare.
Cerinţele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse în totalitate în
legislatia românească prin:
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificări şi completări
ulterioare.
- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificări şi completări ulterioare;
- Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificări şi completări ulterioare;
- Ordin nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Ordin nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
- Ordin nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind
contorizarea apei şi a energiei termice la populatie, instituşii publice şi agenţi
economici;
- Ordin nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri
de informare a consumatorilor, persoanelor fizice, de către operatorii economici
prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia;
Obiectivul principal privind calitatea apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor
de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman şi de a asigura că apa
destinată consumului uman este potabilă şi curată.
Obiectivul privind epurarea apelor uzate orăşenesti este de a proteja mediul
înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de
pe teritoriul localităţilor şi a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special în
industria alimentară.
Ţinând cont de cerinţele Planurilor de Conformare, autorităţile administraţiei publice
locale sunt responsabile pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare
a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca serviciul public de
alimentare cu apă şi canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse
directivele U.E.
Operatorii din domeniu au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de
calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali,
monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publica şi a autorităţilor
administraţiei publice locale.
Situaţia existentă a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul oraşului
Murfatlar este următoarea:
Nr.
Denumire indicator
crt.
1. Lungimea totală a reţelei simple de distribuire a apei potabile - km
2. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile mc/zi
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3.
4.
5.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total mii mc
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz casnic – mii mc
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare – km

553
339
30,3

Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii operatorului regional în domeniul alimentării
populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate, oraşul Murfatlar este alimentat din sursa
de apă Murfatlar 1.
Sursa de apă Murfatlar 1 este situată între oraşul Murfatlar şi localitatea Poarta Albă, pe
DN 22 C. Sursa este împrejmuită cu stâlpi din beton cu plasă sudată şi stâlpi de lemn cu sârmă
ghimpată.
Apa captată din sursa Murfatlar este pompată în reţeaua de distribuţie a oraşului
Murfatlar cu ajutorul unei conducte Ø 350 mm OL, iar apa este tratată prin injectarea soluţiei
cu clor gazos (conform legii 458/2002) cu ajutorul unei statii de clorinare.
Distribuţia apei potabile se realizează într-un sistem inelar şi ramificat. Reţeaua de
distribuţie a oraşului Murfatlar este formată din conducte de oţel, azbociment, fontă, dar şi
PEHD, iar diametrele variază între DN 80 – DN 400.
Producţia de apă pe anul 2012 a fost de aproximativ 1.000.000 mc.
Apele uzate colectate în reţeaua de canalizare din oraşul Murfatlar sunt deversate în
staţia de epurare de la Poarta Alba.
La nivelul unităţii administrativ – teritoriale a oraşului Murfatlar si satului Siminoc s-a
implementat în perioada 2010 – 2012, proiectul ,,Reabilitare sistem de alimentare cu apă în
satul Siminoc, oraş Murfatlar, judeţul Constanţa; ,,Extindere sistem de canalizare pe
străzi în oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa”, prin Programul ,,Sistem integrat de
reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi
a apelor uzate în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori”, prin Compania Naţională de
Investiţii.
Prin obiectivul ,,Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitatea Siminoc” s-au
realizat lucrări la sursa existentă (captare), instalaţii mecano – hidraulice, înlocuire conductă de
refulare Dn 150 mm din oţel în puţul forat şi în camera de vane, instalaţii electrice pentru
automatizare foraj – rezervor; staţie de tratare (clorinare), conductă de refulare între sursă şi
rezervor (terasamente, procurare, montaj, armături, fitinguri), reţea de distribuţie (terasamente,
procurare, montaj, armături, fitinguri), rezervor înmagazinare 150 mc.
Reţeaua de alimentare cu apă pe străzi în satul Siminoc, în urma implementării
proiectului ,,Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Siminoc, oraş Murfatlar,
judeţul Constanţa” a fost realizată în lungime totală de 13.293 ml, situată în intravilanul
satului Siminoc pe străzile: Privighetorii, Răsăritului, Cerealelor, Fagului, Sălciilor,
Secerişului, Vişinului, Izvor, Cultelor, Socului, Cireşului, Fântâniţei, Cumpenei, Murfatlar,
Apusului, Prunului, Amurgului, Culturii, Horei, Islazului, Mioriţei, Părului, Unirii, Valea
Mare, Duzilor, Ciobăniţei, Viforului, Mărului, Stadionului, Mecanizatorului, Ogorului.
Reţeaua de canalizare menajeră este de tip separativ si s-a amplasat pe străzile din
următoarele cartiere: cartierul de vest, cartierul de nord şi din zona cuprinsă între DN 22C şi
Canalul Dunăre – Marea Neagră, în lungime totală de 10.015,50 ml. Prin obiectivul ,,Sistem de
canalizare în oraşul Murfatlar” s-au realizat următoarele: reţele de canalizare (terasamente,
procurare, montare, etc.), staţie de pompare ape uzate.
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Staţii de pompare în oraşul Murfatlar
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire obiectiv
Staţie de pompare SP2
Staţie de pompare SP3
Staţie de pompare SP4
Staţie de pompare SP5

Adresa obiectivului
Str. Ciocârliei, nr.1A
Str. Credinţei, nr. 13A
Str. Duzilor, nr. 2A
Str. Vasile Pârvan, nr.9

Suprafaţa
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp

2.3.5. Salubrizarea şi gestiunea deşeurilor solide
Generalităţi. Implementarea în România a politicilor UE privind gestiunea deşeurile se
asigură prin Strategia naţională de gestionarea deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a
deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004
(privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de
gestionare a deşeurilor).
De asemenea, legislaţia europeană legată de managementul deşeurilor este transpusă în
totalitate în legislaţia interna prin următoarele reglementări („legislaţie primară”):
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; modificată şi
completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 27/2007;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- H.G nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor
şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificată şi completată prin H.G.
nr. 358/11. 04. 2007;
- H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - abrogă HG nr. 662/2001;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificata şi completată prin
H.G nr. 1292/15.12.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
- H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin H.G.
nr. 427/2010 ;
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
modificată şi completată prin H.G. nr. 247/2011 ;
- HG nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi
controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;
- H.G. nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
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HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de
deşeuri - abrogă HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93;
- H.G. nr. 1453/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de
deşeuri;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României;
- H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificata şi
completate prin H.G. nr. 1633/2009;
- H.G. nr. 1313/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (MO
nr. 728 din 02/11/2010);
- H.G. nr. 992 /2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice, modificată prin HG 816 din 21 iunie 2006.
Anexa la HG a fost completată prin OM 1226/1771/2007 (M.Of. nr. 626/ 12
septembrie 2007);
- HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest,
modificată prin HG 734/2006;
Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza
Legii Nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare), care a înlocuit Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de
salubrizare a localităţilor.
Activităţile specifice serviciilor de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin
intermediul unor operatori, care activează numai în baza unei licenţe obţinută în condiţiile legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice (Legea nr. 51/2006) sau prin unele legi speciale(după
caz).
Serviciile publice de salubrizare cuprind în principal următoarele activităţi:
- pre-colectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim
special;
- sortarea deşeurilor municipale;
- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;
- depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
- înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
unităţilor de ecarisaj;
-
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-

-

-

colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei;
colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din
gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară
a locuinţelor /apartamentelor proprietate individuală;
dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de salubrizare şi management al deşeurilor
în oraşul Murfatlar
În oraşul Murfatlar activitatea de colectare, transport şi depozitare a reziduurilor
menajere este asigurată de Serviciul comunitar de utilităţi publice, ce are ca activitate
prestările de servicii privind ridicarea şi transportul gunoiului stradal, întreţinerea şi
funcţionarea canalizării pluviale, întreţinerea spaţiilor verzi, parcurilor, precum şi plantarea
materialului dendrofloricol.
Serviciul Salubrizare din cadrul Serviciului Comuntar de Utilităţi Publice asigură în
prezent următoarele servicii:
- curăţarea (măturarea) manuală a trotuarelor, a parcărilor aparţinând domeniului
public;
- curăţarea şi decolmatarea rigolelor şi a şanţurilor;
- execuţia de lucrări ale terenului, plantarea şi întreţinerea spaţiilor verzi;
- tunderea pomilor ornamentali şi a gardurilor vii, cosirea manuală şi mecanizată a
ierburilor de pe spaţiile verzi ale oraşului;
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide de pe raza oraşului
Murfatlar;
Sursele de deşeuri din oraşul Murfatlar sunt: deşeuri menajere provenite de la
populaţie şi agenţii economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri.
Compoziţia deşeurilor menajere din oraşul Murfatlar:
- hârtie – 1,3 to
- metale – 48 to
- sticlă – 180 to
- plastic – 82 to
Depozitarea deşeurilor se face într-o zonă situată la marginea oraşului, în prezent
neamenajată, fără trierea, selectarea şi reciclarea pe categorii de deşeuri.
Depozitul de deşeuri a oraşului Murfatlar este situat la distanţă de cca 1,5 km de
primele locuinţe, 2 km de centrul oraşului şi 1÷1,5 km de Canalul Dunăre – Marea Neagră,
singura apă de suprafaţă existentă în zonă.
Depozitul de deşeuri al oraşului Murfatlar se încadrează în categoria depozitelor
mijlocii de deşeuri nepericuloase, deoarece suprafaţa de depozitare reală este de 3 ha, iar
deşeurile sunt menajere sau similare celor menajere de la agenţi economici şi deşeuri inerte
(fără deşeuri nepericuloase).
Caracteristicile Depozitului de deşeuri a oraşului Murfatlar, aşa cum rezultă din
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documente sunt următoarele:
- suprafaţa prevăzută = 3,0 ha;
- suprafaţa ocupată până în prezent = cca 1,5 ha;
- capacitatea prevăzută = 500.000 mc;
- capacitatea ocupată = 241.550 mc;
- capacitatea disponibilă = 258.450 mc;
- volumul deşeurilor = cca. 18.750 mc/an;
- înălţimea depozitului = cca 40 m
Depozitul de deşeuri are o formă aproximativ dreptunghiulară, cu următoarele
dimensiuni aproximative: L = 300 m, l = 100 m, în suprafaţă de 3 ha.
Grosimea stratului de deşeuri depozitate în timp, în amestec cu sol vegetal şi împreună
cu stratul de steril este de aproximativ 40 m, peste care se întinde un strat de pământ de 1 – 1,5
m grosime; în zona în care nu mai sunt depozitate deşeuri solul prezintă înnierbări.
Totodată, depozitul urban neconform de deşeuri Murfatlar are o suprafaţă de 7,5 ha şi
este exploatat din 1976 cu termen de sistare a activităţii de depozitare în 2015.
Amplasamentul aferent depozitului este localizat în partea de sud a localităţii (în
depozitul steril care a aparţinut fabricii de cretă), la o distanţă de peste 1,5 km de zona locuită.
Denumire depozit

Suprafaţa (ha)

MURFATLAR

7,5 ha

Cantitatea de
deşeuri (mc)
existentă
937.000

Cantitatea de deşeuri
(mc) existentă la
momentul închiderii
1.002.000

Suprafaţa după
închidere

An
închidere

8,2 ha

2015

Sursa: Lucrarea ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

Închiderea depozitului se va face respectând Normativul tehnic privind depozitarea
deşeurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004.
Lucrările de închidere a depozitului vor presupune compactarea masei deşeurilor prin
treceri succesive cu un buldozer, de 3 – 5 ori. Se vor construi berme perimetrale şi indiguiri
pentru a încorpora deşeurile.
Deşeurile voluminoase, precum deşeurile de echipamente electrice şi electronice,
bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deşeurile feroase, deşeurile de mobilier sau din
construcţii şi demolări, vor fi îndepărtate pentru a facilita compactarea masei deşeurilor.
Gropilor existente în corpul depozitului se vor nivela prin umplere cu pământ şi compactare.
Profilul depozitului deupă închidere va fi de forma unei calote, cu pante ale taluzurilor
de minim 1:10 şi maxim 1:3.
Proiectul de închidere a actualelor depozite de deşeuri neconforme, nu cuprinde măsuri
de colectare a levigatului. Concentraţia substanţelor chimice prezente în levigat atinge o
valoare maximă în primii 3 – 5 ani de la deschiderea depozitului, după care descresc gradual în
timp. Substanţele uşor solubile şi biodegradabile au valori maxime la începerea exploatării
depozitului. După primii ani de exploatare levigatul conţine substanţe organice dizolvate uşor
biodegradabile, urmare, în special a prezenţei acizilor graşi volatili. Specific acestei perioade
este PH-ul cuprins între 6-7, care după o vechime a depozitului de 4 – 5 ani, prezintă valori în
creştere ajungând la 7-8, ca urmare a epuizării substanţelor uşor biodegradabile şi a producerii
gazelor de fermentaţie. În timp, concentraţiile compuşilor din levigat scad, conţinutul fiind
format din apă, gaze dizolvate (bioxid de carbon şi metan) şi biomasă. Cantitativ levigatul
creşte în primii ani 4 ani, descreşte până în cel de-al 8-lea an şi rămâne constant la o valoare ce
reprezintă cca. 1%0 din cantitatea maximă.
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Având în vedere că depozitul a fost deschis acum cca. 30 de ani, fără a avea prevăzut
un sistem de impermeabilizare la baza acestora, levigatul format pe parscursul perioadei de
funcţionare a depozitului a poluat atât solul cât şi apa freatică.
Remedierea, decontaminarea solului/subsolului şi a aeplor subterane pe care este
amplasat depozitul, se va produce în mod natural, urmare a măsurilor de închidere, prin
procesul complex denumit atenuare naturală (art.2 din HG nr. 1403/2007 privind refacerea
zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate) proces care, într-un
interval de mai mulţi, în funcţie de gradul de contaminare loal, poate conduce la revenirea
acestuia la parametrii iniţiali.
Conform Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor şi a HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, controlul calităţii
apei subterane se va realiza prin 3 foraje de control, unul amplasat în amonte şi două în aval
faţă de depozit, pe direcţia de curgere a apelor subterane. Se va monitoriza astfel nivelul apei
subterane, prin prelevări la intervale de 6 luni şi compoziţia acesteia – frecvenţa de prelevare
se stabileşte astfel încât să fie posibile acţiuni de remediere între două determnări, în cazul în
care se atinge un prag de alertă).
Monitorizarea depozitului se va face pe o perioadă de minim 30 de ani.
Conform datelor deţinute, cantitatea de deşeuri menajere colectate din oraşul Murfatlar
este următoarea:
Deşeuri

Populaţie
Agenţi economici
Parcuri
Pieţe
Stradal
Hârtie, carton

Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate
- tone2012
2013
3020
3030
2952
2953
122
97
49
40
108
83
1,3
0,4

