
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 
 

                                  LUCRARE  ELABORATĂ  DE  CĂTRE: 
      ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ   

„CULTUL  EROILOR”   CONSTANŢA 
 
 
 

 

 

 
 

       

 

REDACTOR COORDONATOR: 

  COL.(R) REMUS MACOVEI 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: 

  CDOR. (R) IOAN TOMA 

TEHNOREDACTARE: 

  COSTEL COROBAN 

AU COLABORAT: 

  CDOR .(R) OŢELEA PAVEL 

  COL.(R) ENACHE GEORGE 

  COL.(R) PETRICĂ SÂRBU 

  LT.COL.(R) TUDOREL CĂLIN 

  LT.COL.(R) IUTU MARIAN 

  PANAIT MARAVEI 

  COSTEL COROBAN 

       CU  SPRIJINUL  SI 
          COLABORAREA 
      PRIMARIEI  CUMPANA 
 



 3

          

“Oare n-am uitat cumva că iubirea de patrie nu e iubirea 
brazdei, a ţărânei, ci iubirea trecutului?” 

 Mihai Eminescu 

“Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare 
din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a 
unui neam. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceeaşi 
din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, 
susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria 
lumii, continuitatea unui neam”   

Albert Armand 

”Singura politică pe care trebuie să o facem este aceea 
a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin 
muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, 
prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.  

Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom 
pleca cei din urmă.”  

Ion Antonescu 

“A nu avea eroi înseamnă a nu avea aspiraţii, a trăi în 
trecut, a fi aruncat înapoi la rutină... 

Tânărul, plin de admiratie pentru un erou, nu îşi dă 
seama că singurul lucru pe care îl admiră este o proiecţie a 
propriului suflet”.  

Ralph Waldo Emerson 
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MONOGRAFIA   
COMUNEI CUMPANA  

 
 

 
DESCRIERE GENERALA 
 
Asezare geografica. 
 
Comuna Cumpana este asezata intr-una din cele mai framantate provincii romanesti(in 

trecutul ei istoric) ”Dobrogea” - pamant cuprins intre Dunare si Mare,  ca un urias 
debarcader batut de vanturile si valurile Marii Negre. 

Descoperirea “cadranului solar”,  in anul 1960 atesta existenta localitatii din secolul 
III  era noastra. 

Teritoriul comunei Cumpana face parte din subunitatea tectonica Dobrogea de Sud, si 
a fost recunoscuta oficial in anul 1870 sub numele de Hasi-dülüc,iar in anul 1929 va capata 
numele de Cumpana. 

Localitatea Cumpana, asezare rurala situata in zona de centru-sud a judetului 
Constanta la circa 5,00 km fata de Municipiul Constanta,se invecineaza  pe  latura de sud-est 
cu localitatea Agigea ,pe latura de nord est cu Municipiul Constanta,pe latura de nord vest cu 
localitatea Valu lui Traian si pe latura de sud are  Canalul Dunare-Marea-Neagra. 

Pana in anul 1979 comuna Cumpăna era formata din doua sate, respectiv Straja si 
Cumpăna. Prin construirea Canalului Dunăre Marea Neagra, satul Straja, din vestul comunei a 
fost dezafectat iar populaţia strămutata in satul Cumpăna, in blocuri construite in acest 
scop. 

Legaturile rutiere ale localitatii Cumpana, cu localitatile invecinate se realizeaza 
astfel: 

 Cu municipiul Constanta, prin Dc1 A si DN39 (distanta cca 3,5km) 
 Datorita constructiei Canalului Dunare-Marea-Neagra, localitatea Cumpana a 

pierdut o importanta cale de comunicare cu partea de sud a judetului Constanta,legatura 
rutiera cu partea de sud deviindu-se prin localitatea Agigea. 
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Vegetatia si fauna 
     Vegetatia specifica este o vegetatie de stepa ce apartine floristic provinciei Est – 

Europene, subprovincia Pontica. Speciile predominante sunt: păiuşurile stepice, arbuştii, 
arborii şi flora ruderală (troscot, nalbă, urda vacii, scaieţi, etc.) 

Vegetaţia naturală de pe teritoriul comunei a fost modificată antropic şi s-au format 
pajişti secundare. Fauna specifică este formată din rozătoare, reptile, insecte şi păsări. 

Datorita depozitarii pamantului excavat pe suprafata comunei, acum exista un deal 
artificial, care ocupa mai multe ha si pe care vegetatia creste foarte greu. 
 

Clima 
Teritoriul comunei Cumpana se situează in sectorul climei de litoral maritim. Influenta 

Marii Negre se resimte pe o zona lata de 15 – 20 km., deci cuprinde si aceasta zona. 

 In evolutia anuala a temperaturii aerului, se produce o decalare a fazelor de incalzire 
si racire a aerului fata de campie. Toamna e mai calda, iernile mai blande, dar viscolita de 
vanturi puternice si posibilitati de scadere a temperaturii de –10, - 15 grade, datorita 
Crivatului. Primaverile sunt scurte si reci, iar verile calde sau foarte calde. Media 
precipitatiilor pe an este de 400 mm. neuniform. Indice de ariditate de 18,7 . Cad ploi vara, 
dar averse scurte si putin abundente care au slaba eficacitate asupra culturilor. 

Pe masura ce se incalzeste clima globului, este posibil ca si clima zonei sa aiba de 
suferit in sensul scaderii nivelului de precipitatii naturale si a cresterii temperaturilor 
maxime la peste 35-400 C. 

 

Calitatea apei 
Adancimea apei freatice era de 10 – 12 m. in campia ondulata chiar mai mult. Odata cu 

construirea canalulul Dunare Marea Neagra, adancimea s-a modificat, in unele zone apa s-a 
ridicat la 5 – 6 m. si in altele a coborat la 15 – 16 m. 

Pentru a deveni potabila apa trebuie tratata, dar nu contine substante ce nu pot fi 
indepartate si nici nivelul de chimicale nu este cu mult peste limite. 

 
Solul  
Asezat pe vechi formatiuni sarmatiene si cuaternare, peste care s-a format relieful 

actual, constituit din straturi de loes consolidat de ape, au luat nastere soluri cernozomice, 
carbonatice care in anii mai ploiosi sunt foarte roditori, fiind indicate pentru cultura 
cerealelor si legumelor. 

Pe viitor solul, acolo unde se va face agricultura, va necesita obligatoriu irigatii din 
puturi sau Dunare. 
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              DATE GENERALE DESPRE 
                 COMUNA CUMPANA 
 
        „Satul românesc, sat european’’  

     
 
In anul 2005 Delegaţia Comisiei Europene în România a ales cele 20 de 

câştigătoare ale Concursului de acţiuni comunitare „Satul românesc, sat european ". 
Dintre cele 228 de localităţi din 39 de judeţe, care au înscris în concurs acţiuni 
comunitare, 20 au câştigat titlul de „Sat european".Comuna Cumpăna s-a clasat pe 
locul 13. 
        Momentul lansării acestei competiţii la nivel naţional a coincis cu derularea în 
localitatea noastră a unui număr mare de proiecte ceea ce a permis înscrierea şi 
participarea la acest concurs cu proiectul Infiinţarea şi amenajarea Centrului Comunitar 
„Sfânta Maria", obiectiv realizat în parteneriat cu Consiliul Local Cumpăna, Primăria Cumpăna 
şi O.N.G. World Vision România. În această locaţie îşi desfăşoară activitatea: Grădiniţa cu 
orar prelungit ,,Sf. Maria’’, Şcoala de balet ,,Nicolae Spirescu, ,,Clubul micilor misionari’’, 
Telecentrul, Habitat For Humanity Cumpăna, Asociaţia de Dezvoltare Comunitară Cumpăna. 
 
 

POPULATIA 
In prezent in comuna convieţuiesc aproximativ 

14.000 locuitori,  iar suprafaţa vetrei satului  este de 
496 hectare. 

