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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naþiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România

Agenda Localã 21 (AL21) a fost elaboratã ºi adoptatã la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca instrument
de promovare a conceptului dezvoltãrii durabile. Dupã zece ani, la Johannesburg în 2002, al II lea Summit global pro-
moveazã AL21 ca principalul instrument în realizarea bunãstãrii populaþiei lumii. Dedicatã administraþiei locale, AL21
stabileºte prin participare publicã un echilibru între dezvoltarea economicã, echitatea socialã ºi protecþia mediului.

Conceptul dezvoltãrii durabile determinã o reevaluare permanentã a legãturilor dintre om ºi naturã ºi pledeazã pentru
solidaritatea între generaþii ca singura opþiune viabilã pentru dezvoltarea pe termen lung. 

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare din România sprijinã activ dezvoltarea durabilã prin asistenþa acordatã în
cadrul proiectului sãu de „Construire a capacitãþilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a
fost implementat în 9 oraºe-pilot, în perioada 2000-2002, în 13 oraºe în perioada 2003-2004, iar în perioada 2004 –
2005 s-au finalizat încã 3 oraºe ºi un judeþ. În perioada 2005 – 2006 proiectul a fost implementat cu succes in judeþul
Braºov, muncipiile Constanþa ºi Medgidia ºi oraºul Gura Humorului. Proiectul acoperã în fiecare an un set de oraºe ºi
se aflã sub coordonarea Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã, agenþia de implementare a PNUD pentru AL21.

Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetãþenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a
ONG-urilor ºi a autoritãþilor locale. Toþi aceºtia s-au ridicat la înãlþimea aºteptãrilor, iar eforturile lor colective au dat
naºtere prezentului document. Acest raport îºi are rãdãcinile în necesitãþile ºi ideile locale, devenind o mãrturie a efor-
turilor, energiei ºi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaþii, fie prin acordarea de asistenþã tehnicã, fie prin
participarea directã, întreaga comunitate a avut o contribuþie enormã la succesul acestuia. 

Rezultatul este o strategie coerentã, cu un plan concret de acþiune ºi de implementare. Ambele oferã o garanþie prac-
ticã a faptului cã proiectul poate rãspunde necesitãþilor comunitãþii ºi cã reprezintã o contribuþie importantã la dez-
voltarea durabilã în România. Felicit ºi mulþumesc tuturor celor care au contribuit la succesul sãu.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte
adresat de Primarul Municipiului Medgidia

În luna martie 2005, comunitatea noastrã a beneficiat de finanþarea proiectului Agenda Localã 21, proiect ce pro-
moveazã principiile dezvoltãrii durabile la nivelul administraþiei locale, fiind aplicat în mai multe oraºe din România,
dupã un exemplu al oraºelor europene.

Proiectul Agenda Localã 21 reprezintã instrumentul ce cautã sã echilibreze cei trei factori majori în dezvoltarea Medgidiei,
creºterea economicã, echitatea socialã ºi protecþia mediului ºi implicã participarea activã a întregii comunitãþi cu scopul de
a identifica problemele ºi de a gãsi soluþii practice la rezolvarea lor. 

Pentru realizarea acestui proiect, a fost constituit un comitet local de coordonare, format din reprezentanþi ai instituþiilor pub-
lice, societãþilor comerciale, 4 grupuri de lucru formate din specialiºti locali ºi un birou local de coordonare. Acest
comitet, a elaborat un document complex ce cuprinde trei capitole Strategia de Dezvoltare Durabila, Planul local de
acþiune ºi Portofoliul de proiecte prioritare. Participarea ºi consultarea larga a societãþii civile la nivel local, a constituit
premisa de finalizare a Agendei Locale 21.

Agenda Localã 21 reprezintã dorinþa administraþiei locale Medgidia de a se apropia cât mai mult cerinþelor UE, dovedind
deschiderea oraºului ºi a oamenilor sãi spre dezvoltare ºi modernizare, devenind astfel un bun exemplu pentru alte comu-
nitãþi.