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale. Managementul corespunzător al
deşeurilor solide municipale presupune şi componenta de gestionare a deşeurilor periculoase
din deşeurile menajere, în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi de protecţie a sănătăţii
populaţiei şi a mediului.
În oricare gospodărie se găsesc deşeuri cu conţinut de substanţe chimice periculoase
care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a mediului, prin manipularea, stocarea sau
eliminarea necorespunzătoare (ex. în reţeaua de canalizare sau în curtea gospodăriei).
Consecinţele ar putea fi contaminarea apei de suprafaţă/subterană, posibila rănire a
gospodarului sau a operatorului de salubritate şi/sau reprezintă un mare risc de poluare a
sistemului de canalizare. De asemenea, când o serie de substanţe chimice sunt evacuate în
reţeaua de canalizare, vaporii adunaţi ar putea provoca incendii şi explozie în ţevi.
Deşeurile periculoase din deşeuri menajere nu este un flux uşor de abordat şi gestionat,
spre deosebire de categoriile de deşeuri din deşeurile menajere reciclabile, dar este necesar să
se ajungă, cel puţin, la informarea, conştientizarea şi responsabilizarea populaţiei şi a
autorităţilor cu privire la impactul acestor deşeuri asupra sănătăţii şi mediului.
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Deşeurile periculoase sunt reprezentate de materiale, substanţe sau produse de care posesorul
se debarasează, are intenţia sau obligaţia să le elimine, provenind din gospodării, instituţii,
companii, din zona rurală şi urbană şi care au proprietăţi periculoase – explodează, oxidează,
sunt puternic inflamabile, iritante, nocive, toxice, ruginesc, infectează, sunt cancerigene sau
mutante .
Conform Listei europene a deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, din cele 40 tipuri de deşeuri municipale, 14 sunt încadrate ca deşeuri periculoase:
- Solvenţi
- Acizi
- Alcali
- Pesticide
- Fotochimice
- Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care conţin mercur
- Echipamente scoase din funcţiune, care conţin clorofluorcarburi
- Alte uleiuri şi grăsimi
- Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi răşini care conţin substanţe periculoase
- Detergenţi care conţin substanţe periculoase
- Medicamente citotoxice şi citostatice
- Echipamente electrice şi electronice scoase din funcţiune, conţinând
componente periculoase
- Baterii şi acumulatori
- Lemn conţinând substanţe periculoase
O parte a deşeurilor municipale periculoase sunt reglementate prin acte legislative
specifice pentru anumite fluxuri de deşeuri, responsabilitatea gestionării lor fiind clar
determinată - sunt acoperite de schema „Responsabilitatea Producătorului” (ex. baterii,
lubrifianţi, uleiuri uzate, filtre de ulei uzat, deşeuri din echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
Astfel, Directiva nr.2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) este transpusă în legislaţia românească prin HG 448/2005 şi presupune:
- creearea de sisteme care să permită deţinătorilor finali să predea DEEE gratuit către
punctele de colectare,
- asigurarea colectării de către distribuitorii de EEE a DEEE de acelaşi tip şi în
aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamente furnizate,
- asigurarea unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/locuitor/an de deşeuri de
EEE din gospodăriile populaţiei,
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de
colectare necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei.
Tipuri de DEEE care intră sub prevederile directivei:
- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
- Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
- Echipamente de larg consum
40

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
cu orizontul de timp 2014 - 2020
- Echipamente de iluminat
- Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari
dimensiuni)
- Jucării, echipamente sportive şi de agrement
- Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
- Instrumente de supraveghere şi control
- Distribuitoare automate.
Cantitatea de DEEE- uri colectată în oraşul Murfatlar în anul 2012 a fost de 8,963
tone.
Raportându-ne la o populație de 10.260 locuitori (Recensământ 2011), reiese că în anul
2012 un locuitor a colectat doar 0,87 kg deşeuri electrice şi electronice. Deşi s-au colectat mai
multe deşeuri de EEE faţă de ceilalţi ani, cantitatea este mult sub media europeană impusă pe
locuitor/an. Obligaţia României de a colecta în fiecare an patru kilograme de deşeuri electrice
/DEEE/de către fiecare locuitor este departe de a fi îndeplinită, întrucât statisticile la nivel
naţional arată aceeaşi scădere alarmantă din 2009 şi până în prezent, rata de colectare la nivelul
ţării ajungând la 0,9 kg/locuitor.
La nivelul ţării, colectarea separată a deşeurilor municipale în vederea valorificării
deşeurilor de ambalaje provenite din deşeurile menajere (hârtie, carton, sticlă, metale,
materiale plastice) se practică într-o mică măsură, mai mult la nivel local, în cadrul unor
proiecte iniţiate de societăţile de salubrizare şi primării, în colaborare cu operatorii economici
care pun pe piaţă ambalaje şi produse ambalate. Aceste tipuri de proiecte s-au derulat şi se
deruleaza în oraşul Murfatlar, în colaborare cu şcoli, instituţii şi operatori economici.
Obiective şi ţinte europene, naţionale, regionale privind salubrizarea şi
gestionarea deşeurilor
Abordarea UE în domeniul gestionării deşeurilor se bazează pe patru principii majore:
a) Prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în cadrul
oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea metodelor
de producţie cât şi de determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea privind
produsele (orientarea către produse verzi) şi să abordeze un mod de viaţă, rezultând
cantităţi reduse de deşeuri.
b) Reciclare şi reutilizare – încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor
componente, preferabil prin reciclare. În acest sens sunt identificate câteva fluxuri de
deşeuri pentru care reciclarea este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din
uz, deşeuri de baterii, deşeuri din echipamente electrice şi electronice.
c) Valorificare prin alte operaţiuni a deşeurilor care nu sunt reciclate.
d) Eliminarea finală a deşeurilor – în cazul în care deşeurile nu pot fi valorificate, acestea
trebuie eliminate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, cu un
program strict de monitorizare.
Politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se subscrie obiectivelor
politicii europene în materie de prevenire a generării deşeurilor şi să urmărească reducerea
consumului de resurse şi aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. Principiul acţiunii preventive
este unul din principiile care stau la baza Ordonanţei de Urgenţă Nr.195/2005 privind protecţia
mediului cu modificările şi completările ulterioare, Directiva 2008/98/CE privind deşeurile,
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transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prezentând
ierarhia deşeurilor care “se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al
politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, astfel: prevenirea,
pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu
valorificarea energetică şi, ca ultimă optiune, eliminarea”.
Pentru conformarea cu cerinţele de mediu prevăzute în Tratatul de aderare a României
la Uniunea Europeană şi în noile directive UE, Strategia Naţionala de Gestionare a
Deşeurilor 2014-2020 (SNGD) prevede ca şi şi modalitate principială de abordare,
îndreptarea României către o „societate a reciclării”, prin:
- Prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, în conformitate cu
ierarhia deşeurilor;
- Încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă
a resurselor;
- Dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea
promovării unei reciclării de înaltă calitate;
- Dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificare
cu randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri;
- Evitarea exporturilor și încurajarea importurilor unor tipuri de deşeuri pentru care
există tehnologii de reciclare/valorificare.
- Susţinerea recuperarii energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot fi
reciclate;
- Reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare.
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor este inclusă ca şi obiectiv
şi în cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României (SNDD 2013 –
2020 – 2030). Obiectivele şi tintele naţionale care privesc gestionarea deşeurilor sunt:
- până în anul 2013 - se va reduce până la 2,4 milioane tone cantitatea anuală a
deşeurilor biodegradabile depozitate, reprezentând 50% din totalul produs în 1995;
- până în anul 2013 - se prevede un grad de recuperare a materialelor utile din
deşeurile de ambalaje pentru reciclare sau incinerare cu recuperare de energie de
60% pentru hârtie/carton, 22,5% pentru mase plastice, 60% pentru sticlă, 50%
pentru metale şi 15% pentru lemn;
- până în 2015 - reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe;
- până în anul 2015 - crearea a 30 sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel
regional/judeţean; închiderea a 1.500 depozite mici situate în zone rurale şi a 150
depozite vechi în zonele urbane; realizarea a 5 proiecte pilot pentru reabilitarea
siturilor contaminate istoric; asigurarea unor servicii îmbunătăţite de salubritate şi
management al deşeurilor pentru un număr de 8 milioane locuitori.
În vederea conformării cu Directivele UE, România a obţinut în cadrul procesului de
negociere perioade de tranziţie până în 2017 pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri:
- depozite de deşeuri municipale – perioade de tranziţie până în 2017;
- stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase – 2009;
- depozite de deşeuri industriale nepericuloase – perioade de tranziţie până în 2013.
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România face parte din categoria noilor SM în care cea mai mare parte a cantităţilor de
deşeuri municipale colectate sunt eliminate prin depozitare, operaţiunile de reciclare şi
valorificare fiind utilizate într-o măsură foarte mică. În structura deşeurilor municipale din
România, conform datelor Agentiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cea mai mare
pondere o au deşeurile menajere (cca 64%), în timp ce deşeurile stradale şi deşeurile din
construcţii şi demolări au aproximativ aceeaşi pondere (10%, respectiv 9%). Peste 90% din
deşeurile municipale colectate sunt eliminate prin depozitare.
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) reprezintă instrumentul care
stabileşte un sistem unitar pentru managementul deşeurilor municipale, prevede stabilirea
graduală la nivel naţional a unui sistem de management al deşeurilor municipale şi constă în:
a. colectarea/colectarea selectivă;
b. transportul şi transferul deşeurilor;
c. recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu accent pe
ambalajele de plastic (PET);
d. recuperarea energiei;
e. tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora;
f. depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de
mediu în vigoare.
Conform PNGD, alte tinte importante de atins în sectorul de management al deşeurilor
sunt:
- Colectarea a 84% din deşeurile municipale generate: 2013
- Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile prin reciclare şi procesare
(minimizarea materiei organice pentru reducerea poluanţilor emişi prin levigat şi
gazul de depozit)
o Reducerea cu 50% până în 2013
o Reducerea cu 65% până în 2016
Deşeurile de ambalaje:
- atingerea obiectivului global de reciclare de 55%,
- obiectivului global de valorificare de 60%,
- obiectivelor de reciclare de 22,5 % din greutate pentru plastic, (considerându-se
numai materialul reciclat ca material plastic) şi obiectivelor de reciclare de 60% din
greutate pentru sticlă, până la 31 Decembrie 2013
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) constituie documentul de bază
pentru proiecterea sistemului de management integrat al deşeurilor. Pentru toate etapele de
proiectare care depăşesc termenul de 2013, se aplică prevederile SNDD, care vizează
orizonturile 2020-2030. Acesta este în lucru pentru actualizare.
Obiective pentru dezvoltarea serviciilor de salubrizare şi management al
deşeurilor la nivel local
În prezent, în judetul Constanţa se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de
Management al Deşeurilor în judeţul Constanţa”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013.
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul CONSTANŢA - valoare
totală de 45,72 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 31,04 milioane Euro
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Proiectul include urmatoarele investiţii:
Colectarea selectivă a deşeurilor
Autovehicule de transfer deşeuri
2 Staţii de transfer (Hârşova şi Deleni)
3 Staţii de sortare (Topraisar, Lumina şi Tortoman)
2 Staţii de tratare mecano-biologică (Lumina şi Tortoman)
Depozit conform de deşeuri 850.000 mc (Tortoman)
Închiderea depozitelor neconforme urbane Hârşova, Techirghiol, Cernavodă,
Murfatlar, Medgidia

Obiectivele acestui proiect vizează, pe de-o parte, colectarea tuturor deşeurilor generate
de populaţie, precum şi valorificarea unei bune părţi din deşeurile reciclabile ca materii prime
în diverse procese tehnologice, iar pe de altă parte, asigură protecţia factorilor de mediu şi
schimbă aspectul fizic şi peisagistic al zonelor urbane şi rurale.
Pe termen lung, proiectul are în vedere reducerea riscurilor de poluare a apelor
subterane şi de suprafaţă; reducerea poluării aerului (se reduc emisiile de NH3, SO2, CO2),
reducerea poluării solului etc., dar şi producerea de compost, care ar putea asigura înlocuirea
îngrăşămintelor pe bază de nitraţi.
Grupul ţintă pentru acest proiect îl constituie populaţia din 62 localităţi (la care se
adaugă Consiliul Judeţean Constanţa), aproximativ 638.629 persoane, grupate în 8 zone, după
cum urmează:
zona 1 – Constanţa – include municipiul reşedinţă de judeţ Constanţa şi o serie de
localităţi urbane: Ovidiu, Murfatlar, iar ca localităţi rurale, un număr de 3 comune;
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zona 2 – Eforie – include oraşele Techirghiol şi Eforie, precum şi 9 comune din
aproprierea acestora;
zona 3 – Mangalia – include oraşul Negru – Vodă şi un număr de 5 comune adiacente.
Oraşul Mangalia nu participă în cadrul proiectului;
zona 4 – Medgidia – include oraşul Medgidia, precum şi 8 comune adiacente;
zona 5 – Cernavodă – include oraşul Cernavodă, precum şi 4 comune adiacente;
zona 6 – Târguşor include cele 7 comune din nord – estul judeţului, cu excepţia
localităţii Cogealac;
zona 7 – Hârşova – include oraşul Hârşova, precum şi 9 comune adiacente;
zona 8 – Deleni include oraşul Băneasa, precum şi 10 comune adiacente.
În viitor, 2014-2020, sistemul presupune o schimbare fundamentală în comportamentul
producătorilor de deşeuri, fie ei simpli cetăţeni sau agenţi economici din judeţul Constanţa,
prin aceea că toţi trebuie să colecteze separat deşeurile şi trebuie să se convingă asupra
necesităţii de a implementa noul sistem integrat de gestionarea deşeurilor. Prin urmare, fiecare
cetăţean trebuie să conştientizeze faptul că, dacă nu acţionează în direcţia colectării selective a
unor deşeuri care se generează zilnic (deşeuri biodegradabile, ambalaje de hârtie şi carton,
recipiente din plastic, sticlă sau metal, deşeuri electrice şi electronice şi baterii) şi le aruncă
amestecat în pubele sau containere de gunoi, acest lucru se va reflecta nu doar în gradul ridicat
de poluare care afectează sănătatea şi mediul, ci şi în preţul pe care trebuie să-l plătească
pentru produsele noi din acelaşi material sau pentru serviciul de salubritate.
Obiectivul general constă în creşterea standardelor de viaţă şi de mediu din oraşul
Murfatlar, cu respectarea acquis-ului comunitar de mediu.
Obiectivele specifice vizează:
1) Creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul oraşului
Murfatlar;
2) Extinderea colectării selective a deşeurilor;
3) Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, la tarife
acceptabile pentru populaţia din localitate;
4) Creşterea cantităţii de deşeuri colectate şi valorificate prin reciclare, reutilizare
sau alte procese, prin care se obţine energie sau materii prime reciclate la
nivelul oraşului Murfatlar;
5) Dezvoltarea tehnologiilor curate cu un consum redus de energie
6) Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei
Direcţii de acţiune şi tipuri de proiecte propuse
-