 
 Structura demografica  are următoarele 

valori : 
- persoane active            6.720 
- tineri 18-25 ani            1.520 
- pensionari                    3.600 
- copii 0-18 ani              2.160       

  
 
 

             
 
 
 
 Persoane apte de munca:  4685 (din care 2811 femei si1874 barbati) 
           Persoane incadrate cu carte de munca:  4400 

11%

48%
26%

15%

structura demografica

tineri 18-25 ani

pers.active

pensoinari

copii 0-18 ani
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    Numar de someri: 568; Rata somajului variaza in functie de anotimp (vara scade- 
fiind sezon turistic;iarna creste). 
           Numar de persoane care lucreaza in strainatate: 286 
           Pensionari: 2538 
           Beneficiari de ajutor social: 89 
           Persoane adulte cu handicap: 14 
           Copii cu handicap: 20 
           Asistenti personali pentru copii cu handicap: 45 

 
 Structura etnica a populaţiei este  

caracteristica zonelor Dobrogei  : 
 

- romani                    13.272 
- turci si tătari             448 
- romi                            280 

 
 

In comuna Cumpana,  cea mai mare parte a fortei de munca este absorbita de catre 
agentii economici din Constanta si localitatile invecinate (Agigea , Eforie , Mangalia) 
localitatea fiind asezata la mijlocul distantei dintre statiunea Mamaia si statiunile din sudul 
Litoralului. 

 

ASISTENTA SOCIALA  este asigurata de catre: 

a) Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primăriei - in cadrul acestui 
compartiment îşi desfăşoară activitatea 2 asistenţi sociali si un lucrator social. Acest 
compartiment se ocupă cu: întocmirea dosarelor de ajutor social conform legii 416/2001, 
modificată şi republicată, privind venitul minim garantat, a alocaţiilor complementare 
familiale si de susţinere mono parentale, conform OUG 105/2003 si a dosarelor pentru 
obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului conform Ordonanţei 148/2005, modificată 
şi republicată, dosare de trusou cf. Leg. 482/2006, dosare de lemne cf. OG 5/2003, 
modofocată şi republicată. 

b)Servicii sociale primare (cantina sociala, îngrijitori la domiciliu, asistenti personali 
pentru persoanele cu dizabilitati); 

De asemenea menţionam programe de planing familial, consiliere in ocuparea unui loc de 
munca , facilitarea obţinerii actelor de identitate si a documentelor medicale pentru 
persoanele cu handicap. 

In sprijinul persoanelor marginalizate din punct de vedere social, s-au oferit facilitaţi 
conform legilor 76/2002 si 116/2002 prin asigurarea unui loc de munca, prin convenţii cu 
AJOFM Constanţa. 

 
          

95%

3% 2%

structura etnica

romani

turci si 
tatari
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IMPLEMENTARE PROIECTE SOCIALE: 

 
 -    Construirea de locuinţe sociale (inclusiv mică  
infrastructură) pentru 8 familii de rromi din localitatea  
Cumpăna – judeţul Constanţa, proiect în valoare de  
252.725 de euro. 
 -    Înfiinţare Centru multifuncţional de asistenţă  
socio-medicală - Cumpăna, judeţul  Constanţa. 
- Proiectul ’’Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă din mediul rural în vederea 

inserţiei / revenirii pe piaţa forţei de muncă’’ proiect în valoare de 15.000 de euro în 
parteneriat cu Universitatea Româno - Americană din Bucureşti, proiect prin care vor fi 
calificaţi  gratuit în diverse meserii, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi din  comună. 

- „Prietenii mei de acasă “ – pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate.  

Compartimentul este acreditat privind serviciile sociale primare pentru îngrijitori bătrâni la 
domiciliu şi cantina socială. De asemenea, întocmeşte anchete sociale, plan de servicii, 
dispoziţii pentru dosare de plasament sau alte cazuri cerute de DGASPC Constanţa. 

 
 
           SUPRAFATA TOTALA: :    4872 ha    

Teren intravilan : 496 ha 
Teren extravilan:  4376 ha 

 
     Terenuri agricole:  

  Suprafata agricola a comunei este de 3898 ha din care : 
-teren arabil           = 3851 ha 

-vii                         =      8 ha  

-pasune  naturala    =    39 ha  

     Pe raza comunei Cumpana functioneaza : 

- 6 societati agricole constituite in baza Legii nr. 36/1991 insumand o suprafata  de 
1346  ha; 

- 8 societati comerciale constituite in baza Legii nr.31/1991 insumand o suprafata de 
995 ha; 

- gospodarii individuale cu o suprafata de 1362 ha. 
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 SITUATIA  LOCATIVA:  
 Pe teritoriul comunei exista un numar de 5400 gospodarii cuprinzand un numar de 

4750 locuinte, in medie 3-4 camere (cca 165 000 mp construiti), suprafete fara anexele 
gospodaresti. Terenurile intravilan proprietatea locuitorilor sunt diferentiate de la 250 m2 

la 1000 m2. 
In prezent numarul total de 14.000 cetateni ai comunei, dispun de un fond total 

de cca. 291.000 mp suprafata construita, dupa cum urmeaza: 

- 4750  locuinte in regim parter in cadrul gospodariilor individuale; 

- 517 apartamente de 2 si 3 camere in blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+ 3. 

Odata cu cresterea numarului de locuitori necesarul de fond locativ se va satisface 
prin construirea a 672 locuinte in regim de inaltime P, P+1, in zonele nou parcelate, respectiv 
H2, H3, C3 si cartierele “Parcul Verde” si “Del Sole” 

          Majoritatea  locuinţelor sunt  construite înainte de anul 1989. Aproximativ 60% din 
numărul acestora au o stare buna, fiind însă construite din chirpici, piatră. Diferenţa de 40% 
o constituie construcţii noi, din materiale corespunzătoare ( BCA, piatră, cărămida, panouri 
speciale ).  
          În prezent la Primărie sunt înregistrate  1728 de cereri pentru solicitare de fond 
locativ,  din care 565 de către familii tinere până în 35 ani, cu venituri reduse care nu au 
posibilitatea financiară construirii de locuinţe proprii. 

In perspectiva se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea locativa, pana in 2022 
fiind necesara dublarea numarului de locuinte. 

Cartierele rezidentiale vor fi promovate cu investitii private. 

locuinţe dotate cu : 
 - Apă în locuinţă 2217 
- Canalizare din reţea publică                    907 
- Canalizare în sistem propriu 2273 
- Instalaţie electrică 3629 
- încălzire termoficare - 
- încălzire centrală termică 1693 
- Baie în locuinţă 2112 
- Baie în afara locuinţei 211 
- Bucătărie în locuinţă 4150 
- Bucătărie în afara locuinţei 1262 
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 INFRASTRUCTURA  

   In cadrul Planului de modernizare a Teritoriului Judeţean Constanta, comuna 
Cumpăna este menţionata ca o localitate rurala cu funcţiuni mixte. 
             Principalele motivaţii de dezvoltare continua a  
sistemelor infrastructurii sunt: 

1. Datorită amplasării comunei în vecinătatea  
Municipiului Constanţa cât şi contextului general de  
dezvoltare , activităţile economice s-au intensificat,  
determinând creşterea numărului de obiective  
economice, sociale, edilitare, implicit şi numărul de  
locuitori; 

2. Desfăşurarea normală a activităţii  
acestor obiective presupune mişcare, comunicare,  
transport şi este condiţionată de existenţa şi starea actuală a unei reţele minimale de 
infrastructură , în cadrul căreia drumurile comunale reprezintă o prioritate majoră; 

3. Transporturile şi circulaţia, asigurând o funcţie generalizată, constituie un element 
principal de coeziune al sistemului localităţii; 

4. Asigurarea circulaţiei rutiere în orice anotimp, pentru deservirea principalelor 
obiective socio- economice, impune amenajarea unor căi de acces la drumurile comunale, 
judeţene şi naţionale, cât şi reabilitarea drumurilor existente; 

5. Dezvoltarea  sistemului centralizat de   canalizare la nivelul întregii comune, prin 
care: 

a. eliminarea factorilor.de risc pentru sănătatea oamenilor; 
b. asigurarea protecţiei mediului; 
c. crearea unor condiţii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a 

populaţiei -atragerea unor potenţiali investitori; 
 

  STRUCTURA INFRASTRUCTURII RUTIERE  

Reteaua drumurilor comunale asigura transportul   
rutier de marfa si calatori. Legatura cu municipiul Constanta  
se realizeaza prin DN 39 E, care strabate comuna pe o  
lungime de 7 km, drum ce se intersecteaza cu cele 12 artere  
principale de circulatie din cadrul localitatii. 