Agenda Localã 21 reprezintã un document strategic coerent, cu un plan de acþiune realist, un ghid dupã care noi ne
vom ghida pentru ca Medgidia sa devinã un oraº bogat cu o comunitate unita.

Mulþumesc partenerilor noºtri, Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ºi Centrul Naþional pentru Dezvoltare
Durabilã pentru sprijinul acordat.
De asemenea, mulþumesc tuturor instituþiilor, organizaþiilor ºi cetãþenilor care ºi-au exprimat opiniile în procesul con-
sultativ, dovedind astfel, ca acest document aparþine cu adevãrat Medgidiei. 

Primar,
Dumitru Moinescu
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I.1. CAPITALUL NATURAL

I.1.1. Repere istorice

Prima aºezare umanã pe teritoriul localitãþii este atestatã
încã din neolitic, prin descoperirea unei mori de cereale
acþionatã manual ºi a unor obiecte din ceramicã aparþi-
nând culturii Hamangia. Anul 46 dupã Hristos, o gãseºte
sub administrarea directã a Imperiului Roman.
Pe locul unde se aflã astãzi municipiul Medgidia erau, la
acea datã, o aºezare umanã ºi un castru denumite Zona
Carasu.
La sfârºitul rãzboiului ruso-turc, sultanul Abdul Medgid a
repopulat vechea aºezare Carasu. Acesta a domnit din 7
ianuarie 1839 pânã în 25 iunie 1861. A fost fiul lui Mahmud

al II-lea ºi a dovedit prin faptele sale cã este mult mai des-
chis la progres ºi democraþie decât predecesorii sãi.
A instituit decoraþia „Medgidiei”, cu care a fost recompensat
pictorul Theodor Aman. 
În 1865, locuitorii solicitã guvernatorului Dobrogei ca noua
localitate sã fie denumitã Medgidia, în semn de recunoºtinþã
pentru protectorul lor, Abdul Medgid. La numai câteva luni,
oraºul numãra 15 - 20.000 locuitori, avea 1000 de case ºi
multe altele în construcþie. Pe Dealul Panaghirului, guvernul
otoman întreþinea de aproape 100 de ani iarmarocul unde
se aflau construite prãvãlii ºi barãci. Negustori veniþi din
toatã þara, chiar ºi de mai departe, expuneau produse
manufacturiere cu caracter agricol ºi casnic. 
În perioada târgurilor care se þineau primãvara ºi toamna,
tribunalele de comerþ din Constanþa ºi Tulcea se deplasau
la Medgidia pentru a facilita tranzacþiile comerciale.
Dupã Rãzboiul de Independenþã (1877 - 1878), Dobrogea a
revenit la patria mamã, România, iar Târgul Medgidia
renaºte ºi începe sã se organizeze.
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I.1.2. Localizare geograficã ºi relief

Municipiul Medgidia este situat în partea de S-E a
României, în mijlocul Podiºului Dobrogei, la 200 km est de
Bucureºti, 39 km vest de Constanþa, 144 km sud de Tulcea
ºi 39 km nord de Vama-Veche (localitate aflatã la graniþa cu
Bulgaria).
Localitatea ºi zona sunt strãbãtute de canalul navigabil
Dunãre - Marea Neagrã precum ºi de cãile ferate Bucureºti
- Constanþa, Bucureºti-Tulcea, Constanþa – Negru Vodã ºi
de drumurile judeþene D.J.222, D.J. 224, D.J. 381. Dis-
tanþa pânã la aeroportul Mihail Kogãlniceanu este de 35 km. 