-

Dotarea suplimentară cu echipamentele de colectare necesare în vederea creşterii
gradului de de acoperire cu servicii de salubritate şi colectare selectivă a deşeurilor;
Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, prin
colaborarea autorităţilor locale cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile
care valorifică deşeurile;
Organizare de campanii de instruire/educare ecologică a populaţiei, înceapând de la
vârste cât mai mici, de la şcoală, din clasele primare;
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Instruirea şi urmărirea modului de operare al muncitorilor din sector în vederea
respectării principiilor elementare ale colectării / transportului fracţiilor reciclabile.
În afara măsurilor propuse pentru extinderea colectării la nivelul întregului judeţ şi al
asigurării unui management integrat al deşeurilor, este bine de avut în vedere şi exemplele de
„Best practics” pentru gestionarea deşeurilor provenite din materiale de ambalaj:
- sistemul depozit sau consignaţie; a fost dezvoltat pentru sticlă şi butelii de tip PET,
recipiente din aluminiu, etc. Sistemul consignaţie pentru ambalaje obligă
consumatorii casnici să returneze ambalajele la punctele de colectare desemnate de
producători. Un avantaj al acestui sistem este acela că îi face mai responsabili pe
comercianţi şi pe producători să colecteze deşeuri de ambalaje în vederea reciclării.
- Sistemul de tip ”punct verde”; aşa cum există în Franţa, Germania şi în aproape
toată Europa. Dacă va fi adoptat, consumatorii vor fi încurajaţi să returneze
materialele provenite din ambalaje în locaţiile desemnate, puncte de colectare sau
magazine. Sistemul „punctul verde” va responsabiliza mult mai mult atât
producătorii de ambalaje cât şi utilizatorii. Fondurile colectate vor fi atunci folosite
pentru a încuraja reciclarea deşeurilor provenite din materiale de ambalaj.
Acest tip de acţiuni au loc şi în oraşul Murfatlar. În 2013 s-a desfăşurat campania de
strângere a gunoaielor menajere din rezervaţia naturală ,,Fântâniţa”. Voluntari au fost ca de
fiecare data, elevii și profesorii tuturor școlilor de pe raza oraşului, reprezentanţi ai Agenţiei de
Protecţia Mediului Constanţa, reprezentanţi ai Primăriei.
Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt legate de dorinţa de dezvoltare socială şi
economică, pe de o parte şi menţinerea calităţii vieţii, pe de altă parte. Impactul negativ asupra
mediului şi sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea unor metode şi
tehnologii nepotrivite, rămâne o problema ce trebuie rezolvată. De aceea, este absolut
necesară implementarea la nivel local a strategiilor şi programelor din sector, care să cuprindă
principalele acţiuni şi responsabilităţi pentru minimizarea generării deşeurilor, creşterea
gradului de reciclare şi reintegrarea lor în natură, în condiţii ecologice.
-

2.3.6. Iluminatul public
Generalităţi. Conform legii, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate
publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativteritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Legislația naţională răspunde obiectivelor europene comune şi respectă principiile
enunţate în directive, prin
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările
ulterioare
- HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la
reţelele electrice de interes public
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-

-

-

-

-

Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare
HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada
2007-2020
Ordonanţa nr. 22 /2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările
ulterioare
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei
Ordonanţa nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a
veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, cu modificările şi completările
ulterioare
O.U.G. nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.
13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
Hotărâre nr. 1428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările şi completările ulterioare
HG nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea
licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 540/2004
HG nr. 890/2003 privind aprobarea Foii de parcurs din domeniul energetic din
România
HG 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori
HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze
naturale,
Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie
HG 750 /2008- pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărâre nr. 1349/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.
718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională
durabilă şi reducerea emisiilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru
aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor
regenerabile de energie;
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
OG 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali
a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie;

47

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
cu orizontul de timp 2014 - 2020
-

Legea 139/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de
energie;
Starea actuală a serviciul de iluminat public din Murfatlar

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al
comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii
de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii,
stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru
iluminatul public.
Infrastructura de bază mai cuprinde:
- posturi transformare
- stâlpi stradali cu corpuri de iluminat (rutier şi pietonal)
- stâlpi de iluminat pietonal şi/sau ornamental (cu lămpile aferente),
- linii electrice de joasă tensiune (subterane şi/sau aeriene),
- echipamente de comandă (puncte de aprindere), automatizare (senzori
„crepusculari”) şi măsurare a energiei.
- cutii de distribuţie, cutii de trecere, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii,
izolatoare, cleme, armături, etc.
Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public din Murfatlar aparţine pe de-o
parte S.C. ENEL DISTRIBUŢIE SA - operator privat, şi o alta parte, Primăriei oraşului
Murfatlar.
Reţeaua de iluminat public din Murfatlar este realizată pe stâlpi din beton sau metalici,
cu conductor torsadat şi varianta cu conductoare neizolate ~15%.
Comanda aprinderii iluminatului public este realizată prin puncte de aprindere echipate
cu ceasuri astrologice, aprinderea sistemului efectuându-se în mod automat. Toate punctele de
aprindere aparţin Primăriei Murfatlar. Iluminatul este funcţional zilnic, pe toată perioada de
noapte.
Iluminatul public stradal se realizează în Murfatlar pentru iluminatul căilor de
circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri.
Reţeaua electrică de joasă tensiune supraterană are o lungime de 40,6 km, iar reţeaua
electrică de joasă tensiune subterană are o lungime de 4 km.
Număr
- buc. 540
900
8

Categorie
Stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat
Stâlpi aferenţi reţelei
Post transformare
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Provocarea energetică este una dintre marile încercări cu care se confruntă Europa de
astăzi. Creşterea preţurilor şi a dependenţei de importul de energie pune în pericol securitatea
şi competitivitatea. În acest scop, Strategia 2020 oferă un cadru european solid şi ambiţios
pentru politica energetică, eficienţa energetică fiind unul dintre obiectivele centrale care
trebuie atinse de ţările europene până în anul 2020: Economii de energie de 20%.
Obiective naţionale:
a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel
compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care
România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la
serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat
performanţe, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public
judicios;
f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat
public;
g) asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat
necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în
vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat
punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin
sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau
religioase;
i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performanţe, cu costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu
concurenţial de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii
operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la
acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegată;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale
continue a personalului care lucrează în domeniu.
Obiective pentru dezvoltarea serviciului de iluminat public la nivel local
Obiectivul general constă în creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii
vieţii locuitorilor oraşului Murfatlar prin asigurarea cu energie electrică la parametrii necesari
funcţionării în condiţii optime a iluminatului public.
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Obiective specifice:
1) modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;
2) asigurarea accesului nediscriminatoriu şi al tuturor membrilor comunităţii locale la
serviciul de iluminat public;
3) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante,
a unor echipamente specializate care să asigure un iluminat public de calitate şi
performant;
4) asigurarea unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitaţilor de confort şi securitate,
individuală şi colectivă, prevăzute în normele în vigoare, compatibil cu directivele UE;
5) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental - festiv, adecvat punerii
în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de
iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase.
În contextul actual şi pentru respectarea tintelor stabilite la nivel european şi naţional,
este importanta identificarea metodelor, sistemelor şi echipamentelor necesare ce trebuie să
asigure reducerea cheltuielilor cu utilităţile ale beneficiarului acestor servicii:
a) Economii sistematice în consumul de energie electrică, prin soluţii moderne de
eficientizare a consumului, prin:
 Sistemele de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public,
clădiri publice, spitale, unităţi de învăţământ, etc.
 Sisteme de monitorizare şi control a consumului de energie electrică
b) Sisteme integrate de soluţii pentru eficientizarea consumului energetic, implică în
principal soluţii la nivelul corpurilor de iluminat:
 Tehnologie LED (lămpi cu tehnologie LED);
 Economizoare de energie electrică, pentru tele-gestiune, monitorizare şi control
 Surse alternative de producere a energiei („verde”).
Măsuri/proiecte propuse:
- Modernizare/reabilitare infrastructură rețea de iluminat public
- Extinderea reţelei de iluminat public în zonele din oraş unde nu există (ex. parcuri,
drumuri recent construite/reabilitate)
- Înlocuirea surselor de iluminat actuale cu cele cu tehnologie LED
- Introducerea unor corpuri de iluminat alimentate din surse alternative în zonele mai
izolate
- Implementare sistem inteligent pentru gestiune iluminat şi eficientizarea consumului
energetic
- Modernizarea punctelor de aprindere a iluminatului public.
Justificări ale măsurilor propuse:
Tehnologia LED
Cele mai eficiente sisteme de iluminat sunt la ora actuală cele cu tehnologie LED.
Tipul de iluminat bazat pe tehnologia SSL (Solid State Lightning), cu LED-uri, este preconizat
că va înlocui la nivel mondial tot ceea ce înseamnă iluminat până în anul 2020.
Principalele avantaje ale iluminării cu LED, sunt:
- Consum de până la 10 ori mai mic(economii mai mult decât substanţiale la factura
electrică)
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Nu emite ultraviolete (nu afectează vederea pe termen lung, nu atrage insecte)
Nu se încălzeşte
Durata de viaţă foarte mare >40.000 ore
Rata de defectare 0 => costuri de înlocuire şi mentenanţă zero
Lumină de o calitate mult mai bună
Preţuri din ce în ce mai accesibile
Surse nepoluante de lumină (nu conţin substanţe care afectează mediul, aşa cum se
întâmplă în mod prezent cu sursele clasice de iluminat)

Economizoare de energie electrică (prin tele-gestiune, monitorizare şi control).
Soluţia oferă flexibilitate maximă prin controlul de la distanţă, în timp real, al reţelei de
iluminat public, fără a mai fi necesară întreruperea alimentării cu energie electrică în afara
orelor de funcţionare. Astfel, se poate comanda aprinderea/stingerea de la distanţă a punctelor
de iluminat şi reglarea intensităţii luminii prin programare automată:
- reduce intensitatea luminoasă a lămpilor în intervalele orare cu trafic redus.
- opreşte sistemele de iluminat arhitectural în orele fără trafic.
- oferă posibilitatea reglării intensităţii luminoase în funcţie de traficul existent (rutier
sau pietonal)
- regionalizează sistemul de iluminat public (zone cu trafic rutier, zone rezidenţiale, etc.)
- elimină patrulele mobile de supraveghere a sistemului de iluminat public.
- optimizează întreţinerea şi reduce numărul orelor de funcţionare efectivă a becurilor,
crescând viaţa de funcţionare a acestora cu 15% până la 20%.
Prin perfecţionarea soluţiei se poate sconta o reducere de până la 30-35%.
Comunicaţia în cadrul sistemului cu Economizor de energie se realizează prin liniile de
alimentare a corpurilor de iluminat public existente, fără a fi necesară instalarea de cabluri
suplimentare. Economizorul de energie funcţionează pe orice sistem de iluminat public
existent (vechi sau nou) şi nu necesită modificarea acestuia, indiferent de tipul de balast
(electromagnetic sau electronic). Nu sunt necesare lucrări civile de executat, instalarea se
realizează gradual şi un necesită întreruperi în funcţionarea sistemului de iluminat public şi
nici întreruperi de trafic (rutier sau pietonal).
Perioada de amortizare a sistemului este cuprinsă între 2,5 şi 4 ani, se bazează pe
cantitatea de energie economisită şi pe reducerea costurilor cu aceasta, fără a include
avantajele suplimentare indirecte, derivate din multifuncţionalitatea sistemului.
Surse alternative de producere a energiei („fotovoltaic”)
Lămpile solare au capacitatea de a produce curent electric cu ajutorul soarelui,
funcţionând perfect şi în zilele fără soare datorită potenţialului de înmagazinare a energiei
pentru zile neînsorite. Investiţia în acest tip de lămpi este mai mult decât profitabilă, deoarece
se amortizează rapid şi se fac în continuare economii de energie. Alte avantaje:
- Elimină dependenţa faţă de costurile (în continuă creştere), ale utilizării energiei
electrice.
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Elimină costurile complexe date de lucrările de branşare (execuţie şanţuri, cablare
instalarea de transformatoare, etc.) şi a costurile de întreţinere a reţelei clasice de
iluminat stradal
- Creşte siguranţa în trafic pentru intersecţiile periculoase (din afara localităţii), la
trecerile la nivel peste calea ferată, staţii de autobuz, etc.
Având în vedere resursele bugetare limitate ale administraţiilor locale, se recomandă o
analiză detaliată a investiţiilor şi a soluţiilor tehnice în ceea ce priveşte iluminatul public local
şi în angajarea contractuală cu diverşi operatori/posibili investitori, pentru modernizarea
sistemelor locale de iluminat public.
-

2.4. Dezvoltarea economică
2.4.1. Mediul de afaceri
Modificările legate de tranziţia spre o economie de piaţă, restructurarea, procesul de
rearanjare a structurilor economice naţionale şi liberalizarea preţurilor au avut şi încă mai au o
influenţă asupra domeniului economic.
Schimbările economico-sociale din societatea românească, determinate de tranziţia la
economia de piaţă, s-au făcut simţite şi la noi, existând după 1989 un declin în domeniul
industrial. Au apărut firme noi, dinamice şi moderne, care au obiecte de activitate în acord cu
cerinţele pieţei. Comerţul a luat amploare, devenind foarte activ în domeniile: materiale de
construcţii, produse de panificaţie, produse agroalimentare, produse nealimentare, etc. Prezenţa
slabă a activităţilor de prelucrare locale determină o deplasare continuă spre oraş, care asigură
cea mai mare parte a mărfurilor alimentare şi nealimentare necesare consumului populaţiei.
Conform datelor deţinute, pe teritoriul administrativ al oraşului Murfatlar îşi desfăşoară
activitatea un număr de aproximativ 180 de persoane juridice, cu diverse domenii de activitate.
In ceea ce priveşte performanţele întreprinderilor din Murfatlar, cea mai adecvată sursă
de interpretare este programul naţional ,,Topul firmelor”, organizat anual de camerele de
comert şi industrie teritoriale şi naţională, cu sprijinul Ministerului de Finanţe şi a unei comisii
naţionale de reprezentare a mediului de afaceri. Modul de selecţie a firmelor care fac parte din
,,topul firmelor” este bazat pe un algoritm de calcul complex, în care sunt prezente elemente
legate de lipsa datoriilor către bugetul consolidat de stat şi bugetele locale, încheierea anului
fiscal anterior cu profit, etc.
Potrivit datelor, preluate de pe site-ul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi
Agricultură Constanţa, prezentăm întreprinderile ce se regăsesc în ,,Topul firmelor pe anul
2012”, şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Murfatlar:
Nr.
crt.
1.