 Lungimea totala a drumurilor publice: 110 km 
 Drumuri asfaltate: 16,25 km   
 Drumuri cu tratament dublu bituminos: 10,85 km  
 Drumuri de pamant: 82,9 km  

(aproximativ 36 km cu relativa zestre de piatra 25-63 mm realizate prin forte proprii );  
Necesar modernizare:  in prima etapa circa 50 km din necesarul de 82,9 km. 
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SITUATIA ALIMENTARII CU APA  
 
a. Lungimea retelei de apa necesara: 102 km 
b. Lungimea retelei de apa realizate: 70,4 km din care: 
i. 10,2 km retea apa si 4,2 km o noua conducta de aductiune finalizate in 2008 

prin HG 577 din 25 septembrie 1997 alimentarea cu apa a satelor; 
ii. 21 km retea apa finalizata 2004 prin Programul SAPARD 

Necesar extindere sistem: circa 30 km precum si lucrari de modernizare la 24 km. 
 
       
 
       SITUATIA SISTEMULUI DE CANALIZARE 
 

 Necesar retele canalizare in lungime totala de 46,820 km  
 Necesar construcţie a 5 noi staţii de pompare , care  printr-o reţea vor relua 

pe zone si refula in staţia de pompare existenta care va  pompa apele uzate  in staţia de 
epurare Constanta Sud. 

 Situatia existenta: lungime retele 15,4 km 
 5,8 km retea construita inainte de 1996; 
 7,8 km retea noua si repunerea in functiune a statiei de pompare ape 

uzate, finalizate in 2008, realizate prin Programul de modernizare al infrastructurii rurale 
OG7/2006 finantat de Guvernul Romaniei. 

 1,8 km retea noua realizata in 2008 din surse proprii 
 

In prezent, canalizarea menajera  este dezvoltata numai in anumite zone care a permis 
preluarea gravitaţionala  către o staţie de pompare  repusa in funcţiune . Aceasta este de tip 
cheson din beton armat cu bazin de acumulare subteran fiind echipata cu doua electropompe 
submersibile tip SNB având Q= 200 mc/h si P= 30 Kw, sistem SCADA pentru interpretarea 
datelor in dispeceratul staţiei de epurare Constanta Sud, acolo unde se pompează apele uzate 
prin intermediul unei conducte de refulare lunga de cca 4000 m. 

Se impune necesitatea reabilitarii, continuarii extinderii  sistemului de canalizare, 
(colectare si evacuare a apelor menajere), cu prioritate in zonele in care exista constructii cu 
instalatii sanitare interioare, pentru evitarea poluarii  mediului inconjurator, prin infiltrarea 
sau imprastierea apelor reziduale, menajere si deversarea necontrolata a acestora.  

Necesar extindere sistem: circa 31,42 km precum si lucrari de reabilitare la 5,8 km. 
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    SITUATIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU GAZE 
 
In anul 2009  SC CONGAZ SA  a finalizat lucrarile retelei de alimentare cu gaze 

naturale in localitate. Situatia retelei este urmatoarea: 
 Conducta aductiune: 5,42 km; 
 Retele distributie gaze in localitate: 46,4 km; 

 
         In anul 2010 se vor executa lucrari de extindere a retelei cu inca aproximativ 15 km. 
 

e) REŢEA DE ENERGIE ELECTRICĂ  de inalta si medie tensiune: 70 km 
- în perioada 2002-2004 pentru 480 de gospodării; 
- în perioada 2004-2007 pentru 520 de gospodării; 
- în perioada 2007-2009 pentru 520 de gospodarii; 
- s-a extins reţeaua de energie electrică în cartierele nou înfiinţate: Zonele 

A1;C1;C2;D;E;F-F1;G;H-H3;H4;H5;Zona Canal Prelungirea Macului; Zona Movilă; 
- s-a realizat iluminatul public stradal pentru 80% din străzile existente; 
- sistem în curs de execuţie în zonele: Tabără, str. Straja, str. Migdalului. 
 S-A EFECTUAT NOMENCLATORUL STRADAL; 
 S-A EXTINS REŢEAUA DE TELEFONIE; 

 
AGENTII  ECONOMICI 

Analiza domeniilor de activitate  

Prestările de servicii deţin o pondere semnificativa in cheltuielile de consum ale populaţiei 
comunei, constatatandu-se o reducere a serviciilor comerciale cu capital de stat o data cu creşterea 
sectorului privat, in special inteprinderile mici si mijlocii, persoane fizice autorizate si asociaţii familale 
. 

Structura activităţilor economice este formata din: 
• S.C.SAMOUNA INTERNATIONAL - producţie pavele 
• S.C. BOLTIBROM SRL - tipografie 
• S.C.NED LDT S.R.L - comerţ materiale de construcţie 
• S.C. SABINA TRADE SRL  - comerţ materiale de construcţie 
• S.C. STANDARD EXIM S.R.L -  comerţ 
• S.C.SERISAV SRL  - prestări servicii serigrafie, firme luminoase 
• S.C.MASTER PROD SRL.  - abator 
• S.C.NICULESCU PROD SRL - Fabrica de procesare a laptelui- Finanţata prin 
programul SAPARD 
• S.C.PROD TVM- comert  
• S.C. STERIPETRO S.R.L.- cofetarie si  patiserie 
• S.C. RALU FRESH S.R.L. – patiserie 
• S.C. MARION PRODUCTION 98 S.R.L.  - prelucrare  carne 
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• S.C. PRODMIHADELIA S.R.L. – croitorie 
• S.C. OPTIM KONFORT SRL – comert al echipamentelor de fierarie 
• S.C. ANDI MATEI SRL – reparatii echipamente telecomunicatii 
• S.C. ANDAR COMTRANS SRL – transport marfuri 
• S.C. BEILIC SRL – reparatii auto 
• S.C. DAVIANI ART – fabrica de mobila 

 
INVATAMANT 
 
Educaţia este un obiectiv primordial pentru comunitate in orice societate. 

       
Începând din anul 2009-2010, Şcoala cu clasele I-VIII Cumpăna a devenit „Grup 

Şcolar Cumpăna” cu un număr de 1005 elevi si personalul didactic aferent;   21 de învăţători 
şi 49 de profesori de diferite specialităţi. Baza materială a şcolii se compune din: 20 de săli 
de clasă, 2 laboratoare de informatică, un laborator de biologie, o sală de gimnastică şi o 
bibliotecă cu 7500 de volume. 

 S-au înfiinţat  2 clase a IX-a de liceu (56 de locuri), învăţământ de zi, filieră 
tehnologică, profil turism-servicii . 

Grădiniţa nr. 1 -cu program normal- cu un nr. de  
188 de copii, repartizati in 8 grupe; 8 cadre  
didactice, calificate cu o excelenta pregatire 
profesionala, psihopedagogica si metodica. 

Grădiniţa "Sf.Maria "-cu program prelungit 
cu un nr. de  222 copii, repartizati pe niveluri de varsta 
in 9 grupe: 5 cu orar normal si 4 cu orar prelumgit;  
13 cadre didactice, cu experienta si o inalta pregatire  
profesionala, ce asigura o dezvoltare generala polivalenta a copilului in pregatirea pentru 
scoala. 

      Misiunea scolii cu clasele I-VIII Cumpăna este de a satisface nevoia de informare si 
educaţie a tuturor membrilor comunităţii care sa le deschidă drumul spre o viata civica,spre o 
profesie si spre exercitarea altor drepturi. 
             Scoală vine in sprijinul fiecărui elev de a-1 face sa se simtă competent,autonom in 
vederea creşterii şanselor de reuşita sociala si profesionala. 

          Misiunea Scolii noastre este si aceea de a stabili raporturi de tip interactional intre 
scoală si mediul social cu toate componentele lui. Scoală isi propune sa devină factor principal 
de culturalizare in localitate si oferă condiţii optime de petrecere a timpului liber pentru 
elevi si membrii comunităţii locale. 