Coordonatele geografice ale municipiului Medgidia sunt
44o16’ latitudine, 28o16’ longitudine.
Teritoriul administrativ este de 8.987ha ºi are în compo-
nenþã localitãþile: Medgidia - care reprezintã aºezarea urba-
nã propriu-zisã ºi ocupã locul al treilea în Dobrogea dupã
importanþã ºi mãrime; Remus-Opreanu ºi Valea Dacilor -
douã sate periurbane aflate pe primul inel de dezvoltare al
oraºului.
Aspectul general al reliefului este de podiº cu altitudine
redusã. Partea din intravilan la nord de canalul navigabil
Dunãre - Marea Neagrã, este cu relief plat, are pantã gene-
ralã de la nord spre sud ºi spre bãlþile existente la vest ºi la
est, având valoare de cca. 1%. Partea de sud prezintã

forma unui amfiteatru deschis spre Canal, având cota cea
mai joasã (+10m) la malul acestuia ºi cota cea mai ridi-
catã (+77.20 mrMB) pe colina unde a fost amplasat
Monumentul voluntarilor sârbi cãzuþi în Dobrogea în anul
1916.

I.1.3. Condiþii climatice

Municipiul Medgidia se încadreazã în zona climei Dobrogei
de sud, caracterizatã prin blândeþe.
Clima este de tip temperat continentalã, cu ierni scurte ºi
geroase ºi veri calde ºi secetoase. Cantitãþile de precipi-
taþii sunt reduse pe durata anului ºi valorile medii ale tem-
peraturilor sunt ridicate în zilele însorite, comparativ cu
restul regiunilor þãrii. 
Temperatura medie anualã în Medgidia este de 12,4°C ºi
media anualã a precipitaþiilor de 493,2l/mp.

I.1.4. Sol ºi Subsol

Municipiul Medgidia dispune de o suprafaþã de 1160 ha
teren intravilan ºi 7827ha teren extravilan.
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FOLOSINÞA TERENURILOR SUPRAFAÞÃ

Teren intravilan 1.160ha

Teren agricol 6.891ha

Pãduri 83ha

Ape 15ha

Drumuri ºi cãi ferate 460ha

Terenuri neproductive 241ha

TOTAL MUNICIPIU 8.987ha



În teritoriu, existã mari suprafeþe de terenuri de foarte bunã
calitate, destinate practicãrii agriculturii, dar existã riscul
diminuãrii fondului funciar prin transferul terenurilor fertile
dinspre agriculturã spre alte destinaþii. Terenurile agricole
reprezintã cca. 82% din suprafaþa totalã administratã de
municipiu. Dintre acestea, 57% sunt dotate cu sisteme de
irigaþie.
Subsolul teritoriului administrativ conþine douã rezerve
de minereuri:
- zãcãmântul de calcar folosit la fabricarea cimentului ºi
nisipului gluconic de lângã localitatea Remus - Opreanu.
- în teritoriul periurban se aflã zãcãminte importante de
argilã caolinoasã la Mircea Vodã ºi Cuza Vodã, care sunt
exploatate cu prelucrare primarã la instalaþia de la Medgidia. 

I.1.5. Calitatea factorilor de mediu

Calitatea aerului
Pe teritoriul municipiului Medgidia zonele sensibile la polu-
area aerului sunt cele trei localitãþi componente.
Felul în care aceste localitãþi sunt expuse la poluarea ae-
rului este diferit:
- localitatea Medgidia – cea mai expusã la poluare este
zona de locuit din partea de sud-est a oraºului, având o
populaþie de cca. 10.000 locuitori.
- localitatea Remus Opreanu nu are în vecinãtate surse
de noxe, iar circulaþia auto, care este una din sursele de
poluare, are un volum redus, fiind numai circulaþie de acces
în localitate.
- localitatea Valea Dacilor este expusã numai la poluarea
generatã de traficul auto local ºi de tranzit pe D.J. 381,
care traverseazã localitatea.
În municipiul Medgidia calitatea aerului este monitorizatã
prin staþia de fond urban pentru indicatorii NO2, SO2,
NH3, pulberi sedimentabile ºi prin determinãrile efectuate
cu autolaboratorul, pentru indicatorii ozon NOx, SO2, CO,
PM10.

1. Efectul de serã. Efectul de serã este produs de vaporii
de apã (cel mai mare aport), de emisiile de CO2 (aport de
30%) ºi de emisiile de CH4, NOx, O3 ºi CFC. Umiditatea
aerului este ridicatã în Medgidia pe tot parcursul anului, în
jur de 60%, iar în vara anului 2004 au fost perioade în care
valorile umiditãþii au ajuns la 80%. 