Firma

Categorie
întreprindere
Întreprinderi mari

MURFATLAR
ROMANIA SA
Întreprinderi mici

2.
PRONAV
SHIPPING SRL
3.
TEMPO INVEST

Întreprinderi
mijlocii

Domeniu de activitate
Comert cu ridicata al
produselor alimentare, al
bauturilor si al tutunului
Transportul de marfa pe cai
navigabile interioare
Fabricarea produselor
abrazive si a altor produse
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SRL
4.
MAX SRL
5.
DUO T-H IMPEX
SRL

din minerale nemetalice
n.c.a.
Comert cu amanuntul in
magazine nespecializate
Fabricarea produselor de
brutarie si a produselor
fainoase

Întreprinderi
mijlocii
Întreprinderi
mijlocii

I
II

Murfatlar România S.A. dispune de o bogată experienţă în industria vinurilor din
Romania, printre activităţile desfăşurate de societate se numără: producţia de vin, îmbuteliere,
desfacere. Suprafata viticola: peste 3000 ha ce cuprinde arealul viticol din zona localitatilor
Basarabi, Valul lui Traian, Poarta Albă, Siminoc si Valea Dacilor, de o parte si de alta a
Canalului Dunare-Marea Neagra. Intreaga suprafata este amenajata pentru irigare.
Complexul de vinificaţie are o capacitate totală de 430.000 hl. În cadrul acestuia există
secţii de vinificaţie primară, instalaţii de filtrare a musturilor şi fermentare în regim termic
controlat în recipienţi de oţel inoxidabil şi în butoaie de stejar – pentru partizi de vinuri
selecţionate.
Prezentăm, mai jos, câteva date despre Murfatlar România SA:

Cifra de afaceri
Numărul mediu de angajaţi

Anul 2012
133.829.098
244

Anul 2013
129.668.366
214

Complexul viti-vinicol Murfatlar utilizează în prezent cele mai noi tehnologii de
producere a vinului, capacitatea de stocare fiind mai mare de 430.000 hectolitri, una dintre cele
mai mari din România. Cele două linii de îmbuteliere realizează circa 20 milioane sticle/an, din
care o parte este reţinută pentru învechire în cinci vinoteci cu o capacitate de 3 milioane sticle.
Sectorul terţiar
Activitatea bancară
Activitatea bancară este reprezentată în oraşul Murfatlar de sucursale ale următoarelor
banci:
- Raiffeisen Bank: 1 unitate şi un ATM;
- Banca Transilvania: 1 unitate şi un ATM;
- Banca Romana de Dezvoltare - Groupe Société Générale: un ATM
- Casa de Economii si Consemnatiuni: 1 unitate şi un ATM.
Servicii postale
Servicile poştale sunt asigurate de R.A. Poşta Română, prezentă cu toate serviciile într-o
unitate locală. Concurenţa liberă este asigurată de firmele de curierat.
Comunicaţii electronice
- Comunicatii prin voce: sunt prezenţi toti furnizorii de telefonie mobila Vodafone, Orange şi
Cosmote.
- Comunicaţii de date, inclusiv acces la Internet: 1 societate comercială, cât şi RDS – RCS .
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2.4.2. Agricultura
Suprafaţa agricolă totală a oraşului Murfatlar este de 6.897 ha, din care 771 ha sunt
ocupate de păduri. Culturile agricole pretabile zonei oraşului Murfatlar sunt: porumb, grâu,
orz, ovăz, plante de nutreţ, viţă de vie. Majoritatea producţiei agricole fiind obţinută în
gospodăriile individuale, cea mai mare parte a acesteia este destinată consumului propriu.
Modul de utilizare a suprafeţelor agricole:
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

Teritoriul
administrativ
al unităţii de
bază

Arabil

Păşune

Vii

Livezi

Păduri

Ape

Drumuri

Extravilan
Intravilan
TOTAL
% din total

2994
2994
43,41

173
173
2,50

1923
1923
27,88

4
4
0,05

771
771
11,17

93
2
95
1,37

299
25
324
4,70

Agricol

Neagricol

Total
Curţi –
constr.
31
518
549
8

Neproductiv
49
15
64
0,92

6337
560
6897
100

După cum se observă din distribuţia suprafeţelor agricole, cultivarea viţei de vie ocupă
un loc fruntaş.
Suprafeţe însămânţate în toamna anului 2013 în judeţul Constanta:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Cultura

Plan
-ha175.500
850
28.500
27.600
10.600
585
325
100
160
3.000
1.000
252.935

Grâu + secară
Triticale
Orz
Orzoaică de toamnă
Rapiţă de toamnă
Legume total, din care:
- Ceapă uscată
- Usturoi uscat
- Legune anticipate
Plante nutreţ, din care:
- Culturi duble pentru masă verde
Total însămânţări de toamnă

Suprafaţa
-ha87.210
910
28.625
27.753
24.525
585
325
100
160
5.100
5.100
174.708

Sursa: Site-ul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Constanţa

Stadiul lucrărilor privind recoltarea culturilor de toamnă 2013, în judeţul Constanta:
Specificaţie

Porumb boabe consum
Porumb boabe sămânţă
Sorg boabe consum
Floarea soarelui consum
Soia boabe

Suprafaţa
planificată
- ha 64.525
325
2.027
103.618
35

Suprafaţa
Producţia medie
recoltată
- kg/ha - ha 64.525
2.883
325
1.787
2,027
1.050
103.618
1.186
35
857
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Cartof toamnă – total
Tomate vară- toamnă
Struguri masă
Struguri vin

550
760
934
9.566

550
760
934
8.810

20.000
18.400
13.020
6.850

Sursa: Site-ul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Constanţa

Din datele deţinute, pe teritoriul administrativ al oraşului Murfatlar se înregistrează un
număr total de 14 ferme, din care 3 ferme legumicole şi 11 ferme de animale.
În ceea ce priveşte creşterea animalelor, aceasta are loc îndeosebi în satul Siminoc.
Conform Registrului agricol în oraşul Murfatlar şi satul Siminoc sunt înregistrate următoarele
categorii de animale:
- bovine:
287 capete
- ovine:
2.716 capete
- porcine:
739 capete
- păsări: 39.745 capete
Tabel cu exploataţiile agricole (număr) care utilizează terenul arabil, după modul de deţinere
al acestuia, conform Recensământului general agricol 2010:
Nr.
crt.

Oraşul

1.

Murfatlar

Moduri de deţinere
În
În
În
În parte
proprietate concesiune arendă
159
44
-

Utilizat cu
titlu gratuit
4

Alte
moduri
3

Tabel cu exploataţiile agricole (număr), cu suprafaţă de teren arabil în repaus, conform
Recensământului general agricol 2010
Nr.
Oraşul
Teren arabil în repaus
TOTAL
crt.
Fără subvenţii
Cu subvenţii (teren
(ogor şi teren
care face obicetul
neînsămânţat mai
unei scheme de
puţin de 5 ani)
plăţi)
1.
Murfatlar
4
1
5
Tabel cu exploataţiile agricole (număr) cu efective de animale pe specii, conform
Recensământului general agricol 2010:
Crt.

1.

Oraşul

Murfatlar

Specii de animale
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari
şi
catâri

18

17

19

66

108

30

3

Iepuri
de
casă

Familii
de albine

2

16

În oraşul Murfatlar îşi desfăşoară activitatea Staţiunea de Cercetare şi Producţie VitiVinicolă Murfatlar, situată în centrul viticol al podgoriei ce poartă acelaşi nume şi care ocupă
zona colinară centrală a judeţului Constanţa.
Activitățile stațiunii se desfașoară în două sectoare:
- cercetare (ameliorare şi material săditor, tehnologii în viticultură, protecţia sănătăţii plantelor,
tehnologii de prelucrarea strugurilor şi chimia vinului);
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- dezvoltare (coleţii ampelografice, poligoane experimentale, loturi pilot, plantaţii mamă
pentru coarde altoi şi butaşi portaltoi, categoriile bază şi certificate, pepiniera viticolă)
Specializările Staţiunii Murfatlar sunt:
• Îmbunătăţirea sortimentului de soiuri şi clone pentru vinuri albe şi roşii de calitate, specifice
regiunii viticole a Colinelor Dobrogei;
• Cultura irigată a viţei de vie;
• Producerea de material sǎditor viticol BAZA şi CERTIFICAT din soiurile recomandate în
Dobrogea;
• Îmbunǎtǎţirea tehnologiilor de producere a vinurilor tip Murfatlar;
• Producerea vinurilor seci, demidulci şi dulci.
2.4.3. Infrastructura de transport (rutier, feroviar, naval)
a) Transport rutier
Circulaţia rutieră în oraşul Murfatlar se realizează pe DN 3, DN 22 C şi DC 27, care
au trasee unice cu traversarea oraşului. DN 3 are patru benzi pentru circulaţie, din Constanţa
şi până în centrul oraşului. Acesta traversează localitatea pe o distanţă de 3.520 m, iar DN
22 C pe 1.130 m. Drumul continuă prin DN 22C spre Medgidia-Cernavodă-Bucureşti, şi
reprezintă traseul cel mai circulat. Traseul DN 3 traversează magistrala C.F. prin pasaj
superior, apoi Canalul peste pod care leagă şi cartierul vest continuând spre sud-vest. El
reprezintă relaţia Constanţei şi a oraşului spre sud-vestul judeţului Călăraşi şi variantă de
acces spre Bucureşti.
Transportul de călători se efectuează cu microbuze şi autobuze, prin intermediul unor
societăţi specializate.
Transportul de mărfuri se efectuează cu vehicule de mică, medie şi mare capacitate,
atât în regim propriu, cât şi prin operatori specializaţi.
a.1) Accesibilitate rutieră
Pentru a identifica gradul de accesibilitate rutieră al oraşului Murfatlar, au fost
analizate trei elemente definitorii: poziţionarea şi localizarea geografică a oraşului
Murfatlar faţă de arterele naţionale, distanţa faţă de oraşul reşedinţă de judeţ, precum şi
timpul de deplasare până la oraşul reşedinţă de judeţ.
Premisa de la care plecăm în analiza accesibilităţii rutiere este că oraşul reşedinţă de
judeţ este centrul judeţean care concentrează viaţa economică şi socială a judeţului şi zona cu
cele mai mari oportunităţi, fiind deci centrul către care gravitează toate oraşele judeţului
respectiv, precum şi faptul că atracţia unei destinaţii creşte sau descreşte cu distanţa şi timpul
de deplasare. Prin urmare, o bună poziţionare faţă de acesta şi distanţe reduse de parcurs, cu
durată de deplasare redusă, facilitează legăturile economice, demografice etc. cu aceste centre
urbane coordonatoare şi poate impulsiona dezvoltarea oraşului Murfatlar.
În privinţa celei mai bune accesibilităţi, măsurată prin distanţa pe şosea faţă de centrul
coordonator se remarcă şi oraşul Murfatlar.
Corelând cele două elemente analizate, respectiv accesibilitatea rutieră (durata
deplasării pe şosea faţă de municipiul reşedinţă de judeţ) şi dinamica populaţiei în perioada
1992-2007, se observă că, cele mai multe oraşe care au înregistrat creşteri de populaţie sau
care au stagnat (valori cuprinse între -2% şi +2%) sunt cele aflate la distanţe şi durate de
deplasare reduse faţă de centrul urban judeţean: Murfatlar, Eforie, Ovidiu etc., aflate la mai
puţin de 20 minute de deplasare faţă de municipiul Constanţa.
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Fig. Durata de deplasare pe şosea până la municipiul reşedinţă de judeţ a oraşelor mici din
regiunea de dezvoltare Sud-Est

a.2) Reţeaua stradală
Un număr de 67 de străzi se întind pe teritoriul administrativ al oraşului Murfatlar şi
32 pe cel al satului aparţinător Siminoc, vitale pentru asigurarea desfaşurării activităţii
economico-sociale a oraşului.
Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 (Direcţia Judeţeană de
Statistică Constanţa) situaţia străzilor la nivelul oraşului Murfatlar este prezentată în tabelul de
mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire indicator

Anul 2012

Lungimea străzilor orăşeneşti – total km
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate – km
Străzi neasfaltate care necesită reparaţii capitale
Murfatlar – km
Străzi neasfaltate care necesită reparaţii capitale
Siminoc – km

32
23
5,86
12,89

Începând cu anul 2011 al şaptelea tronson al Autostrăzii Bucureşti - Constanţa
(Autostrada Soarelui), secţiunea Murfatlar - varianta ocolitoare Constanţa a fost redată
traficului.
Autostrada Bucureşti-Constanţa are şapte tronsoane, respectiv Bucureşti-Fundulea,
Fundulea-Lehliu, Lehliu-Drajna, Drajna-Feteşti, Feteşti-Cernavodă, Cernavodă-Medgidia şi
Medgidia-Constanţa. În dreptul localităţii Murfatlar.
În anul 2012 a fost redată traficului şi ultimul tronson în lucru de pe A2 (Autostrada
Soarelui), cel de pe porţiunea Cernavodă-Medgidia-Murfatlar, în total 37 kilometri.
Cele patru benzi de trafic, a segmentului Medgidia-Murfatlar fac legătura cu tronsonul
Murfatlar-Valu lui Traian. De la Valu lui Traian, drumul spre litoral continuă cu Varianta de
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ocolire a Constanţei (7 kilometri), ce scoate şoferii la nodul rutier de la Agigea, în şoseaua spre
Mangalia (DN 39).
Vechiul drum spre mare DN 22C Cernavodă-Constanţa este astfel ocolit în întregime,
iar şoferii nu vor mai tranzita localităţile de pe traseu: Ştefan cel Mare-Saligny-Faclia-Mircea
Vodă-Satu Nou-Medgidia-Castelu-Poarta Albă-Murfatlar-Valu lui Traian-Constanţa-Lazu.
Economia de timp este substanţială, ţinând cont că pe vechiul drum durata călătoriei era cel
puţin dublă.
În perioada 02.05.2012 – 02.09.2013 s-a implementat, la nivelul UAT oraşului
Murfatlar proiectul cu finanţare europeană ,,Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar”,
prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – Poli urbani de creştere” Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de
dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere. În cadrul acestui proiect s-au modernizat
un număr de 10 străzi din oraşul Murfatlar, şi anume:
Nr.
crt.

Denumirea traseului
MURFATLAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STR. ION BARBU
STR. VIILOR
STR. SALCAMILOR
STR. C-TIN BRANCOVEANU
STR. I.G. DUGA
STR. V. ALECSANDRI
STR. C-TIN BRANCUSI
STR. FANTANITEI
STR. DACIEI
STR. VETERANILOR

Lungimea traseului din care:
Lăţimea carosabilului
[m]
4
6
6
6
6
5
4,5
6
6
5

TOTAL

Lungimea traseului
investiţiei [m]
231,70
813,01
410,79
163,72
159,68
156,22
153,50
349,24
193,31
261,83
2, 893.00

Lucrările de reabilitare a străzilor au avut ca scop :
 aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii,
asigurându-se astfel condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto şi
pietonală;
 realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în
prevederile legale;
 asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiţii optime;
b) Transport feroviar
Circulaţia feroviară se efectuează prin magistrala dublă, electrificată, care traversează
la rândul ei partea de localitate la nord de Canal în două părţi aproximativ egale. Tranzitul
mediu zilnic de trenuri fiind de 125, din care 20 iarna şi 30 vara sunt pentru călători.
Magistrala feroviară străbate intravilanul pe o lungime de 3.160 m, cu un singur pasaj
denivelat, şi altul la nivel (utilizat abuziv la o distanţă de numai 200m). Numărul mare de
trenuri reprezintă disconfort pentru locuire şi în comunicarea dintre zonele funcţionale ale
localităţii.
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b.1) Accesibilitate feroviară
Conectivitatea la reţeaua regională şi naţională de cale ferată, precum şi tipul şi
calitatea infrastructurii feroviare (electrificată sau neelectrificată, respectiv dublă sau simplă)
reprezintă elemente importante care influenţează accesibilitatea feroviară a oraşului Murfatlar.
O bună accesibilitate înregistrează oraşele care sunt situate pe magistrale feroviare, dar
şi cele aflate la distanţe reduse faţă de reşedinţa de judeţ, printre care se numără şi oraşul
Murfatlar.
Fig. Durata de deplasare pe calea ferată până la municipiul reşedinţă de judeţ a oraşelor mici din
Regiunea de dezvoltare Sud-Est
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c) Transport naval
Circulaţia navală pentru oraşul Murfatlar se rezumă la curse ocazionale pentru produse
balastiere, fier vechi şi cereale.
Din anul 1997, în portul Murfatlar a fost înfiinţată Zona Liberă Murfatlar, care este
situată în Complexul Portuar Murfatlar, Dunăre-Marea Neagră şi cuprinde o suprafaţă de
10,7 ha teren (din care 7,6 ha teritorii portuare). Zona liberă Murfatlar pune la dispoziţia
investitorilor străini toate facilităţile specifice acestora.
Firmele cu activitate în Zona Liberă pot desfăşura următoarele tipuri de activităţi:
 activităţi industriale şi de procesare;
 depozitări mărfuri magazii şi de platforme descoperite;
 activităţi comerciale, industriale etc.
Portul Murfatlar se încadrează în categoria porturilor fluviale şi se localizează pe malul
drept al Dunării, la km 25.
Informaţii generale despre Portul Murfatlar:









Suprafaţa totală – 200.000 mp;
Număr de bazine portuare – 1;
Lungimea cheurilor – 1295 m;
Număr dane de operare – 12;
Operare – mărfuri generale, vrac solid;
Conexiuni – conexiune rutieră, distanţa până la autostrada – 36 km;
Facilităţi operare şi echipamente – 2 macarale, capacitate = 5 to;
Capacităţi de depozitare – depozit acoperit = 1266 mp;
- depozit neacoperit/deschis = 13.913 mp.
c.1) Accesibilitate navală

Oraşul Murfatlar are ieşire pe căile navigabile, prin canalul Dunăre – Marea Neagră,
care facilitează astfel legătura fie cu cel mai mare port la României, Constanţa, fie cu
Năvodari.
d) Accesibilitate aeriană
Singurul aeroport din regiune deschis circulaţiei internaţionale este cel din judeţul
Constanţa, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, aflat la aproximativ 27 km Nord de
Municipiul Constanţa. Durata de deplasare din oraşul Murfatlar, către Aeroportul Internaţional
Mihail Kogălniceanu este de sub 45 minute.
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Fig. Durata de deplasare pe şosea până la cel mai apropiat aeroport internaţional a oraşelor mici
din Regiunea de dezvoltare Sud-Est

2.5. Capitalul social
2.5.1. Situaţia demografică şi structura populaţiei
Populaţia oraşului Murfatlar este de 10.216 de persoane, din care 50% bărbaţi şi
50% femei. Structura populaţiei înregistrată pe naţionalităţi se prezintă astfel: 84,30% români,
5,5% tătari, 2,5% rromi şi alte naţionalităţi.
Structura populaţiei după principalele grupe de vârstă este următoarea:

Ambele
sexe
Masculin
Feminin

GRUPA DE VARSTA
20 - 24
25 - 64
65 - 84

POPULATIA
STABILA
TOTAL

Sub 5

5 - 14

15 - 19

ani

ani

ani

ani

ani

ani

si peste

10216

621

1256

603

857

5878

950

51

5100
5116

328
293

657
599

285
318

415
442

3011
2867

386
564

18
33
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Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 (Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa) prezentăm în tabelele de
mai jos situaţia structurii populaţiei la nivelul oraşului Murfatlar:
Populaţia stabilă de 10 ani şi peste, pe sexe, după nivelul de educaţie

MACROREGIUNEA
REGIUNEA DE
DEZVOLTARE
JUDETUL

NIVELUL INSTITUTIEI

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

Superior

1

2

din care:
Universitar
de
licenta
3

Ambele sexe

8971

664

Masculin

4427

Feminin

4544

Total
TOTAL

A

DE INVATAMANT

ABSOLVITE

Secundar

Postliceal
si de
maistri

Total

Superior
Profesional
Liceal
si de
ucenici
6
7

Fara scoala absolvita
din care:
Inferior
(gimnazial)

Primar

8

Total

Persoane
analfabete2

9

10

11

4

5

599

169

6764

2994

1206

2564

1077

297

101

280

256

89

3533

1493

892

1148

406

119

33

384

343

80

3231

1501

314

1416

671

178
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Populaţia stabilă după limba maternă
Denumire localitate

Oraşul Murfatlar

Populaţia stabilă

10.216

LIMBA MATERNĂ
Română

Maghiară

Romani

Turcă

Tătară

8755

7

184

84

511

Informaţie
indisponibilă
671

Populaţia stabilă după etnie
Denumire localitate

Oraşul Murfatlar

Populaţia stabilă

10.216

LIMBA MATERNĂ
Română

Maghiară

Romani

Turcă

Tătară

8612

10

254

102

562

62

Informaţie
indisponibilă
671
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Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă

Denumire localitate

STAREA CIVILA

POPULATIA
STABILA

LEGALA

STAREA CIVILA
DE FAPT
Persoane care
traiesc in uniune
consensuala

Necasatorit(a)

Casatorit(a)

Vaduv(a)

Divortat(a)

Informatie
nedisponibila

1

2

3

4

5

6

7

Ambele sexe

10216

4233

4899

750

334

-

436

Masculin

5100

2366

2433

141

160

-

218

Feminin

5116

1867

2466

609

174

-

218

TOTAL
A
ORAS MURFATLAR
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Situaţia natalităţii şi mortalităţii înregistrată în oraşul Murfatlar, în anul 2012 este
următoarea:
 Născuţi – 101 de persoane;
 Decedaţi – 102 de persoane.
Situaţia existentă a căsătoriilor efectuate la nivelul oraşului Murfatlar, pe anul 2012 este
de 60, iar cea a divorţurilor este de 6.
Tot din Fişa localităţii pe anul 2012, pusă la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de
Statistică Constanţa reiese un număr de 56 de persoane care şi-au stabilit reşedinţa ân
localitatea noastră, iar un număr de 44 de persoane au plecat cu reşedinţa din localitatea
noastră.
2.5.2. Forţa de muncă şi şomajul
Structura socio-economică a populației este legată de modul de dezvoltare a activității
economice, factor primordial în stabilirea ratei generale de activitate a populației, ratei de
ocupare și a stabilirii structurii pe profiluri de activitate la toate nivelurile de pregătire
profesională.
În contextul procesului de tranziţie economică, numărul salariaţilor a ajuns la 1810, faţă
de 1050 înregistraţi în anul 2006 (conform strategiei 2007 – 2013).
Conform datelor preluate de pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Constanţa, rata şomajului în judeţul Constanţa este următoarea:

Ponderea şomerilor în populaţia stabilă pe localităţi pe anul 2012, cuprinzănd date
pentru oraşul Murfatlar, o exemplificăm mai jos:
Mediul urban
Oraşul Murfatlar

Număr şomeri
înregistraţi
145

Populaţia stabilă
18 – 62 ani
6735

Pondere şomeri în
populaţia stabilă (%)
2,1

Conform datelor disponibile, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2012 este
de 145 de persoane, structuraţi astfel:
- femei = 83 de persoane;
- bărbaţi = 62 de persoane.
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2.5.3. Sănătatea şi asistenţa socială
a) Sistemul sanitar
Numărul cabinetelor medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea medicii de
familie au crescut în ultima perioadă în oraşul Murfatlar. Cabinetele medicale individuale sunt
dotate în mod corespunzător, marea majoritate a medicilor făcând investiţii pentru amenajarea
spaţiilor şi pentru achiziţionarea aparaturii medicale necesare.
La nivelul oraşului Murfatlar, alături de cabinetele medicale există şi un Centru de
Permanenţă, care oferă locuitorilor servicii medicale la orice oră, în orice zi, în aşa fel încât,
oricând, pot beneficia de una dintre formele de asistenţă medicală calificată.
Centrul de Permanenţă asigură asistenţa medicală de urgenţă şi ambulatorie a
cetăţenilor pe timpul nopţii şi este dotat cu o ambulanţă.
Totodată, Centrul este dotat cu cabinete de specialitate pentru: medicină internă,
cardiologie, pediatrie şi ORL.
Populaţia oraşului Murfatlar, în intervalul 2000 – 2011, a prezentat oscilaţii, astfel că,
aceasta a scăzut de la 10.746 în anul 2000, la 10.216 în anul 2011 (conform ultimului
Recensământ din 2011).
Vârsta populaţiei reprezintă un element ce trebuie luat în considerare în
evaluarea stării de sănătate actuală. Scăderea naturală şi migraţia externă au determinat
reducerea numărului populaţiei oraşului Murfatlar.
Structura pe grupe de vârste a populaţiei în oraşul Murfatlar evidenţiază un proces de
îmbătrânire demografică, care se reflectă în reducerea continuă a populaţiei tinere (0 – 14 ani),
în cadrul populaţiei şi, implicit, în creşterea ponderii populaţiei vârstnice, de peste 60 de ani.
În anul 2000, în oraşul Murfatlar, din totalul populaţiei (10.746 de persoane), populaţia
tânără (0-14 ani) reprezenta 23,70% (3.088 de persoane), iar populaţia vârstnică, de peste 60 de
ani reprezenta 7,1%.
În anul 2011, din totalul populaţiei (10.216 de persoane), populaţia tânără (0-14 ani)
reprezenta 18,37% (1877 de persoane), iar populaţia vârstnică de peste 60 de ani reprezenta
9,80% (1001 de persoane), deci se observă o creştere a populaţiei vârstnice şi o scădere a
populaţiei tinere din oraşul Murfatlar.
Principalii indicatori aferenți sistemului de sănătate la nivelul oraşului Murfatlar, în
anul 2012:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire indicator
Medici proprietate privată
Medici de familie – proprietate privată
Stomatologi – proprietate publică
Farmacişti – proprietate privată
Personal mediu sanitar – proprietate publică
Personal sanitar mediu – proprietate privată
Cabinete medicale de specialitate – proprietate privată
Cabinete stomatologice – proprietate privată
Farmacii – proprietate privată
Cabinete medicale de familie – proprietate privată
65

Număr
8
6
1
3
1
11
1
8
3
5
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11.
12.

Cabinete medicale de medicină generală – proprietate privată
Cabinet veterinar
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa

5
1

b) Asistenţa socială
Asistența socială, componentă a sistemului național de protecție socială, cuprinde serviciile
sociale și beneficiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților individuale sau colective
pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și
incluziune socială. În luna decembrie 2011 a fost adoptată Legea asistenței sociale (Legea
nr.292/2011), care a creat cadrul legal și instituțional unitar și coordonat prin care se stabilesc
principiile și regulile generale de acordare a măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de
organizare și funcționare a sistemului, în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea
și implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenței sociale
În cadrul Primăriei Oraşului Murfatlar funcţionează un Compartiment de Asistenţă
Socială, deservit de trei angajaţi.
Numărul persoanelor cu handicap grav este de 50, beneficiari de ajutor (venit mediu
garantat) 46 de persoane.
Personalul Compartimentului de Asistenţă Socială contribuie la efectuarea anchetelor
sociale solicitate de organele abilitate de rezolvarea problemelor cetăţenilor. De asemenea,
anchetele sociale se efectuează şi la cererea persoanelor fizice ce au probleme de acest
fel.

2.5.4. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului
În oraşul Murfatlar, ordinea și siguranța cetățeanului sunt asigurate de Poliția oraşului
Murfatlar şi Poliţia Locală a oraşului Murfatlar.
În conformitate cu coordonatele Strategiei de Modernizare a Poliției Romane,
activitatea desfașurată de efectivele Poliției oraşului Murfatlar are ca obiective prioritare
creșterea contribuției la combaterea fenomenului infracțional, îmbunătățirea operativității și
finalității judiciare, optimizarea activităților profesionale, dar și consolidarea relațiilor de
parteneriat cu societatea civilă, instituțiile publice și celelalte organisme abilitate cu atribuțiuni
în domeniul prevenirii criminalității și asigurarea climatului de siguranță publică.
Poliţia Locală Murfatlar a fost înfiinţată în anul 2011, funcţionând ca serviciu în cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului orasului Murfatlar prin reorganizarea Serviciului
Politie Comunitara înfiinţat şi organizat conform prevederilor Legii nr. 371/2004.
Conform legislației în vigoare, Poliţia Locală a oraşului Murfatlar are atribuții privind
apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice,
prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

Seviciul Politiei Locale Murfatlar este compus din 9 poliţişti locali, funcţionari publici
pe funcţie specifică poliţist local.
Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea si linistea publica, curatenia
localităţii, activităţi comerciale, protecţia mediului, circulaţia pe drumurile publice, afisajul
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stradal şi disciplina în construcţii, poliţiştii locali au aplicat în perioada 2011 – 2012 un număr
de 140 de sancţiuni contravenţionale după cum urmează:
Temei legal

Legea nr. 61/1991
H.C.L 87/2007
O.G 97/2007

Nr. procese verbale
2011

2012

34
27
6

39
30
4

Totodată, în anul 2012, un număr de 34 de persoane care au comis infracţiuni au fost
predate Poliţiei oraşului Murfatlar (Poliţiei Naţionale), pentru continuarea cercetărilor. Tot în
această perioadă, s-au înregistrat un număr de 366 de intervenţii la sesizările cetăţenilor prin
apelul de urgenţă 112 şi Dispeceratul Poliţiei Locale Murfatlar; s-au înregistrat 7 acţiuni
comune executate împreuna cu Poliţia oraşului Murfatlar.
2.5.5. Educaţia
În ceea ce privește învățământul preuniversitar, datele furnizate de INS - Direcția
Județeană de Statistică arată că, în anul 2012, erau acoperite toate etapele acestuia (grădinița,
învățământ primar, învățământ secundar), astfel:
 unităţi de învăţământ – 2
 grădinițe cu program normal - 3 în rețeaua școlară publică. Cele 3 grădiniţe sunt unități
școlare arondate la alte unități școlare cu personalitate juridică;
 școli din învățământul primar și gimnazial – 2, conform Inspectoratului Școlar Județean.
Constant în timp rămâne Liceul Teoretic Murfatlar.
Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr.1 are o bază materială formată din: bibliotecă,
laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică şi o sală de sport.
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Adrian V. Rădulescu are o bază materială formată
din: 17 săli de clasă, 1 laborator de fizică-chimie, 1 laborator de biologie, cabinete de limbi
straine, română, istorie; două săli de informatică dotate cu echipamente noi, sală de sport,
bibliotecă, muzeu.
În cadrul Şcolii Generale cu clasele I-VIII Adrian V. Rădulescu se desfăşoară
programul „Şcoală după şcoală” (SDS), un program complementar programului şcolar
obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi non-formală, pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru
accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială.
Principalii indicatori aferenți sistemului de învățământ în oraşul Murfatlar în anul
2012 sunt următorii:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Număr

Denumire indicator
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi - total
Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul primar
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul liceal
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Personal didactic - total
Personal didactic în învățământ preșcolar
Personal didactic în învățământ primar și gimnazial
Personal didactic în învățământ liceal
Săli de clasă și cabinete școlare
Laboratoare școlare
Săli de gimnastică
Terenuri de sport

114
13
61
40
41
7
2
2

Conform datelor din Fişa localităţii pe anul 2012, în oraşul Murfatlar se regăsesc un
număr de 4 biblioteci, dintre care o bibliotecă publică cu un (1) angajat, celelalte trei făcând
parte din cadrul unităţilor de învăţământ. Astfel, în cadrul bibliotecilor există un număr de
30.160 de volume, 1307 de cititori activi şi 15.044 volume eliberate.
2.5.6. Culte
Pe teritoriul oraşului Murfatlar sunt amplasate 4 (patru) lăcașe de cult, care au ca
patroni spirituali: Biserica veche - „Nasterea Maicii Domnului”, Biserica noua - „Sf. Împărați
Constantin și Elena”, Mănăstirea „Sf. Teotim” și Biserica din satul Siminoc - „Sfantul Ierarh
Nicolae”. Pe lângă acestea, pe raza oraşului Murfatlar găsim şi Biserica Penticonstală
,,Maranata”, Biserica Creștină Baptistă „Betania”, cât şi Geamia (construită în anul 1981).
Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 (Direcţia Judeţeană de Statistică
Constanţa) prezentăm în tabelul de mai jos situaţia populaţiei stabilă după religie la nivelul oraşului Murfatlar:
Populaţia
RELIGIA
stabilă
Romano Reformat
Penticostală Baptistă Adventistă Musul- Martorii Atei
InforMurfatlar Ortodoxă
catolică
de ziua a
mană
lui
maţie
şaptea
Iehova
indisponibilă
10.216
8512
34
4
224
69
7
679
8
3
673