           Sectorul invatamant datorita creşterii populaţiei şcolare a reprezentat un 
domeniu prioritar. In localitate s-a construit o scoală  cu nouă  sali de clasa şi o 
bibliotecă prin proiectul de „Relansare a învăţământului rural’’, cu fonduri atrase de la 
Banca Mondială în anul 2004. 
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  Elevii scolii sunt repartizaţi in spatii primitoare , se bucura de material didactic 
modern si acces la sursele de informare,iar procesul instructiv educativ este coordonat de 
cadre didactice bine pregătite profesional, invatatori si   
profesori de diferite specialităţi.     

        Odată cu dezvoltarea urbanistica se vor construi  
noi spatii de invatamant inclusiv internat pentru elevii  
din Constanta, mai exact comuna Cumpana va construi un  
Campus Scolar cu domeniile de pregatire profesionala :  
turism si servicii ce cuprinde 24 Sali de clasa, ateliere, 
 laboratoare de fizica, chimie, informatica, camin si cantina pentru 120 de elevi, 15 
garsoniere pentru cadrele didactice, baza sportiva. Prin constructia acestui Campus Scolar 
se va imbunatatii calitatea actului educational, va  creste accesul la educatie in invatamantul 
preuniversitar pe segmentul turism si servicii, la nivel local, judetean si regional. 

 Tot in acest an Administratia publica a comunei Cumpana prin dezvoltarea unui 
parteneriat public – privat va construi Cresa pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 
ani. 

 
UNITATI  SI  ACTIVITATI  CULTURALE 
Activitatile in domeniul culturii si artelor sunt sustinute  

de :  
-  Casa de Cultura Cumpana - dotata cu echipamente de  

sonorizare si iluminat de cea mai buna calitate(computer,statie, 
microfoane,boxe); 

 Intreaga activitate cultural educativa se desfasoara
si este sprijinita de mai multi factori educationali din comuna - profesori de muzica,balet, 
invatatori,instructori de dansuri populare si ansambluri corale scolare. 

      S-au gazduit festivaluri judetene si nationale de muzica usoara si populara (“Delfinul 
Marii Negre”,”Dor de Cant Romanesc”,”Fii Dobrogei”,”Dupa Datina Strabuna”).                         

 expozitii de pictura si goblenuri; 
 concursuri de matematica; 
 activitati medico-sanitare; 
 simpozioane pe diferite teme medicale; 
 activitati cu specific social de integrare a  
minoritatilor in viata sociala si culturala a localitatii; 
 balul Craciunului si alte sarbatori traditionale   
ale minoritatii musulmane; 
 actiuni intreprinse cu diferite ocazii:serbari scolare de Craciun ,1-8 Martie,1 

Iunie,sarbatori nationale, Ziua Unirii; 
 prima scoala de balet din mediul rural,in cadrul Centrului comunitar Sf.Maria; 

 
 

 in sala mare a Caminului Cultural 
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- telecentru de informare a cetatenilor in domeniul IT; 
- Muzeul Satului ;       
- Cercul Tinerilor Misionari; 
- Biblioteca comunala (lansari de carte pentru copii); 
- Ansamblul de dansuri populare “Romancuta”; 
- Clubul înţelepţilor – un loc de întîlnire pentru  
reprezentanţii vîrstei a treia; 
-    Biblioteca comunala (lansari de carte pentru copii, expoziţii de carte, parteneriate 

cu diverse instituţii); In cadrul ei funcţionează ’’Serviciul Integrat de Bibliotecă”, acesta 
dispunând de patru calculatoare având în dotare camere Web şi căşti cu microfon, un scanner 
şi o imprimantă. 

“Mens sana in corpore sano“- este deviza ce a condus la construirea unei moderne 
sali de sport unde se desfasoara activitati multiple in domeniul sportului (scrima, carate, 
atletism, handbal,fotbal,  tenis de masa, dans sportiv , gimnastica ritmica si aerobica , judo, 
arte martiale) . 

   Preocuparea pentru sport, care a devenit ’’ un mod de viata’’ la Cumpana  face sa se 
construiasca inca o sala de sport pentru elevi, un bazin de inot, precum si o moderna 
baza sportiva care cuprinde : teren de fotbal, pista de atletism, pista saritura in 
lungime pentru desfasurarea competitiilor sportive multiple, avand in vedere colaborarea 
si parteneriatul incheiat cu Directia Judeteana Pentru Sport Constanta. 
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EDIFICII  DE  CULT 

Structura demografica si etnica a populatiei este reprezentata in viata spirituala prin 
existenta : 

1. Biserica Cumpana I cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” 
2. Biserica cu hramul “Cuvioasa Paraschiva”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
               

    

    3.  O geamie musulmana, lacas de cult al enoriasilor de religie islamica, unde an de an 
ei sarbatoresc evenimente religioase specifice cultului : Ramazam Bairam, Kurban Bairam. 
In acest an, se realizeaza lucrari de reparatie capitala si finisaje la acest edificiu 
reprezentativ care deserveste aproximativ 1480 de musulmani. 

                  4.O  biserica de confesiune penticostala si personalul confesional aferent; 
   

UNITATI  SANITARE 
In comuna Cumpana functioneaza un dispensar uman ce cuprinde: 

 7 cabinete individuale cu medici de familie din care: 
 6 medici de familie -medicina generala 
 2 medici de familie-pediatrie 
          2 medici de familie stomatologie, cabinetele sunt  

 un Centru de permanenta medicala ; 
 un laborator de analize medicale ; 
 un dispensar veterinar cu un medic si doi tehnicieni  
veterinari; 
 3 farmacii umane si una veterinara; 
 O minipoliclinica  - 3 cabinete cu medici de familie 
 1 cabinet oftalmologic 
 1 cabinet stomatologic 

 

deservite de un număr de 7 asistente medicale calificate. 
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Sistemul medical trebuie dezvoltat in continuare  la nivelul cerut de dezvoltarea 
urbanistica cu asigurarea in timp  a unor spatii spitalicesti moderne, inclusiv pentru cei veniti 

 
In acest sens, administratia publica locala a comunei Cumpana intentioneaza 

Spital Boli Cronice – recuperare cu 30 de locuri si ambulatoriu. 
Unitatea sanitara cu paturi va fi un spital tip monospecialitate - boli cronice- 

recuperare cu 30 de locuri si ambulatoriu . El va oferi ingrijiri medicale unei populatii de 
14.500 de locuitori de tip consultatrie , investigatii pentru stabilirea diagnosticului, 
tratament medicamentos, consultatii interdisciplinare.  

pe  litoral.

construirea unui 

ar 
Cumpana se obliga sa-l 

recrutez

ie locuinte 
stice, prestari 

ative de mica 
industrie. 

Pana la sfarsitul anului 2009 se va introduce in intravilanul comunei o suprafata de 426 
ha si in perioada 2010- 2012 se vor introduce in trei etape inca 682 ha, cuprinzand zonele de 
nord si nord – vest a localitatii, insumandu-se astfel o suprafata totala de 1108 ha.  Prin 
aceasta dezvoltare, comuna Cumpana va cunoaste o perspectiva de crestere demografica cu 
un spor anual de 600- 800 locuitori prin absorbtie, iar sportul mediu demografic anual va fi 
de 128 nou nascuti. 
 
    UNITATI  VETERINARE 

- un dispensar veterinar cu un medic si doi tehnicieni veterinari; 
- o farmacie veterinara;  

 
EFECTIVE DE ANIMALE 
- Bovine: 321 
- Ovine, caprine: 1.520 
- Cabaline: 142 
- Porcine: 2732 
- Pasari: 30.000 

 
SITUATIA TRANSPORTULUI IN COMUN 

          Linii de transport existente: Constanta – Cumpana 
    Transportul este asigurat de 2 societati comerciale cu microbuze si autobuze la 

intervale de 10- 15 minute. 
 