2. Metale grele ºi poluanþi organici persistenþi

Emisii anuale de metale grele, estimate pentru anul 2004

• plumb: 0,254 t
• cadmiu: 0,05534 t
• nichel: 1,6574t
• zinc: 0,4672 t
• cupru: 0,0445 t
• crom: 0,267 t

3. Deteriorarea stratului de ozon din stratosferã

S-au implementat în teritoriu prevederile protocolului de la
Montreal ºi ale Convenþiei de la Viena, prin mãsurile impuse
în actele de reglementare privind înlocuirea cu freon eco-
logic ºi recuperarea clormetilului ºi a freonilor restricþionaþi
de aceste convenþii. 

Emisii de poluanþi organici persistenþi

PCB: 0,000106 t
În municipiul Medgidia, în zona Staþiei de epurare (impactul
activitãþii S.C. LaFarge Romcim),  s-a urmãrit evoluþia pul-
berilor respirabile, perioada de prelevare fiind de 24 de ore.
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Figura 1

Legenda: CMA - cantitatea maximã admisã



Cu autolaboratorul s-au efectuat determinãri pentru indicatorul pulberi respirabile în perioada de varã a anului 2004,
în punctul de prelevare APM sediu. Nu s-au înregistrat depãºiri.

Figura 2
Legenda: PM - pulberi

Tabel 2. Pulberi sedimentabile

Evoluþia calitãþii aerului 1995 - 2004

În intervalul 1995 - 2002 s-au monitorizat doar indicatorii NO2, SO2, NH3, pulberi sedimentabile. Dintre acestea, depã-
ºiri s-au înregistrat doar la amoniac.
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Localitatea Secþiunea Valoare medie Valoare maximã

Medgidia Valea Dacilor 9.11 27

Tabel 1. Pulberi respirabile în Medgidia

Zona Punct
Valoare medie

mg/m3
Valoare maxima

mg/m3

Medgidia Staþia de epurare 0,0739 0.289



Calitatea apei
Subsolul zonei Medgidia conþine o rezervã importantã de
apã potabilã, de o calitate deosebitã datoritã structurii cal-
caroase a solului, ce permite filtrarea naturalã a pânzei de
apã freaticã.
Tratarea apei se face la surse ºi la staþia de pompare prin
clorinare. 

Surse majore de poluare a apelor ºi gradul de epurare.
Staþia de epurare Medgidia deserveºte municipiul Med-
gidia. Emisarul staþiei de epurare este Canalul Dunãre -
Marea Neagrã, evacuarea fãcându-se pe malul drept (Km
37 + 600). Cea mai mare parte a apelor uzate ce ajung în
staþia de epurare sunt de naturã menajerã. Cei mai impor-
tanþi agenþi economici: S.C. „LAFARGE - ROMCIM” S.A.
ºi S.C. „ETERMED” S.A. au staþii de epurare proprii. 
Aportul de ape uzate industriale în staþia de epurare este
cuprins între 5 - 10%, aceste ape provenind de la: S.C.
„METALICA” S.A., S.C. „DOBROGEA” S.A., S.C.
„MINIERA” S.A., S.C. „NISIPONI” S.A.
S.C. „EDILMED” S.A, operatorul local al serviciului public de
apã-canal, este societatea comercialã de interes privat
aflatã în subordinea Consiliului Local municipal Medgidia. 