Religia majoritară este cea creştin-ortodoxă, la care se mai adaugă 2,2% din populaţia
oraşului penticostali, 0,67% baptişti.
Pe raza oraşului Murfatlar locuiesc şi familii de naţionalitate turco-tătară (6,6% din
populaţia oraşului), care îşi sărbătoresc la diferite date sărbătorile religioase specifice cultului
musulman în cadrul Geamiei.
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ANALIZA SWOT A ORAŞULUI MURFATLAR
Analiza SWOT privind caracteristicile geografice ale oraşului Murfatlar

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 distanţă mică (20 km) faţă de Municipiul
Constanţa;
 existenţa staţiei CF în localitate;
 calitate foarte bună a solurilor pentru
culturile agricole;
 acces direct la coridoare majore de
transport europene – fluviale, rutiere şi de
căi ferate, totuşi excentrice faţă de marile
fluxuri naţionale;
 expunere către căile de comunicaţii
europene şi cursurile de ape;
 identitate istorică puternică datorită
prezentei vestigiilor şi monumentelor
istorico-arheologice;
 existenţa unui pol de dezvoltare urbană, de
importanță regională

 terenuri de fundare dificile (loess);
 prezenţa Fabricii de Cretă şi lipsa de
informare şi întelegere induc temeri legate de
poluarea aerului;

OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 oraşul Murfatlar se află într-o zonă cu
potenţial energetic ridicat cu sursă eoliană,
ceea ce favorizează investiţiile în domeniu;
 relieful oferă premisele dezvoltării unui
centru urban cu funcţiuni comerciale,
industriale, agroindustriale şi turistice
complexe;
 existenţa surselor de finanţare eligibile
pentru iniţierea de proiecte integrate privind
dezvoltarea armonioasă şi durabilă a oraşelor
(Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană,
dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale
regionale din POR 2014-2020);
 existenţa unor instrumente de finanţare
pentru activităţile agricole din zonă.

 evitarea oraşului pe căile de comunicaţie
europene rutiere;
 schimbările climatice/degradarea
mediului înconjurător se vor produce mai
rapid decât în perioada previzionată;
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Analiza SWOT privind capitalul antropic şi infrastructura edilitară la nivelul oraşului
Murfatlar

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 prezenţa unui patrimoniu arhitectural,
cultural, istoric armonizat;
 existenţa condiţiilor primare pentru
stabilirea unui punct de transport intermodal
la Murfatlar – transport rutier, transport CF,
transport fluvial, aeroport;
 existenţa conexiunilor de transport cu
Municipiul Constanţa;
 potenţial atractiv pentru dezvoltarea unor
investiţii în domeniul energiilor regenerabile.

 promovare deficientă a principalelor
puncte de atracţie a oraşului Murfatlar;
 slaba calitate a serviciilor pentru atragerea
turiştilor în zonele de interes ale oraşului;
 capacitate medie de atragere a investiţiilor
precum şi a fondurilor structurale;
 inexistenţa racordului consumatorilor
casnici şi industriali la reţeaua de gaze
naturale.

OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 existenţa unor condiţii favorabile pentru
obţinerea de finanţări nerambursabile de către
autoritatea publică publică locală în perioada
2014 – 2020;
 existenţa unei viziuni de dezvoltare locală
a Autorităţilor Publice Locale;
 existenţa
unor
relaţii
bilaterale
internaţionale ce permit dezvoltări viitoare;

 semnale îngrijorătoare privind viitoarele
evoluţii ale economiei mondilae ce pot afecta
climatul economic regional, naţional şi local;
 instabilitate legislativă ce poate afecta
implementarea proiectelor de dezvoltare
locală;

Analiza SWOT privind caracteristicile economice ale oraşului Murfatlar

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 prezenţa arterelor rutiere, căi ferate;
 existenţa portului fluvial;
 existenţa
Aeroportului
Internaţional
Mihail Kogălniceanu (durata de deplasare din
oraşul Murfatlar, către Mihail Kogălniceanu
este de sub 45 minute);
 prezenţa a aprox. 175 de societăţi
comerciale;
 preocuparea şi deschiderea autorităţilor
locale pentru stimularea şi sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri;
 stimulente locale şi fiscalitate redusă
locală, atât cât permite legea;
 sectorul bancar – financiar puternic
reprezentat

 infrastrucura de afaceri insuficient
dezvoltată;
 nivel scăzut al productivităţii;
 instabilitate economică;
 parteneriatele public-privat insuficient
exploatate;
 număr redus de restaurante şi locuri de
cazare. Standarde scăzute ale celor existente.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 programe guvernamentale şi europene de
stimulare a dezvoltării întreprinderilor
 atragerea investitorilor prin facilităţi
locale;
 investiţii private pentru construirea de
spaţii rezidenţiale;
 utilizarea finanţărilor nerambursabile
prezente în România prin intermediul
diferitelor programe;
 dezvoltarea
ramurilor
economice
performante, bazat pe oportunităţile multiple
de finanţare a IMM-urilor: finanţări de la
bugetul de stat, finanţări din fonduri
structurale, finanţări din fondurile de
garantare, etc.;
 încurajarea tinerilor prin accesarea de
fonduri europene pentru crearea de afaceri.

 predominarea
societăţilor
de
mici
dimensiuni, cu dificultăţi în înfruntarea crizei
economice;
 creşterea ratei şomajului;
 norme şi legislaţie de mediu care impun
cheltuieli importante pentru întreprinderi;
 atracţiile turistice potenţiale necesită
investiţii importante externe pentru a fi puse
în valoare

Analiza SWOT privind serviciile sociale, facilităţi şi servicii comunitare

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 managementul instituţiei asigură relaţii de
bună colaborare cu ceilalţi factori implicaţi în
aplicarea şi implementarea legislaţiei în
domeniul social;
 capacitate de absorbţie a fondurilor
structurale şi europene;
 capacitate de identificare a problemelor
din domeniul social;
 serviciul de asistenţă socială este acredita;
 existenţa programelor de stat, locale şi
private de reinserţie educaţională a
copiilor/tinerilor care au abadonat sau au fost
eliminaţi din sistemul de învăţământ naţional,
derulate la nivel local;
 suprafeţe lotizate alocate construirii de
locuinţe proprietate privată;
 suprafeţe de teren alocate construirii de
locuinţe în regim social (ANL).

 populaţia oraşului în scădere;
 rata de dependenţă demografică este în
creştere (creşte povara economică pe care o
poartă persoanele productive);
 lipsa de centre de petrecere a timpului
liber pentru tineri, cu exceptia celor dedicate
activităţilor sportive;
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OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 schimbul de date şi informaţii cu
administraţiile publice locale din judeţ
optimizarea cooperării interinstituţionale prin
implicarea tuturor factorilor în procesul de
aplicare cât mai eficientă a legislaţiei;
 crearea
şi
dezvoltarea
serviciilor
electronice pentru cetăţeni (inclusiv plata
taxelor şi impozitelor locale online);
 organizarea de campanii publice prvind
serviciile sociale;
 posibilitatea atragerii de finanţare prin
instrumente structurale pentru investiţii în
acest domeniu;

 creşterea numărului de pensionari,
îmbătrânirea populaţiei, scăderea populaţiei
active;
 cadrul legislativ instabil;
 instabilitate financiară;
 scăderea interesului elevilor pentru
studiile universitare;
 reducerea subventiilor guvernamentale
pentru anumite servicii sociale;
 subfinanţarea sistematică a sistemului
medical;
 creşterea numărului de probleme medicale
ca urmare a sporirii grupului de vârstă
înaintată

Analiza SWOT privind educaţia, cultura şi petrecerea timpului liber

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
 numărul unităţilor de învăţământ de stat
(preşcolar, primar,
secundar) acoperă
necesitatea şcolarizării în condiţii optime a
copiilor şi tinerilor din localitate;
 preocupări pentru o ofertă educaţională de
calitate în instituţiile de învăţământ public din
oraşul Murfatlar;
 realizarea unor parteneriate între unităţile
şcolare şi diversele instituţii de la nivel local
şi judeţean, precum şi ONG-uri pentru
implementarea de proiecte educaţionale
comune.
 perfecţionarea continuă a cadrelor
didactice prin: completarea studiilor prin
cursuri postuniversitare, înscriere la grade
didactice, cursuri de formare continuă.
 coeziune faţă de elementele de identitate
locală (istorie, monumente) şi necesitatea
valorificării lor;
 existenţa
evenimentelor
locale
de
identificare a oraşului;
 actori locali constienţi de importanţă
promovării spiritualităţii locale şi interesaţi de
valorificarea comunitară a potenţialului

 reducerea populaţiei de vârstă şcolară;
 insuficienta pregătire practică a tinerilor
faţă de cerinţele reale ale pieţei muncii, în
special pentru tinerii absolvenţi de studii
superioare;
 părăsirea sistemului educaţional din
motive economice, financiare, sociale, situaţie
valabilă atât în rândul cadrelor didactice, cât
şi în rândul elevilor;
 baza materială insuficientă;
 nu exista facilitati speciale dedicate
tineretului, cu exceptia celor pentru activitati
sportive;
 lipsa fondurilor pentru restaurarea sau
punerea în valoare a monumentelor, arii
naturale, etc.;
 neimplicarea mediului de afaceri în
promovarea culturii;
 stadionul oraşului nu este dotat cu
iluminare pentru acţiuni nocturne;
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cultural-istoric;
 existenţa zonelor cu potenţial mare de
petrecere a timpului liber în natură;
 păstrarea tradiţiilor datorită prezentei
cercului – acţiunilor folclorice;
OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 posibilitatea utilizării unor fonduri
europene disponibile, în vederea sprijinirii
dezvoltării infrastructurii de educaţie;
 preocuparea instituţiilor abilitate pentru
formarea profesională în vederea asigurării
flexibilităţii tinerilor pe piaţa muncii;
 creşterea accesului la informaţii din
domenii diverse, precum şi dezvoltarea
serviciilor de consiliere profesională în cadrul
şcolilor, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar;
 relaţii internaţionale cu potenţial de
valorificare în domeniul culturii, sportului,
societăţii civile

 nearmonizarea ofertei educaţionale cu
cerinţele pieţei forţei de muncă;
 lipsa unei baze materiale moderne şi
adaptate noilor tendinţe educaţionale;
 insuficienţa resurselor financiare şi
dificultatea accesării de fonduri pentru
societatea civilă, cultură, artă, sport;

Analiza SWOT privind sănătatea

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 medicii de familie care acordă asistenţă
medicală;
 disponibilitatea autorităţii locale pentru
realizarea de proiecte şi atragerea de fonduri
în sectorul sănătăţii publice;
 existenţa unui Centru de Permanenţă,
dotat cu ambulanţă;

 concentrarea activităţii medicale în
municipiul Constanţa şi slaba dezvoltare a
acesteia în oraşele mici şi comunităţile rurale;
factori defavorizanţi ai dezvoltării economice
şi sociale;
 infrastructura din mediul rural (satul
aparţinător Siminoc) slab dezvoltată;

OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 posibilitatea utilizării unor fonduri
europene disponibile, în vederea sprijinirii
dezvoltării infrastructurii de sănătate;
 vânzarea spaţiilor cabinetelor medicale şi
modernizarea acestora;
 înfiinţarea
unor
centre
medicale
specializate

 deteriorarea spaţiilor, aparaturii şi
serviciilor medicale şi chiar unor unităţi
medicale datorită fondurilor insuficiente;
 lipsa de atractivitate economică şi
profesională pentru cadrele medicale tinere;
 probleme financiare majore ale sistemului
public de sănătate.
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Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 iluminatul este funcţional zilnic, pe toată
perioada de noapte;
 există automate de pornire în multe din
puncte de aprindere;
 există un potenţial uman bun care
operează în acest sector;
 există operator regional specializat în
intervenţii şi dezvoltarea acestor servicii
(ENEL Distribuţie SA);
 bună colaborare a Serviciului Comunitar
de Utilităţi Publice din Murfatlar cu
operatorul privat de distribuţie a energiei
electrice;
 există iluminat ornamental în fiecare an, în
preajma sărbătorilor de iarnă.

 nu
există
proiecte
de
investiţii
implementate recent;
 procent scăzut de corpuri de iluminat cu
un grad înalt de protecţie şi consum redus de
energie;
 există încă segmente ale rețelei de
iluminat învechite;
 servicii bazate în mare parte pe reţeaua de
distribuţie a unui operator privat (ENEL
Distribuţie SA);
 nivel insuficient informatizat a sistemului
de iluminat;
 lipsa sistemelor de monitorizare/telegestiune a sistemului.

OPORTUNITĂŢI

AMENINȚĂRI

 tehnologii noi pentru trecerea la iluminat  periclitarea siguranţei cetăţenilor;
public
urban
din
surse
nepoluante  producerea de accidente.
(fotovoltaice);
 tehnologii noi pentru modernizarea
infrastructurii serviciilor de iluminat public;
 programe de finanţare perioada de
programare 2014-2020.

Analiza SWOT sistem alimentare cu apă şi ape uzate

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 există operator regional de administrare
servicii alimentare cu apă şi canalizare (RAJA
S.A), licenţiat şi certificat de organele
legislative;
 există sistem de alimentare cu apă în tot
oraşul;
 există un potenţial uman bun care
operează în acest sector;

 presiune de apă scăzută în unele zone ale
oraşului şi satul Siminoc;
 reţea de evacuare ape pluviale insuficient
dezvoltată;
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 există constituită o Asociaţie de
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal, cu
scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 tehnologiile noi existente, privind
captarea/ tratarea/ distribuţia apei;
 fonduri/activităţi de ecologizare ale
societăţilor comerciale din localitate;
 programe de finanţare perioada de
programare 2014-2020

 existenţa unor potențiale surse de poluare
tehnică, prin agenții economici care iși
desfașoară activitatea în Murfatlar;
 unele locuinţe nu sunt racordate la sisteme
de colectare şi epurare a apelor uzate, ceea ce
poate conduce poluarea pânzei freatice prin
infiltrarea în sol a apelor uzate.