 

Prin infiintarea acestui spital se vor creea noi 
locuri de munca pentru personalul medical si auxili
pe care Primaria comunei 

e.  
Comuna Cumpana face parte din Zona 

Metropolitana Constanta cu destinat
rezidentiale, cu activitati agro- turi
servicii catre populatie si activitati lucr



 18

 
SITUATIA RELATIILOR DE COOPERARE INTERNATIONALA 
Proiecte derulate prin acorduri bilaterale cu primarii din tara si strainatate 

ăţirea se poate defini ca un acord de prietenie, implicând cooperarea a două colectivităţi 
ţări diferite, cu susţinerea ambelor administraţii locale. Cele două comunităţi înfrăţite 
 proiecte şi desfăşoară activităţi centrate pe diferite teme şi promovează înţelegerea 
ilor şi diferenţelor. înfrăţirea presupune cooperarea într-o gamă variată de domenii: 

mânt, cultură, servicii sociale, lucrări şi servicii publice, siguranţa publică, comerţ, sport, printre 
proiectelor de înfrăţire a oraşelor este de a creşte resursele umane şi materiale ale 

ilor locale. Beneficile obţinute sunt de trei tipuri: generale, ale cetăţenilor şi ale 
ţiei publice locale. Cele generale se referă la creşterea bunăstării la nivelul comunităţii, 

ea şi educarea publicului, învăţământ, dezvoltare economică şi comercială. Beneficiile 
enilor vor fi creşterea gradului de toleranţă şi înţelegere, promovarea mai susţinută a 

tului comunitar, mai multe activităţi pentru tineret. 
 

)Acordul de infrăţire cu comuna Dobrich - Bulgaria, cu care comuna Cumpăna are 
în derulare mai multe proiecte de cooperare transfrontalieră : "acţiuni people to people", 
dezvoltarea turismului, înfiinţarea în comuna Cumpăna a unui centru de afaceri; participarea 
ansamblului de dansuri populare " Româncuţa" din Cumpăna la diferite festivaluri, manifestări 

 
cordul de înfrăţire cu localitatea Akcay - Turcia -schimburi de experienţa între 

colilor celor 2 localităţi si administratia publica locala; 
laborare cu Asociaţia Educatorilor Catolici din Austria. 

olaborarea  cu localitatea Figline Valdarno -Italia . 
  Acord de înfrăţire cu localitatea Meliki - Grecia . Vizite reciproce pentru 

cunoasterea si realizarea unor schimburi de experienta in domeniul agriculturii, micro – 
 

 Colaborarea cu localitatea KEERBERGEN -Belgia  -   implementarea  unui  proiect  
Guvernului Flamand pentru construirea unei grădiniţe în comuna Cumpăna. 

) Asociaţia de colaborare transfrontalieră şi dezvoltare - " Dobrogea Dunăreană" - 
regiunea Silistra din Bulgaria, având ca scop ajutarea primăriilor şi prefecturilor să-şi arate 

ăţile de dezvoltare, iar producătorii şi comercianţii din toate domeniile să-si găsească 
 

nicipalitatea Celles – Belgia – activităţi desfăşurate în vara anului 2007 si 2008 de 
e ,,scuti’’ (pionieri) din municipiul Celles – Belgia care desfăşoară gratuit activităţi 
munităţile locale, ptr. copiii din com. Cumpăna, care nu au avut posibilitatea de a-şi 

ţa în alte locuri. 
 Colaborare transfrontalieră între POLSKY TRAMBESH şi Comuna CUMPĂNA - ,,Polsky 

şi comuna Cumpăna parteneri în susţinerea dezvoltării economice, locale şi 

Înfr
din două 
derulează
similarităţ
învăţă
altele. Obiectivul 
autorităţ
administra
informar
cetăţ
parteneria

       a

culturale.
       b)A
elevii ş
      c )Co
      d) C

e)

intreprinderilor.
      f)
cu  sprijinul 
       g

posibilit
parteneri.
        h) Mu
un grup d
pentru co
petrece vacan
        i)
Trambesh 
trasfrontaliere’’. 
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            j)Acordul  semnat  între  comuna Cumpăna, judetul Constanta şi localitatea 
Puhaceni - Chişinău – schimburi culturale. 
          k) Acordul  de înfrăţire semnat  între  comuna  Cumpăna, jud. Constanţa  şi 
comuna Budeşti, Municipiul Chişinău, Republica Moldova. 
             l) Cu Asociaţia Comunelor din România şi Federaţia Autorităţilor Locale din 
România, care are misiunea de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din 
România promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei 
locale. 
      m) Federatia Autoritatilor Locale din Romania; 
      n) Asociaţia Intercomunitară " Zona Metropolitană "Constanţa, care are ca 
obiective : îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii si energie, reducerea 
disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană, dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de 
locuinţe, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice, protecţia mediului si dezvoltarea durabila, dezvoltarea 
turismului si a sectorului terţiar; dezvoltarea economică integrată, dezvoltarea resurselor umane, creşterea  
ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale, atragerea de noi investiţii şi 
creşterea accesului la resurse. 
      o)Grupul De Acţiune Locală - GAL" MURFATLAR" (Basarabi, Poarta Albă, Valu lui 
Traian, Cumpăna ); 
 

APARTENENTA LA STRUCTURI ASOCIATIVE NATIONALE SI INTERNATIONALE 
 

Este reprezentata de mai multe organizatii si asociatii care sustin comunicarea intre 
grupurile sociale, intre generatii si intre comunitatile de diferite etnii, din care 
mentionam : 

• ONG WORLD VISION -parteneriat înfiinţat in anul 2000  
prin lansarea programului "Dezvoltare comunitara"; 
• ONG "Habitat for Humanity Cumpăna" - Asociaţie de  
binefacere creştin - ecumenica, non- profit, fara scop  
patrimonial care isi propune construcţia si renovarea de  
locuinţe simple, decente si accesibile pentru oamenii lui  
Dumnezeu, aflaţi in nevoie de locuinţe.  

                                                            
• Asociatia de Dezvoltare Comunitara Cumpana are ca scop dezvoltarea comunitara a 

comunei Cumpana,  cresterea calitatii vietii membrilor comunitatii, in general, si a copiilor in 
special. Dintre fondatori fac parte reprezentanti ai administratiei publice locale : primar, 
asistenti sociali din cadrul compartimentului de asistenta sociala al Primariei Cumpana, 
preotul paroh al bisericii Sf. Parascheva, cadre didactice, medici reprezentantul postului de 
politie al comunei Cumpana.  
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• In realizarea scopului propus, Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Cumpana a 

stabilit cateva obiective : imbunatatirea calitatii educatiei copiilor, imbunatatirea sanatatii si 
a serviciilor medicale pentru membrii comunitatii,  
sustinerea liderilor bisericii de a promova valorile crestine  
si de a extinde implicarea bisericii in comunitate, incurajarea  
si sustinerea initiativei private in dezvoltarea micilor afaceri  
locale, responsabilizarea si sprijinirea membrilor comunitatii  
pentru a participa in mod direct la dezvoltarea localitatii,  
atragerea de resurse financiare.  
• CLUB ROTARY INTERNATIONAL si CLUB ROTARY  

"PONTUS EUXINUS" – parteneri alături de Consiliul Local  
Cumpăna la festivalul ,,Delfinul de Mare’’ şi la proiectul de împădurire ,,Pădurea – izvor de 
sănătate al societăţii’’; proiectul de ajutorare a persoanelor aflate în imposibilitatea de a se 
deplasa ,,Ajută-ţi aproapele’’ 
• Apartenenţa la Asociaţia Comunelor din România si Federaţia Autorităţ

ionala a Informaticienilor din Administraţia Pu
iilor de e- government si u

ţiei; 
ie si Agricultura Constanta -Asocia

ea Dunăreană – proiecte de cooperare

ilor Locale din 
România; 

• ANIAP - Asociaţia Naţ blica- partener 
oficial al Administraţiei Publice Locale in aplicarea princip n etalon 
al profesionalismului in domeniul tehnologiei informa
• Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţ ţia de 

colaborare transfrontaliera si dezvoltare - Dobrog  
transfrontalieră România – Bulgaria; 

• Fundaţia Culturala "Sorin Calafus" – proiecte culturale 
• Fundaţia "Steluţele Marii" – proiecte culturale 
• Fundaţia culturala "Tudor Costache" – proiecte culturale 
• ASCA - Asociaţia pentru Siguranţa Comunitara si Antidrog – campanie de 

conştientizare a populaţiei privind traficul de persoane şi lupta împotriva drogurilor; 
• ONG "HOLT ROMANIA"-in domeniul protecţiei sociale – consiliere pe educaţie 

parentală ,,Cum să devenim părinţi mai buni’’; ,, 3 – 5 ani , cea mai importantă perioadă din 
viaţă; declararea tardivă a copiilor; suport şi sprijin pentru familiile aflate în dificultate; 
cursuri calificare şi perfecţionare asistenţi sociali 