Situaþia deºeurilor
Deºeuri provenite din mediul urban

Necesitatea valorificãrii ºi reciclãrii deºeurilor refolosibile în
vederea reducerii consumului de materii prime ºi energie,
precum ºi reducerea cantitãþilor de deºeuri depozitate con-
stituie preocupãri majore în municipiul Medgidia. Cu toate
acestea, principala modalitate de eliminare a deºeurilor a
reprezentat-o depozitarea. Conform cerinþelor de aderare la
Uniunea Europeanã, pânã la sfârºitul anului 2006, va tre-
bui implementat un sistem eficient de gestionare a deºe-
urilor de ambalaje prin închiderea actualului depozit care a
ajuns la capacitatea maximã de depozitare.
În municipiul Medgidia serviciul de colectare ºi transport
deºeuri este asigurat de S.C.„EDILMED” S.A. Aceastã
unitate dispune de un parc auto format din mai multe utilaje
foarte vechi ºi cu un grad mare de uzurã.
Precolectarea deºeurilor menajere de la populaþie ºi tran-
sportul acestora se efectueazã pe baza unui grafic de ridi-
care, sãptãmânal, pe strãzi.
Majoritatea agenþilor economici au încheiat contracte de
prestãri servicii cu S.C. „EDILMED” S.A pentru transportul
deºeurilor, dar sunt ºi societãþi  care duc deºeurile la locul
de depozitare cu mijloace proprii de transport.
Depozitarea se realizeazã la rampa de gunoi existentã în
apropierea Canalului Dunãre-Marea Neagrã.
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Figura 3
Legenda: LMA – limita maximã admisã



Deºeuri provenite din mediul industrial
Tratarea ºi eliminarea corectã a deºeurilor industriale repre-
zintã un element esenþial într-un sistem de gestiune eficien-
tã a deºeurilor. Tratarea la sursã este cea mai corespunzã-
toare metodã pentru procesele de tratare cu costuri reduse
de capital, în timp ce instalaþiile centralizate sunt cores-
punzãtoare pentru gestiunea deºeurilor care necesitã in-
vestiþii mari de capital ºi pentru întreprinderi cu cantitãþi mici
de deºeuri.
Din luna octombrie 2003, S.C. LAFARGE ROMCIM SA
Medgidia deþine autorizaþie de mediu pentru co-incinerare
– folosirea deºeurilor combustibile ºi noncombustibile de la
alte industrii ca substituenþi parþiali ai combustibililor ºi
materiilor tradiþionale de la fabricarea cimentului. 

Tipurile de deºeuri acceptate conform autorizaþiei de mediu
sunt:

• Deºeuri combustibile solide sau pãstoase rezultate din
operaþii de curãþare rezervoare sau din depozitare pro-
duse petroliere, din ecologizare terenuri poluate, emailuri,
grunduri, lacuri ºi vopsele
• Deºeuri combustibile solide din cauciuc, anvelope uzate,
benzi uzate de cauciuc
• Deºeuri combustibile lichide - uleiuri uzate
• Zgurã de aluminiu
• Folie de polietilenã

Nãmoluri
Nãmolurile sunt rezultatul tratãrii apelor din staþia de epu-
rare deþinutã de societatea EDILMED S.A. Medgidia.

Natura urbanã ºi spaþiile verzi
Funcþiile vegetaþiei din mediul urban sunt reþinerea umiditãþii
solului, diminuarea efectului de serã prin absorbþia dioxidu-
lui de carbon, diminuarea cantitãþii de suspensii din aer,
reglarea cantitãþii de luminã, în interiorul ei ºi pe terenurile
adiacente. Arborii ºi arbuºtii plantaþi în jurul clãdirilor
acþioneazã favorabil asupra microclimatului, reducând
efectele cãldurii ºi uscãciunii în anotimpul cald ºi viscolu-
lui în anotimpul rece. Umidificarea aerului pe baza apei
extrase din sol reduce temperatura aerului cu 5-10° C, iar
cercetãrile recente indicã o creºtere cu 3-6% a cantitãþii de
precipitaþii comparativ cu terenurile lipsite de vegetaþie. 
Spaþiile verzi, prin cantitatea ºi calitatea lor, pot constitui
criterii de apreciere a gradului de amenajare urbanã din
municipiul Medgidia ºi, ca urmare, în anul 2004
supravegherea ºi controlul activitãþilor specifice spaþiilor
verzi au fost realizate astfel încât sã asigure valoarea
esteticã ºi utilitarã corespunzãtoare cerinþelor populaþiei.
Parcurile ocupã o suprafaþã de 20,3 ha, iar spaþiile verzi
21,31ha. Zonele de agrement însumeazã o suprafaþã de
15 ha. 
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Material