Analiza SWOT a serviciilor de management al deşeurilor

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 implementarea cu succes a proiectelor
finanţate din fonduri de pre-aderare destinate
proiectelor pentru deşeuri;
 închiderea depozitului neconform;
 existenţa unui depozit conform în imediata
apropiere;
 colectarea selectivă implementată;
acoperire mare a serviciilor de salubrizare în
toate cartierele;
 tarifarea firmelor respectă principiul
„poluatorul plăteşte”, luând în calcul
cantitatea de deşeuri generată (fie volumetric,
fie masică).

 nivelul scăzut de colectare şi reciclare a
deşeurilor;
 în oras nu există staţii de transfer, staţii de
compostare a deşeurilor menajere şi nici staţii
de tratare mecano-biologică a deşeurilor
menajere;

AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂŢI

 fonduri/activităţi de ecologizare ale  lipsa măsurilor de conştientizare a
societăţilor comerciale din localitate;
populaţiei;
 programe de finanţare perioada de  lipsa investitorilor în proiecte de mediu;
programare 2014-2020;
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4. OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVE OPERAŢIONALE, MĂSURI
Obiectiv strategic 1. Creșterea atractivităţii orașului Murfatlar pentru locuitori şi
investitori:
Obiectivul operațional 1.1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori
 Măsura 1.1.1. Asigurarea unor spaţii urbane de calitate şi oportunităţi de petrecere a
timpului liber
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: reabilitarea infrastructurii urbane spații publice, scuaruri, alei pietonale și piste de bicicletă, spații verzi, locuri de parcare, locuri
de joacă pentru copii, spații de informare și socializare; amenajarea, extinderea și modernizarea
zonelor de agrement, infrastructură sportive (stadioane, săli de sport), etc.
 Măsura 1.1.2. Asigurarea accesului la infrastructurăşi servicii de educaţie și formare
profesională de calitate pentru toţi locuitorii orașului
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea unităților de învățământ, extinderea transportului școlar, tranziția de la
școală la viața activă, programe de formare profesională continuă, promovarea adaptabilității și
flexibilității forței de muncă, îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare, creșterea accesului
la educație și reducerea abandonului școlar, etc.
 Măsura 1.1.3. Asigurarea accesului la infrastructurăşi servicii de sănătate de calitate
pentru toţi locuitorii orașului
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: construcția, extinderea,
modernizarea și dotarea unităților medicale publice și private.
 Măsura 1.1.4. Asigurarea accesului la infrastructurăşi servicii sociale de calitate şi
combaterea sărăciei
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: construcția, extinderea,
modernizarea și dotarea de unități de asistență social (centre de zi pentru adulți și copii, centre
de tip rezidențial pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, etc.), construcția de locuințe
sociale și pentru tineri, etc.
Obiectivul operaţional 1.2. Asigurarea bunei guvernanțe la nivel local
 Măsura 1.2.1. Apropierea administraţiei publice de cetăţeni (dezvoltarea capacităţii
instituţionale, acces îmbunătăţit al locuitorilor la informaţiile de interes public şi
dezvoltarea cooperării)
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: elaborarea/revizuirea de strategii de
dezvoltare, planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului, formarea personalului din
administrație, înființarea și dezvoltarea capacității administrative a structurilor asociative,
schimburi de experiență, cooperare teritorială, implementarea sistemelor informatice integrate
de tip e-administrație, implementarea sistemelor de management, etc.
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Obiectivul operațional 1.3.Crearea unui mediu afaceri atractiv, competitiv și inovativ
 Măsura 1.3.1. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: investiții productive pentru
creșterea competitivității IMM, dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea accesului IMM la
finanțare, servicii de consultanțăpentru IMM, implementarea standardelor internaționale,
sprijinirea accesului întreprinderilor pe piața internă și externă, etc.
 Măsura 1.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri
(infrastructură de afaceri, infrastructura de CDI şi TIC)
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: înființarea, extinderea,
modernizarea și dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor
 Măsura 1.3.3. Valorificarea patrimoniului natural, antropic și cultural şi promovarea
turismului
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: restaurarea și valorificarea
patrimoniului cultural; crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice;
promovarea potențialului turistic; susținerea industriilor culturale și creative, etc.
 Măsura 1.3.4. Diversificarea economiei rurale în satul aparţinător Siminoc și în
comunele învecinate
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: creșterea valorii adăugate a
produselor agricole, investiții pentru procesarea produselor agricole, crearea și dezvoltarea de
micro întreprinderi, încurajarea activităților turistice, etc.
Obiectiv strategic 2. Asigurarea conectării centrului urban
Obiectivul operațional 2.1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilității
 Măsura 2.1.1. Asigurarea accesibilităţii la polii naţionali şi internaţionali şi la
principalele reţele de transport
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: modernizarea și dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale), a infrastructurii de transport naționale și
regionale din afara TEN-T, etc.
 Măsura 2.1.2. Asigurarea mobilității în interiorul orașului
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: reabilitarea și modernizarea rețelei
de străzi urbane, parcări, sisteme de management și monitorizare a traficului, etc.
Obiectivul operațional 2.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
 Măsura 2.2.1. Asigurarea accesului locuitorilor orașuluila reţelele de apă şi canalizare
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea
sistemelor de apă și apă uzată, creșterea gradului de contorizare, etc.
 Măsura 2.2.2. Asigurarea accesului locuitorilor orașuluila reţelele de energie electrică
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea rețelei
de distribuție a energiei electrice, inclusiv a rețelei de iluminat public.
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 Măsura 2.2.3. Asigurarea accesului locuitorilor orașului la reţelele de gaze naturale
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea și modernizarea rețelei
de distribuție a gazelor naturale.
Obiectiv strategic 3. Asigurarea unei creşteri sustenabile a orașului
Obiectivul operațional 3.1.Asigurarea unui management durabil al mediului
 Măsura 3.1.1. Protejarea biodiversităţii, peisajului şi asigurarea calităţii factorilor de
mediu
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: dezvoltarea infrastructurii și a
planurilor de management în vederea protejării biodiversității și Natura 2000, împădurirea
terenurilor degradate și neproductive, înființarea de perdele forestiere, spații verzi, etc.
 Măsura 3.1.2. Implementarea managementului riscurilor
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor, prevenirea eroziunii solului, etc.
 Măsura 3.1.3. Implementarea managementului deşeurilor
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: extinderea sistemelor de
management al deșeurilor, implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor,
creșterea capacității de valorificare a deșeurilor, etc.
Obiectivul operațional 3.2. Creşterea eficienţei energetice şi promovarea energiilor alternative
 Măsura 3.2.1. Reabilitarea termică a clădirilor
Această măsură se va implementa prin acțiuni de tipul: reabilitarea termică a clădirilor de
locuit și a celor de interes public.
 Măsura 3.2.2. Stimularea producerii şi utilizării energiilor regenerabile
Această măsurăse va implementa prin acțiuni de tipul: valorificarea resurselor energetice
regenerabile, a biomasei, a resurselor solare, eoliene, geotermale, a biocombustibilului,
creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale (co-generare), etc.
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5. PLANUL DE ACŢIUNE
Pentru îmbunătăţirea procesului de planificare la nivel local, propunem următorul plan de
acţiune, structurat pe trei intervale de timp :
Acţiuni de întreprins pe termen scurt
Acţiuni
Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Oraşului
Murfatlar 2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin
adoptarea de hotărâri în acest sens
Elaborarea
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente proiectelor propuse a fi realizate în
următoarea perioadă de programare (identificare
terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste
regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate
-fezabilitate, studii de impact, planuri de afaceri,
documentaţii urbanistice, etc.)
Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de
finanţare pentru proiectele propuse spre implementare
în următoarea perioadă de programare (parteneriate
public-privat, credite, alte resurse financiare externe,
finanţări din fonduri europene, fonduri de la bugetele
de stat şi local, etc.)
Promovarea orașului ca destinaţie turistică și de
afaceri, în vederea atragerii de investiţii şi a creşterii
gradului de ocupare a infrastructurilor turistice și de
sprijinire a afacerilor existente sau în curs de realizare
Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru
dezvoltarea şi implementarea proiectelor prioritare
Realizarea de acorduri de parteneriate între Primăria
Murfatlar şi actorii relevanți de la nivel local, județean
și național pentru realizarea proiectelor din portofoliul
de proiecte prioritare
Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari
asupra surselor de finanţare complementare existente
pentru creşterea gradului de absorbţie al fondurilor
europene
Planificarea multianuală a bugetului având în vedere
resursele necesare pentru implementarea proiectelor
prioritare
şi
stabilirea
graficului
de
derulare/implementare a strategiei (includerea în
bugetul multianual a investiţiilor propuse ca fiind
prioritare în vederea pregătirii lor)
Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane
pentru implementarea cu succes a proiectelor prioritare
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Responsabili
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Alte categorii de beneficiari din
localitate
Firme de consultanţă
Parteneri din alte judeţe din
România sau din alte ţări
Primăria oraşului Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar
Camera de Comerţ şi Industrie
Asociaţii patronale
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Consiliul Judeţean Constanţa
Mediul de afaceri
Alţi actori relevanţi
Primăria oraşului Murfatlar
Autorități de Management/
Organisme Intermediare
Instituția Prefectului Constanţa
Primăria oraşului Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
cu orizontul de timp 2014 - 2020
Acţiuni de întreprins pe termen mediu
Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au
fost finalizate (acţiunile noi şi diferite faţăde cele
anterioare)
Realizarea de parteneriate public private pentru
dezvoltarea proiectelor majore de la nivel local
Facilitarea implementării proiectelor prioritare
(concesionare terenuri, facilitare construcţii, facilităţi
pentru
capacităţi
de
producţie,
reducerea/înlăturareabarierelor administrative,
etc.)
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în
domeniile prioritare şi complementare proiectelor
prioritare
Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii
publice, executare lucrări, etc.)
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi
internaţional (materiale promoţionale, participare la
manifestări internaţionale, site-uri, etc.)
Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din
portofoliul de proiecte prioritare şi realizarea unor
rapoarte de progres
Evaluarea intermediară a strategiei

Responsabili
Aceiaşi responsabili ca şi pe termen
scurt
Primăria oraşului Murfatlar
Mediul de afaceri
Primăria oraşului Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar
Mediul de afaceri
Beneficiarii proiectelor
Primăria oraşului Murfatlar împreună
cu responsabilii de proiecte
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar

Acţiuni de întreprins pe termen lung
Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen mediu care
nu au fost finalizate (acţiunile noi şi diferite
faţă de cele anterioare)
Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi
luarea de măsuri corective (dacă este cazul)
Finalizarea
implementării
proiectelor
prioritare
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel
naţional şi internaţional

Responsabili
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar împreună cu
responsabilii de proiecte

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în Primăria oraşului Murfatlar
domeniile prioritare şi complementare
proiectelor prioritare
Revizuirea Strategiei de Dezvoltare a ora
Primăria oraşului Murfatlar
șului Murfatlar pentru următoarea perioadă de
programare (2021-2027)

80

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAŞULUI MURFATLAR
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6. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE ALE ORAŞULUI MURFATLAR
Strategia de dezvoltare se raportează la mediul existent prin analizele diagnostic
efectuate la nivel sectorial, precum şi prin analizele documentelor strategice de nivel
comunitar, naţional, regional și corelarea rezultatelor analizelor cu datele statistice existente.
În urma analizelor, consultărilor publice organizate la nivelul oraşului Murfatlar a fost
creionat profilul strategic al oraşului Murfatlar – totalitatea trăsăturilor locale care sunt
susceptibile a afecta în mod pozitiv sau negativ zona, influenţând pe termen lung dezvoltarea.
Iniţial s-a pornit de la creionarea obiectivului general şi a obiectivelor specifice de dezvoltare a
oraşului, iar ulterior au fost identificate domeniile prioritare de dezvoltare pe baza nevoilor şi a
potenţialului de dezvoltare a zonei. În cadrul fiecărui domeniu prioritar au fost identificate o
serie de măsuri și acțiuni a fi luate în vederea rezolvării problemelor identificate, care ulterior
au generat intervenții/proiecte de dezvoltare.
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Acţiuni
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii stradale
oraşului Murfatlar şi a satului aparţinător Siminoc

Intervenţii/Proiecte de dezvoltare
strazilor: Sperantei, Bradului, Caisilor,
a Reabilitarea si modernizarea
Visinului, Matei Corvin, Vasile Parvan, Intrarea Fantanitei, Serpelea,
Plopilor, Frasinului, Macesului, Nicolae Labis, Mihail Sadoveanu, Marin
Preda, Avram Iancu, Matei Basarab, Nicolae Iorga, Amurgului, Portului,
Pescarusului, Minerului partial, Ciocarliei, Ion Creanga partial si aleile
Deversorului, Nufarului si Macului din orasul Murfatlar” (26 de strazi)
„Reabilitarea si modernizarea strazilor: Fantanitei+prelungire; Unirii,
Secerisului partial; Horei, Amurgului, Socului partial, Rasaritului partial,
Marului, Cultelor, Cumpenei, Prunului si Izvorului partial din satul Siminoc,
orasul Murfatlar” (13 străzi)
„Reabilitare si modernizare drum comunal DC 27”
,,Reabilitare pod pe DC 27 la km 0+500 peste Canalul magistral de irigatii,
orasul Murfatlar”
,,Reabilitare şi modernizare pod pe DC 27 la km 4+180 peste Valea
Siminocului, sat Siminoc, oraşul Murfatlar”
Modernizarea drumului DC 3 Murfatlar – Bărăganu
Reabilitare şi modernizare drum si poduri prin extinderea a patru benzi a
drumului comunal DC27 Murfatlar – Siminoc – DJ381
Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale din oraşul Murfatlar
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi căilor de acces din satul Siminoc
oraş Murfatlar
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Amenajare şi modernizare drumuri în lotizări urmare a extinderii
intravilanului oraşului Murfatlar şi satului Siminoc
Creşterea atractivităţii socio-economice a domeniului public

Amenajarea intersectiei dintre DN3, DC3 si strada Ciocarliei din orasul
Murfatlar
Lucrari tehnico-utilitare aferente construirii blocurilor de locuinte din orasul
Murfatlar

Creşterea eficienţei energetice în contextul combaterii Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu P+3E si P+4E si peste din
cartierele orasului Murfatlar
schimbărilor climatice
Dezvoltarea infrastructurii care deserveşte transportul Înfiinţarea transportului public metropolitan in toate localitatile componente
ale Zonei Metropolitane
public de călători
Modernizarea transportului în comun inclusiv a Staţiilor/punctelor de
transport in comun;
Construirea unei autogari si a unei statii de tranzit in orasul Murfatlar
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a Amenajarea unei văi pentru protecţia împotriva inundaţiilor – Amenajarea
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
Văii Murfatlar (Basarabi), pe sectorul ce străbate localitatea până la
deversorul existent pe malul stâng al Canalului Navigabil Dunăre Marea
Neagră la km 23+000
Amenajarea Văii Siminoc pe sectorul ce traversează localitatea
Cresterea calitatii serviciilor in administratia publica locala

Modernizarea si extinderea sediului administrativ al Primariei Orasului
Murfatlar
Actualizare inventar si cadastru general pe suport informatic pentru domeniu
public si privat al orasului Murfatlar
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Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităţilor de Construire Gradiniţă cu 4 Săli de grupe în Cartierul de Vest al oraşului
Murfatlar
învăţământ
Reabilitarea/modernizarea spaţiilor de învăţământ, în special în satul Siminoc
Reabilitarea, modernizarea si înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu
sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la clădirile
Liceului Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa şi Şcolii din satul Siminoc
Înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia
produsă din surse regenerabile la Grădiniţa nr.1 şi nr.2 din oraşul Murfatlar,
jud. Constanţa şi Grădiniţa din satul Siminoc
Dezvoltarea unei reţele de distribuţie gaze naturale
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu
apă, canalizare si energie electrica

Retea de alimentare si distributie gaze naturale in orasul Murfatlar
Extinderea sistemului de alimentare cu apa in lotizari ca urmare a extinderii
intravilanului orasului Murfatlar si satului Siminoc
Extinderea sistemului de canalizare cu statii de pompare ape uzate urmare a
extinderii intravilanului orasului Murfatlar si satului Siminoc
Reabilitarea ,modernizarea si extinderea retelelor de alimentare cu energie
electrica in orasul Murfatlar si satul Siminoc

Realizarea şi implementarea unui sistem de supraveghere Amenajarea unui sistem de supraveghere video a spatiilor publice si obiective
video a principalelor spaţii publice şi obiective de interes de interes public din orasul Murfatlar
public
Îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activiăţilor Targ duminical si/sau pentru vanzarea produselor agricole şi/sau Târg pentru
animale proprii
comerciale în cadrul pieţelor
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Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, Reproiectarea iluminatului public cu stâlpi individuali pentru a da oraşului un
aspect modern ţi civilizat
instalaţii aeriene
Înlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu iluminat solar stradal în
oraşul Murfatlar
Înlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu iluminat solar stradal în
Satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Parteneriat public/privat privind mutarea în canalizaţie subterană a tuturor
instalaţiilor aeriene existente (energie electrică de medie tensiune (20 kv) şi
joasă tensiune (0,4 kv), telefonie, cabluri tv, internet, etc.
Creşterea capacităţii de prevenire, intervenţie si
monitorizare a situaţiilor de urgenţă în Zona Metropolitană
Constanţa
Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabila a
patrimoniului cultural inclusiv infrastructura conexă