• ONG. "STANCA VEACURILOR"-asistenta pentru familiile persoanelor aflate in 
penitenciar; 

• ONG "OSANA"- protecţie sociala pentru copii infestaţi cu HIV: 
• Asociaţia de sprijin pentru persoanele handicapate fizic -filiala Constanta; 
• Fundaţia Creştin Umanitara " GIOVANI BOSCO " - organizează activităţi 

distractive pentru un număr mare de copii la Sala de sport "VICTORIA CUMPĂNA"; 
• Organizaţii culturale : Ansamblul " Romancuta" Cumpăna; ,,Muguraşii Cumpenei’’ 
• Organizaţii sportive-Asociatia "Victoria Cumpăna "; 
• Fundaţie comunitara de prevenire a violentei in familie; 
• Comisariatul pentru o societate civilă – cadouri pentru copii; 
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• Inspectoratul de Poliţie Judeţean – stop violenţei - ,,Com. Cumpăna – o localitate 
fără criminalitate; 

• Subfiliala Crucea Roşie Cumpăna    Proiecte derulate: „Traficul de persoane 
umane", „Boli cu transmitere sexuală" şi „ Violenţa şi drogurile " şi ,, Vârsta le-a luat forţa şi 
le-a lăsat neputinţa, dar nouă ne pasă’’; ,,Micii sanitari’’.Crucea Roşie organizează cursuri ce au 
ca finalitate o diplomă recunoscută internaţional şi care oferă posesorilor dreptul de a 
profesa în afara ţării. 

• Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa- proiect 
în parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria Cumpăna ,,Finalizarea, extinderea şi iniţierea 
instituţionalizării modelului de monitorizare a copiilor la risc, exploataţi prin muncă în 
România’’. 

• Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – proiect în parteneriat cu 
Consiliul Local Cumpăna  şi Primăria Cumpăna ,,Măsuri active pentru ocuparea forţei de 
muncă’’. 

• Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală – sesiune de informare - 
,,Creşterea conştientizării privind prevenirea cancerului la sân’’; 

• Asociaţia de Sprijin  a Copiilor Handicapaţi Fizic România FILIALA Constanţa – 
Proiectul ,,Tabăra de vară 2007’’ au beneficiat 4 copii cu dizabilităţi împreună cu însoţitorii 
lor personali; 

• Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu Primăria Cumpăna şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – Proiectul ,,Dreptul la identitate’’ – 
îmbunătăţirea  situaţiei rromilor în vederea incluziunii sociale a rromilor care nu au acces la 
serviciile publice sau pe piaţa muncii; 

• Avocatul Poporului – acţiune de acordare de ajutoare sociale elevilor cu 
rezultate foarte bune la învăţătură şi  copiilor cu dizabilităţi ; 

• Corul bisericesc al tinerilor misionari; 
• Revista "Cumpana-comuna mea". 
• Revista " Albina Romaneasca" 

 
Obiective generale propuse pentru imbunatatirea  

activitatii economice si sociale – conditie esentiala a prosperitatii  

localitatii. 

 Incurajarea initiativei private,  
 stimularea dezvoltarii unor activitati de mica industrie,  
 dezvoltarea unor societati capabile sa absoarba o parte din forta de munca, 

reducand numarul somerilor. 
 Accesarea  de fonduri prin Programele de finantare active in scopul dezvoltarii 

infrastructurii localitatii, prin elaborarea de proiecte viabile adaptate la 
specificul zonei. 
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REALIZARI : 
Constructie sediu nou Primaria Cumpana 

            
În contrast cu dezvoltarea comunei, sediul administraţiei publice locale a funcţionat 

 
        
 
 
 Spatiile erau insuficiente si necorespunzătoare pentru asigurarea unor condiţii optime de 

lucru, pentru personal si cetăţenii care solicită serviciile  administraţiei publice locale. 
Prin realizarea acestui proiect  s-au  creat condiţiile tehnice optime pentru 

implementarea unor noi structuri organizatorice , în conformitate cu noile cerinţe  privind 
administraţia publică locală.  
 

Constructia de blocuri locuinţe pentru tineri 64 apartamente, p+3,  

S-au realizat unui număr de patru blocuri locuinţe  
totalizând 64 apartamente destinate tinerilor de până la  
35 ani, conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.  
19/ 1994. 

Din punct de vedere a creşterii demografice situaţia  
se prezintă astfel: 

 
          În intervalul  2000 – 2006 populaţ

Previzuni pentru intervalul  2007 – 2013 , creştere până la aproximativ 20.000 
locuitori. 
           În prezent la Primăria comunei Cumpana  sunt înregistrate  1728 de cereri pentru 
solicitare de fond locativ,  din care 565 de către familii tinere până în 35 ani, cu venituri 
reduse care nu au posibilitatea financiară construirii de locuinţe proprii. 

intr-o clădire având o vechime de 99 ani, fiind construita in 1907.  
           Pe parcursul acestui interval de timp s-au executat lucrări de reparaţii, întreţinere la 
interior si exterior, dar nu s-au operat lucrări de extindere , suprafaţa utilă fiind aceeaşi  de 
179,95 mp. 

 
 
 
 
 

 

ia comunei a crescut de la 10.000 la 14.000 locuitori; 
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Prin proiect  s-a  rezolvat situaţia locativă a 64 familii tinere , reprezentând 11,3 % 
din solicitări. Un procent relativ mic , dar important pentru grija pe care ar trebui să o 
manifeste administraţia locală pentru aceste familii. 

In anul 2010 Primaria si Consiliul Local Cumpana are aprobat proiectul pentru 
construirea a inca 64 de apartamente destinate inchirierii, prin programul derulat de Agentia 
Nationala pentru Locuinte. 

 
 

Constructia unui bloc de  locuinte si a unei Piete Agroalimentare  

 
 
 
 
 
 
Realizarea unei cladiri pentru locuinte cu regim de inaltime demisol, parter si 8 

etaje si a unei piete agroalimentare pe amplasamentul din strada Alimanisteanu, pe o 
suprafata de 1737 mp.        

 Prin realizarea acestui proiect se 
construiesc 32 apartamente cu 2 si 3 camere, 21 locuri parcare la demisolul cladirii, 12 
spatii comerciale si administrative moderne , precum si spatii pentru producatorii 
individuali din localitate. 

 

”Colectare selectiva si constructia unei statii de sortare in localitatea Cumpana, judetul 
Constanta” 

 
Proiectul presupune implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi 

construcţia unei staţii de sortare în comuna Cumpăna, jud. Constanţa; 
Beneficiarii direcţi ai proiectului de investiţii vor fi cei 14.000 de locuitori ai comunei 
Cumpăna, grupaţi în 4.500 de gospodării; la aceştia se adaugă şi cei 148 de agenţi economici 
mici înregistraţi în zonă. 
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Rezultatele proiectului :  
- se elimină mijloacele diverse de pastrare si colectare a  

deseurilor din gospodăriile locuitorilor, şi implicit sursele de  
poluare şi focarele de infecţii asigurandu-se pubelele ecologice; 
   - proiectul presupune eliminarea sistemului de colectare  
„din poartă în poartă” şi implementarea sistemului prin  
„aport voluntar” pentru creşterea procentul de deşeuri  
recuperate şi reciclate acesta constituind şi principalul  
element de valoare adăugată adus de proiect. 

- prin achizitionarea a 2 autospeciale compactoare moderne de colectare a deseurilor 
se elimină sistemul vechi de colectare si transport a deşeurilor cu căruţe şi tractoare; 

- se reduce cantitatea de deşeuri nedegradabile depuse la haldele de deşeuri 
existente; 

 
   „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor al autorităţilor locale din judeţul 

Constanţa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conştientizarea şi sensibilizarea locuitorilor şi a autorităţilor publice în problema 

deşeurilor, în sensul dispunerii într-un mod prietenos a deşeurilor în mediul înconjurător, 
care să nu aibă consecinţe adverse pentru natură. 
         b) Rezultatele proiectului :  
         - promovarea conştientizării printre administratori şi locuitori, deoarece 
realizarea oricăror noi politici fără susţinere publică ar fi foarte dificilă; 
         - asigurarea sprijinului tehnic al experţilor pentru promovarea noilor cerinte pentru 
un management modern al deseurilor in conformitate cu prevederile Europene, de 
eliminare a vechilor gropi de gunoi si sistemului necontrolat al depozitarii deseurilor şi 
aplicarea sistemelor de colectare şi transport conforme. 
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ofesionalism in slujba Comunitatii Locale 

Cumpana, Judetul.Constanta‘’ 

 Proiectul “Politia Comunitara – 

promptitudine si profesionalism in slujba 

comunitati

„Politia Comunitara – Promptitudine si Pr

       

 

ă 

conduc

cad in sar

siguranta publica a cetateanului. 

    Rezultatele proiectului :  

          - Formarea unui corp profesionist de functionari publici in cadrul serviciului Politie 

Comunitara din comuna Cumpana, judetul Constanta, prin instruirea, formarea si 

perfectionarea personalului anagajat, in vederea atingerii unor standarde maxime de 

performanta, prin participarea la cursuri de pregatire si perfectionare, specifice muncii 

desfasurate. 

          - Dotarea cu 2 autoturisme, alte mijloace de transport si interventie, echipamente IT 

şi alte componente, echipamente, instrumente pentru asigurarea unei activităţi eficiente la 

nivelul Politiei Comunitare din comuna Cumpana, judetul Constanta. 

          - Crearea unei administratii publice apropiate de cetatean, orientate catre furnizarea 

de servicii de calitate in timp util, care sa conduca la cresterea nivelului de incredere a 

populatiei in Politia Comunitara. 

 
 
 
 
 

i locale Cumpana, judetul Constanta”

isi propune crearea unei politii comunitare 

profesioniste prin introducerea de noi 

instrumente, proceduri şi mecanisme care s

ă la imbunatatirea calitatii serviciilor ce 

cina sa si la cresterea gradului de 
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“Infiinţare Distribuţie Gaze Naturale în comuna Cumpăna, jud. Constanţa” 

 

 

 

 

 

 

 

Investitie realizata de  

S.C. CONGAZ S.A. CONSTANTA. 

 

„Lucrari Amenajare Spatii de Parcare in comuna Cumpana, judetul Constanta’’ 
 
 

  
 
 
Infiintarea Unitatii de Asistenta Socio – Medicala in cadrul Dispensarului Uman Cumpana 
 

- servicii socio- medicale pentru persoane in varsta ; 
-  consiliere socio – medicala pentru insotitorii acestora. 
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 ’’Extindere si Modernizare Gradinita ’’ 

 

’’Repartizarea unui microbuz  pentru transportul  elevilor  şi  preşcolarilor’’ 

ţi pietonale şi amenajare Vale Derea ’’ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’’Poduri, podeţe, pun
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TE APROBATE  
CU INCEPERE EXECUTIE IN ANUL 2010 

Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in comuna Cumpana, Jud. 
- Movila dreapta, Movila stanga, Zona 
Industriala porecum si zonele H, H2, 

PROIEC

 
 

1. 
Constanta si zonele adiacente acestora 
Tabara, Straja, Canal, Parcul verde II, 
H3, H4, H5, C1, C2, C3, F, F1  
 

 

       
 
 
 
  2.Campus scolar  
            “GRUP SCOLAR CUMPANA” 
  – imbunatatirea calitatii actului educational si cresterea accesului la educatie in 
invatamantul preuniversitar pe segmentul turism si servicii, la nivel local, judetean si regional 
prin infiintarea unui nou campus scolar aferent nucleului de invatamant  preuniversitar 
constituit de Grupul scolar Cumpana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

3. Constructie CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA 
CUMPANA”, judetul Constanta 

-  Dezvoltarea sectorului serviciilor 
sociale si de sanatate prin imbunatatirea 
infrastructurii si a dotarilor, prin 
aplicarea unui management eficient si 
cresterea accesului persoanelor la aceste 
servicii, mai ales ale celor din zonele 
rurale si izolate. 

- va asigura suportul tehnic si logistic ce va 

    

- Va asigura suportul tehnic si logistic ce 
va permite dezvoltarea serviciilor sociale 
primare si specializate acreditate. 

4. Parc cu spatii verzi in comuna Cumpana, judetul Constanta 
- Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  , instituit prin ordinul 1166/2007 

5. “Baza sportiva multifunctionala in comuna Cumpana, judetul Constanta” 
6. Proiectare si executie „Extinderea retelei de canalizare, reabilitarea conductei de 
refulare pana la statia de epurare Constanta-Sud si rezolvarea problemelor legate de 
apele uzate‘’ 
7.  “Inlocuirea sistemului clasic de incalzire a cladirii centrului comunitar Sfanta Maria 
- Gradinita din localitatea Cumpana cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse 
regenerabile” 
- Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care 
utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului, a apei si solului 
8. „Constructie spital de boli cronice- recupere, cu 30 locuri si ambulatoriu” 
9. „Constructie Bloc locuinte pentru tineri, 120 de apartamente D +P+3 E comuna 
Cumpana, judetul Constanta 
10. „Extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica in intravilanul localitatii 
Cumpana’’ 
11. „Transparenta si eficacitate – Imbunatatirea si modernizarea relatiei cu locuitorii 
comunei Cumpana prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a 
documentelor in cadrul primariei” 
12. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Cumpana 
13. Constructie cresa pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani - parteneriat 
public privat, cu o firma din Belgia, cu care s-a incheiat un acord , Consiliul Local 
Cumpana punand la dispozitie terenul pe care se va construi cresa. 
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14. Modernizare si reabilitare drumuri, extindere sistem canalizare, prima infiintare 
Centru ingrijire copii -  tip After School, renovare si modernizare Camin Cultural, 
comuna  Cumpana - proiect depus in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, 
Masura 3.2.2. 
15. „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in 
regiunea Constanta - Ialomita", proiect depus de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara  Apa – Canal Constanta, comuna Cumpana fiind membra a acestei 
asociatii 
16. Proiectul de impadurire depus in cadrul Programului  GEF –SGP al Programului 
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – ’’Adopta un copac… la Cumpana vremii’’. 
17.Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 
Constanta - proiect implementat de operatorul Regia Autonoma Judeteana de Apa 
Constanta - constructie a 5 statii de pompare ape uzate; 
18. Proiect pentru reabilitarea atelierului  scolar 
19. Proiect pentru extinderea anexei Scolii Generale 
20. Proiect ’’Construirea unui CAMIN CULTURAL” 
 

A fost finalizata in luna mai 2007 „Strategia locala de dezvoltare 2007- 2027  a 
comunei Cumpana judetul Constanta“.  

In prezent se lucreaza la realizarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (cu analiză 
cost beneficiu pentru proiectul de investiţii vizat). 

Conform Strategiei de Dezvoltare 2007- 2027 elaborate, teritoriul comunei 
Cumpana a fost impartit in patru cadrane de la I la IV, in care s-au  stabilit zone de 
dezvoltare. Obiectivul acestei lucrari este pentru  Cadranul I. 

 
Pe zone de dezvoltare propunerile din strategie  arata astfel: 

 

Zona A:  

 dezvoltare rezidentiala, actuala parte din intravilan plus terenurile din sud, pana la 

viitorul drum astfaltat de la centura-Cumpana, de-a lungul canalului, iar in est Lazu si in 

nord -  DN 38. 

 Orice intreprindere sau de productie se va scoate din aceasta zona in urmatorii 10 ani 

prin hotararea Consiliului Local. Nu se vor permite decat activitati de servicii.  O alta 

problema este canalul- dereaua, ce trebuie amenajata ca orice curgere de apa 

sezoniera cu rol devastator. Aceasta lucrare va fi prevazuta in PUZ cadranul I, care 

are prioritate fata de restul. 
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Zona B:

Zona rezidentiala inseamna case cu maxim S+P+1+M si laturi, de acum incolo, de minim 

400m2 pentru casa si 700m2 pentru un duplex. 

Toate casele vor avea spatii verzi, pomi, sere etc. 