Amenajarea unui centru local de interventie pentru situatii de urgenta pentru
localitatile Murfatlar, Poarta Alba si Valu lui Traian
Reabilitarea protejarea şi punerea în valoare a Complexului Rupestru
Murfatlar
Construirea unei Case de Cultura in orasul Murfatlar

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă/locuit pentru persoanele Construcţia de locuinţe sociale
defavorizate, aflate în dificultate
Măsuri de creştere a gradului de incluziune socială a persoanelor şi familiilor
aflate în stare de risc social din cauza sărăciei.
Consiliere pentru minorii aflaţi în dificultate – prevenirea separaării copilului
de familie, cît şi măsuri pentru prevenirea emigrării şi separării părinţilor de
copii
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru Protectia şi conservarea a Rezervaţiei Naturale FÂNTÂNIŢA din oraşul
Murfatlar
protecţia naturii
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Reducerea factorilor de poluare a mediului
Dezvoltarea sistemelor de management integrat
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate

Amenajare plantatie cu rol de agrementare pe terenul ramas dupa inchiderea
gropii de deseuri a orasului Murfatlar
al Construirea unei staţii de colectare selectiva si tranfer a deseurilor din orasul
Murfatlar

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor Amenajarea spaţiilor verzi/zonelor verzi de la nivelul oraşului Murfatlar
spaţiilor verzi
Campanii de ecologizare, plantaţii de arbori şi arbuşti extinderi spaţii/zone
verzi, etc.
Igienizarea parcurilor şi a zonelor de agrement
Ecologizari in zona complexelor rezidentiale

Masuri de ecologizari prin amenajare spatii verzi si plantatii, platforme, locuri
de odihna si recreere in zona blocurilor de locuinte din orasul Murfatlar

Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde Organizare de campanii de informare/educare ecologică a populaţiei,
europene, la tarife acceptabile pentru populația din începând de la vârste cât mai mici, de la şcoală, din clasele primare.
localitate
Reabilitarea/extinderea infrastructurii pentru petrecerea Ponton de acostare nave de agrement – Canalul Dunăre – Marea Neagră
timpului liber/de agrement/sportive în oraşul Murfatlar
Construirea unui ,,Centru Cultural” cu bibliotecă, sală de festivităţi şi cercuri
cultural-sportive în zona parcului IAS
Construcţie parc de recreere
Sprijinirea programelor de formare

Cursuri de instruire pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap

Promovarea patrimoniului cultural

Promovarea imaginii oraşului Murfatlar
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Construire ,,Centru Naţional de Informare Turistică”
Parc Muzeistic şi dotări în zona Monumentului istoric ,,Ansamblu Rupestru”
Modernizarea/extinderea sistemelor TIC

Creşterea eficienţei serviciilor publice electronice

Înfiinţarea de centre pentru reinserţie socio-profesională

Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

Cresterea calitatii serviciilor in administratia publica locala

Elaborarea/actualizarea documentelor de planificare de
importanţă locală

Finalizarea şi aprobarea documentaţiei de actualizare PUG oraş Murfatlar (în
derulare)
Elaborarea unor documentaţii urbanistice: PUZ pentru dezvoltarea unor
investiţii sau extinderi de zone rezidenţiale
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FIŞĂ DE PROIECT NR.1
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
Reabilitarea si modernizarea
strazilor: Sperantei,
Bradului, Caisilor, Visinului, Matei Corvin, Vasile
Parvan, Intrarea Fantanitei, Serpelea, Plopilor, Frasinului,
Macesului, Nicolae Labis, Mihail Sadoveanu, Marin
Preda, Avram Iancu, Matei Basarab, Nicolae Iorga,
Amurgului, Portului, Pescarusului, Minerului partial,
Ciocarliei, Ion Creanga partial si aleile Deversorului,
Nufarului si Macului din orasul Murfatlar” (26 de strazi)
Infrastructură
Oraşul Murfatlar
2014 - 2020
16 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

2.
3.

4.

- reabilitarea şi modernizarea străzilor la parametrii
tehnici şi funcţionali, astfel încât circulaţia vehiculelor,
autovehiculelor şi cea pietonală să se faca în condiţii de
siguranţă şi confort.
Oraşul Murfatlar – populaţia oraşului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
- refacerea capacităţii portante a complexului rutier;
Principalele activităţi din proiect
- amenajare sistem rutier;
- amenajare acostamente;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- amenajarea drumurilor laterale;
- consolidare corp drum;
- realizare trotuare pietonale
- montare parapet metalic de protectie
Justificarea proiectului: nevoi identificate Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru
locuitorii din oraşul Murfatlar va avea influenţe benefice
în Regiune/localitate
imediate asupra creşterii competitivităţii sectorului
economic din zonă.
Obiectivele proiectului
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III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

Stadiul pregătirii proiectului

SF realizat, urmează să fie actualizat;

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
1.

Estimaţi costul total al proiectului din 7.233,427 lei
care:
- Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa - Fonduri structurale 2014 – 2020
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR. 2
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
„Reabilitarea
si
modernizarea
strazilor:
Fantanitei+prelungire; Unirii, Secerisului partial; Horei,
Amurgului, Socului partial, Rasaritului partial, Marului,
Cultelor, Cumpenei, Prunului si Izvorului partial din satul
Siminoc, orasul Murfatlar” (13 străzi)
Infrastructură
Satul Siminoc
2014 - 2020
16 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

2.
3.

4.

- reabilitarea şi modernizarea străzilor: Fântâniţei +
prelungire, Unirii,
Secerişului - parţial,
Horei,
Amurgului, Socului - parţial, Răsăritului - parţial,
Mărului, Cultelor, Culturii, Cumpenei, Prunului şi
Izvorului - parţial, din satul Siminoc, oraş Murfatlar fiind
situate de o parte şi de alta a străzii principale Murfatlar
care este de fapt Drumul Comunal DC27 ce străbate
mijlocul satului Siminoc în zona Şcolii Generale, a
Căminului şi a Bisericii Creştin Ortodoxe permiţând
accesul la spaţiile comerciale şi la gospodăriile populaţiei.
Satul Siminoc – populaţia satului Siminoc
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
- refacerea capacităţii portante a complexului rutier;
Principalele activităţi din proiect
- amenajare sistem rutier;
- amenajare acostamente;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- amenajarea drumurilor laterale;
- consolidare corp drum;
- realizare trotuare pietonale
- montare parapet metalic de protectie
Justificarea proiectului: nevoi identificate Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru
locuitorii din oraşul Murfatlar va avea influenţe benefice
în Regiune/localitate
imediate asupra creşterii competitivităţii sectorului
economic din zonă.
Obiectivele proiectului
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III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

Stadiul pregătirii proiectului

SF realizat, urmează să fie actualizat;

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
1. Estimaţi costul total al proiectului din 5.590,285 lei
care:
- Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa - Fonduri structural 2014 – 2020
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR.3
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.
3.
4.

Regiunea
Titlul proiectului
Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului

5.

Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
„Reabilitare si modernizare drum comunal DC 27”
Infrastructură
Drum comunal care face legătura între oraşul Murfatlar şi
satul Siminoc.
2014 - 2020
12 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

2.
3.

4.

- reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 27 la
parametrii tehnici şi funcţionali, astfel încât circulaţia
vehiculelor, autovehiculelor şi cea pietonală să se facă în
condiţii de siguranţă şi confort. De asemenea, se
urmăreşte colectarea, canalizarea şi evacuarea rapidă a
apelor pluviale de pe carosabil, astfel încât să nu se
producă bălţi sau inundarea proprietăţilor limitrofe, în
perioada de iarnă, bălţile putând să îngheţe prezentând un
pericol.
Satul Siminoc – populaţia satului Siminoc
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
- amenajare carosabil cu beton asfaltic în suprafaţă de
Principalele activităţi din proiect
32.000 mp.
- Amenajare rigole stânga/dreapta în suprafată de 12.000
mp.
- se propune pentru carosabil o structură rutieră suplă în
varianta 1 din strat de uzură din beton asfaltic de 4 cm;
strat de legătură din beton asfaltic de 4 cm; mixtură
asfaltică de 10 cm; strat de piatră împănată de 22 cm şi
fundaţie din balastru de 15 cm.
Justificarea proiectului: nevoi identificate Investiţia se referă la reabilitarea şi modernizarea
drumului comunal DC27 la parametrii tehnici şi
în Regiune/localitate
funcţionali,
astfel
încât
circulaţia
vehiculelor,
autovehiculelor şi cea pietonală să se facă în condiţii de
siguranţă şi confort.
Totodată prin proiectul de reabilitare şi modernizare a
drumului comunal DC27, se urmăreşte colectarea,
canalizarea şi evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe
carosabil, astfel încât să nu se producă bălţi sau inundarea
Obiectivele proiectului
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proprietăţilor limitrofe, în perioada de iarnă bălţile putând
să îngheţe prezentând pericol atât pentru circulaţia
pietonală, cât şi pentru cea auto.
III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

Stadiul pregătirii proiectului

SF realizat, urmează să fie actualizat;

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
1.

Estimaţi costul total al proiectului din 6.963,861 lei
care:
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa Fonduri structurale 2014 - 2020
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR.4
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

1.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Obiectivele proiectului

2.
3.

Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
Principalele activităţi din proiect

4.

Justificarea proiectului: nevoi identificate
în Regiune/localitate

SUD – EST
,,Reabilitare pod pe DC 27 la km 0+500 peste Canalul
magistral de irigaţii, oraşul Murfatlar”
Infrastructură
Oraşul Murfatlar
2014 - 2020
12 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516
Aducerea podului la parametrii normali de exploatare şi
pentru ca circulaţia să se desfăşoare în condiţii de
siguranţă şi confort
Oraşul Murfatlar – populaţia oraşului
- Consolidarea elevaţiilor pilelor;
- Reparaţii şi completări la racordările cu terasamentele;
- Reparaţii la banchetele de rezemare ale infrastructurilor;
- Reparaţii la grinzile principale de rezistenţă şi protecţia
acestor materiale speciale;
- Refacerea căii pe pod: îmbrăcăminte, hidroizolaţie,
dispozitive, de acoperire a rosturilor de dilataţie, trotuare
şi parapeţi;
- Completări şi reparaţii la lucrările de protejare a
malurilor;
- Refacerea căii pe rampele de acces la pod;
- Executarea de scări şi casiuri

III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

1.

Stadiul pregătirii proiectului

SF realizat, urmează să fie actualizat;

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
Estimaţi costul total al proiectului din 2.681,47 lei
care:
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR.4
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
,,Reabilitare şi modernizare pod pe DC 27 la km 4+180
peste Valea Siminocului, sat Siminoc, oraşul Murfatlar”
Infrastructură
Sat Siminoc
2014 - 2020
12 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

Obiectivele proiectului

2.
3.

Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
Principalele activităţi din proiect

4.

Justificarea proiectului: nevoi identificate
în Regiune/localitate

Construirea unui pod nou, conform cu normele tehnice în
vigoare care să aibă şi deschiderea mai mare, pentru a
permite trecerea debitului de ape pluviale în timpul ploilor
de mare intensitate
Satul Siminoc – populaţia satului
Construirea unui pod nou, cu o deschidere, dimensionat
pentru calasa E de încărcare, care să permită circulaţia
autovehiculelor de mare tonaj. Podul va avea 2 trotuare şi
parapeţi de siguranţă pentru circulaţia pietonilor şi
autovehiculelor;
Executarea unor rigole pentru colectarea şi evacuarea
apelor pluviale în lungul drumului pe zona de drum
amenajată.

III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

1.

Stadiul pregătirii proiectului

SF realizat, urmează să fie actualizat;

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
Estimaţi costul total al proiectului din 3.069,319 lei
care:
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR.6
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu P+3E si
P+4E si peste din cartierele orasului Murfatlar
Infrastructură
Oras Murfatlar
2014 - 2020
18 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

2.
3.

4.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în
blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă ale populaţiei, prin:
- Imbunatatirea conditiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si
apa calda menajera;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie.
Oraşul Murfatlar
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
Lucrări care se execută în cadrul programului:
Principalele activităţi din proiect
- izolarea termică a părţii opace a faţadelor;
- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie
termoizolantă,
tâmplăria
trebuie
dotată
cu
dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a
spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe
elementele de anvelopă;
- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie
termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
- termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv
izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul
existenţei şarpantei;
- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în
care prin proiectarea blocului sunt prevăzute cu
apartamente la parter.
Justificarea proiectului: nevoi identificate - conservarea energiei, la clădiri noi şi prin reabilitare
termică (mai corect renovare) la cele existente, a devenit o
în Regiune/localitate
Obiectivele proiectului
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necesitate general foarte importantă pentru localitatea
noastră
III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

Stadiul pregătirii proiectului

Proiect nou, în stadiul de idee

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
1.

Estimaţi costul total al proiectului din
care:
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa
cofinanţării
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FIŞĂ DE PROIECT NR.7
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT:
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.
5.

Domeniul acoperit de proiect
Localizarea proiectului
Anul depunerii cererii de finanţare (când
estimaţi că finalizaţi proiectul)
Durata proiectului
Beneficiarul proiectului/Parteneri
Entitatea responsabilă cu implementarea
proiectului
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

6.
7.
8.
9.

SUD – EST
Retea de alimentare şi distribuţie gaze naturale în orasul
Murfatlar
Infrastructură
Oras Murfatlar
2014 - 2020
18 luni
Oraşul Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Calea Dobrogei, nr.1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa
Tel.: 0241/234350; Fax: 0241/234516

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
1.

2.
3.

4.

Obiectivul de investiţie este de a completa eforturile
făcute de administraţia locală pentru modernizarea
infrastructurii oraşului şi asigurarea utilităţilor necesare,
ceea ce va conduce la o creştere economică a întregii
zone. Lucrările se vor realiza la reţeaua de gaze naturale,
proiectată pentru deservirea populaţiei din oraşul
Murfatlar
Oraşul Murfatlar
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă
Se doreşte realizarea unor lucrări de investiţii vizând
Principalele activităţi din proiect
înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie a
gazelor naturale, în vederea asigurării alimentării a cât
mai multor gospodării cu gaze naturale
Justificarea proiectului: nevoi identificate Gazul natural, un combustibil fosil, este folosit
preponderent pentru uz casnic, industrie sau pentru
în Regiune/localitate
producerea energiei electrice. Acesta este un combustibil
eficient, versatil și generează mai puține noxe cu efect de
seră comparativ cu cărbunele.
La iniţierea acestui proiect s-a avut în vedere faptul că
încălzirea locuinţelor, a societăţilor comerciale, a
obiectivelor social – culturale din localitate se face cu
combustibil solid, GPL sau combustibil lichid, iar
realizarea hranei se realizează cu ajutorul butanului.
Obiectivele proiectului

III. STADIUL PROIECTULUI:
1.

Stadiul pregătirii proiectului

Proiect nou, în stadiul de idee
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IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR:
1.

Estimaţi costul total al proiectului din
care:
- fonduri europene nerambursabile
- fonduri pentru cofinanţare şi sursa
cofinanţării

Redactat
Insp. principal Ciubuc Iuliana - Florentina
Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Tehnic, Investitii, Achizitii Publice,
Administrarea Domeniului Public şi Privat
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