Garajele vor fi in curte sau se vor amenaja spatii in afara strazii 

Strazile principale apartin primariei locale. Daca se vor construi spatii rezidentiale 

(vezi Del Sole) atributiile primariei se opresc la gard in ceea ce priveste : utilitatile, 

gunoiul , sarcinile comunale. 

Probleme ce apar: 

- Centura Constantei, pe toata lungimea care strabate zona rezidentiala, va trebui 

sa cuprinda bariere fonice pentru populatia din zona si spatiu verde. Toate 

acestea vor fi prevazute de cei care construiesc centura, iar autoritatea locala 

va verifica cele mentionate mai sus in momentul in care da avizul pentru 

constructie. 

 dezvoltare economico-industriala, actual tot industriala, se va limita in zona 

Canalului pana la drumul cel nou planificat Centura – Cumpana – Canal. 

 dezvoltarea economico-logisticaZona C: , actualul teren agricol de langa Canal limitat de 

drumul Centura – Cumpana – Canal in N si Canalul in sine in S, va fi destinat 

dezvoltarii logisticii. Nu se va concesiona terenul, ci se va incerca parteneriatul 

public privat. Pentru aceasta zona  

ar sa se aduca utilitatile in zona, lucru ce  

poate fi iar negociat. Zona logistica nu va fi continua  

existand si spatii verzi intermediare de unde se  

poate privi Dunarea sau se pot desfasura activitati  

recreative.  

Aria marginita de drumul Centura – Cumpana – Canal, centura, Agigea la est si sud, se 

preteaza pentru un mare parc logistic. 

este neces



 
 

şi viitor”… 
Ovidiu kerekes 

 
 
 

 facem un prezent frumos, pentru ca cei din viitor 
 cu mare cinste la trecutul lor”… 

Viorel muha 
 
 

toarea care trebuie trăită prin 
i visurile din viitor”... 

                     Paulo Coelho 
 
 

te din prezent,  aşa după cum 
 

Marius Torok 
 

 

şi noroi  
ţi şi preţuri noi……. 

 
“Testament”,  Tudor Arghezi 

 
 
 

“Timpul este totul: trecut, prezent 

“Să
să gândească

“Prezentul este sărbă
învăţămintele din trecut ş

           “Viitorul se naş
prezentul se naşte din trecut”... 

 

……..Din bube, mucegaiuri 
Iscat-am frumuse
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INSTIRE  ŞI  RESPECT   
-AU JERTFIT   

EAM ŞI  CREDINŢĂ 
 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 

eastă comună căzuţi pentru patrie în 
ţile 

ăţii şi preşedintele comi-
tor), Panait N. Lae (sef post jandarmi) 

, cu o placă comemorativă,  pe care sunt 
au jertfit pe câmpurile de luptă ale 

MONUMENTE  DE  C
A  CELOR  CARE  S

PENTRU  ŢARĂ,  N

MONUMENTUL EROILOR DIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monumentul  

a fost ridicat în  
1919, în amintirea  militarilor din ac
campania 1916-1918, prin grija unui comitet format din autorita
comunale - Alecu  Trandafir  (primarul localit
tetului), Alexandru Dumitrescu (invăţă
şi Cristiu Melide ( notar). 

Este construit din piatră
înscrise numele celor 25 eroi care s-
primului război mondial. 
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MONUMENTUL EROILOR DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monumentul a fost construit din inţiativa domnului Ştefan Trandafir , fiind 

inaugurat la 23 august 1975. 
Este construit din piatră, cu două placi de marmură. 
Pe o placă sunt imortalizate  numele celor 23 eroi care s-au jertfit pentru 

România pe teritoriul URSS, Ungariei şi Cehoslovaciei în perioada 1941-1945. 
Conţinutul celei de a doua plăci este urmatorul: ”Pentru România şi comuna 
Cumpăna ne-am jertfit.  Spuneţi generaţiilor voastre - glorioşi am ştiut să 
murim apărându-ne ţara şi neamul“ 

Fondurile necesare confecţionării placilor de marmură au fost donate de 
cetaţenii comunei- 700 lei-  şi de catre domnul Ştefan Trandafir- 1000 lei . 
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RĂZBOI  MONDIAL * 

14. SOLD. ALEXANDRU ERNEST 

15. MIHAI MARIN 

16. SOLD. SIGHIŞOREANU NICOLAE 

17. SOLD. TUDOSE NICOLAE 

18. SOLD. BEZNEA ŞTEFAN 

19. SOLD. POPA GHEORGHE 

20. SOLD. ŞUCURI ASAN 

21. SOLD. MARIN M. STOICA 

22. SOLD. BĂDILĂ ION 

23. SOLD. BARBU ŞTEFAN 

24. SOLD. DIMU ION 

25. SOLD. ŞEFELTI RUSTEIM 

 

* EROII  DIN  PRIMUL  

 

 

 

1. SLT. JIPA NICOLAE 

2. SERG. ALBU SAVA 

3.  SERG. BOŞCĂNEANU CONSTANTIN 

4. SERG. MOLDOVEANU ION 

5. CAP. AGI OMER OMER 

6. SOLD. SIMION GRAMA 

7. SOLD. RIZEA NICOLAE 

8. SOLD. PRUNARU ION 

9. SOLD. NEMEŞ DUMITRU 

10. SOLD. CRIGHER DANIEL 

11. SOLD. IBRAIM SULIMAN 

12. SOLD. ION MARIN 

13. SOLD. OPREA STOICA 
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OILEA  RĂZBOI  MONDIAL * 

ONSTANTIN (CĂZUT ÎN CEHIA) 

CĂZUT LA CÂMPIA TURZII) 

(CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

T ÎN CEHIA) 

ICOLAE (CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

ZUT ÎN U.R.S.S.) 

TRU (CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

 (CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

ĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

T ÎN UNGARIA) 

(CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

ĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

T ÎN CEHIA) 

T ÎN U.R.S.S.) 

CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

(CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

T ÎN U.R.S.S.) 

(CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

A (CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

CĂZUT ÎN U.R.S.S.) 

ZUT ÎN U.R.S.S.) 

* EROII  DIN  AL  D

1. SERG. MAJ. SOLOMON C

2. SERG. MORARU DUMITRU (

3. SERG. TRANDAFIR TRAIAN 

4. SERG. MORARU ION (CĂZU

5. SERG. CĂRPINIŞTEANU N

6. SERG. SOLOMON ION (CĂ

7. SERG. ANGHELACHE DUMI

8. SERG. TĂNASE CONSTANTIN

9. SOLD. SECUIU NICOLAE (C

10. SOLD. SECUIU ION (CĂZU

11. SOLD. ALEXANDRU PREDA 

12. SOLD. IONESCU VINTILĂ (

13. SOLD. ŞERBAN MARCEL (C

14. SOLD. DIMU ILIE (CĂZU

15. SOLD. MARICA ION (CĂZU

16. SOLD. PRICOP GHEORGHE (

17. SOLD. BĂRBULESCU PETRE 

18. SOLD. ION BRATU (CĂZU

19. SOLD. TICAMEŞ ALEXANDRU 

20. SOLD. GHERGHIŞAN FLORE

21. SOLD. GHOERGHE GROSU (

22. SOLD. ION GHERGHIŞAN (

23. SOLD. ŞIŞU NICOLAE (CĂ
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EROII COMUNEI CUMPĂNA  

VETERANII DE RĂZBOI 

 
 

        FRUNTAŞ 
GHEORGHE       CRĂCIUN  GHEORGHE 

SOLDAT   
PÂNZARIU 

 

SERGENT       SERGENT 
STOICA  ION      TRANDAFIR  ŞTEFAN 
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EROII COMUNEI CUMPĂNA  

VETERANII DE RĂZBOI 
 

   

 ELEV       SOLDAT 
 IONESCU  ALEXANDRU    CEAPĂ  ION 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  SERGENT      SOLDAT  
  DIDEA ION      DÂRVĂ  ILIE 
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 CUMPĂNA  

RĂZBOI 

EROII COMUNEI

VETERANII DE 
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29 APRILIE 2010 

CUMPĂNA 

ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOIANIVERSAREA 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 

 

 

 

 

 

 



MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVIND  
EROISMUL VETERANILOR DE RĂZBOI 
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 IMPRESII  ŞI  SUGESTII 
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