Cantitatea de ambalaje (t) Cantitatea de
deºeuri din 

ambalaje reciclate
(t)

Cantitatea de
ambalaje goale

produse (t)

Cantitatea
introdusã pe piaþã

(t)

Plastic total 4.654 3.785 308

Metal 6 6

Cantitatea de ambalaje goale produse:



I.2. STRUCTURA SISTEMULUI ECONOMIC

I.2.1. Descriere

În perioada postbelicã, economia Medgidiei a început sã se
dezvolte, realizând prima ºarjã de oþel din istoria Dobrogei
la Întreprinderea Metalurgicã de Utilaje Medgidia
(I.M.U.M.). 
La începutul anului 1961 existau în Raionul Medgidia opt
întreprinderi mari ºi cooperative meºteºugãreºti de pro-
ducþie, în care lucrau aproape 6.000 de muncitori. În trei
ani, numãrul întreprinderilor a ajuns la 16, iar al muncito-
rilor la 13.000. În ultimii ani ai comunismului, economia
oraºului se baza pe douã mari întreprinderi: I.M.U.M. ºi 
Fabrica de Ciment.

În anii de dupã Revoluþie, municipiul Medgidia a cunoscut
o transformare evidentã. Trecerea de la o economie
rigidã, planificatã, la exigenþele capitalismului a însemnat
o serie de încercãri dificile pentru agenþii economici. Între-
prinderile foarte mari (precum IMUM) s-au desfiinþat, fãcând
loc micii industrii ºi serviciilor. De asemenea, ramurile indus-
triale s-au diversificat, în paralel cu o creºtere semnificativã
a comerþului, urmatã de cea a industriei, agriculturii ºi cea a
sectorului serviciilor.
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

• Localizare în apropierea graniþei cu Bulgaria ºi la mai puþin
de 50 de km de Marea Neagrã
• Nod de circulaþie rutierã, feroviarã ºi posibilitate de circulaþie
navalã
• Localizare pe coridorul IV de circulaþie paneuropeanã
• Condiþii geografice (climatice, hidro-geologice, pedologice)
foarte favorabile
• Un mediu ambiant puþin poluat.
• Existenþa unor zone verzi la marginea localitãþii 
• Reducerea nivelului poluãrii industriale prin retehnologizarea
uzinei LaFarge  Romcim Medgidia.
• Resurse suficiente de apã proprii

• Grad de poluare relativ ridicat.
• Indice scãzut de zonã verde/ locuitor.
• Posibilitãþi reduse de agrement în interiorul zonei sau în
imediata apropiere.
• Slabe resurse de subsol
• Alternanþa de ani secetoºi ºi umezi
• Lipsa perdelelor verzi de protecþie.
• Inexistenþa unei gestiuni ecologice integrate a deºeurilor.
• Lipsa unei educaþii ecologice a populaþiei.
• Traficul greu în oraº.
• Lipsa unei centuri ocolitoare a oraºului

OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Creºterea mobilitãþii populaþiei
• Înfiinþarea unui depozit ecologic de deºeuri
• Implementarea unui sistem de colectare selectivã a deºeurilor
• Construirea ºoselei de centurã
• Diminuarea noxelor prin transferul centralelor termice de pe
sistemul combustibil lichid uºor pe gaze naturale.

• Dezvoltarea activitãþilor industriale
• Reducerea exploataþiilor agricole
• Nodul rutier de la Remus Opreanu rezultat în urma finalizãrii
autostrãzii  Bucureºti-Constanþa
• Lipsa fondurilor necesare pentru realizarea investiþiilor de
cãtre autoritatea localã în domeniul protecþiei mediului

ANALIZA SWOT CAPITALUL NATURAL



Structura activitãþii economice în municipiul Medgidia la nivelul anului 2004 se prezintã, astfel: 

Conform acestor date, trendul descendent al economiei municipiului început dupã anul 1989 a fost stopat. Pentru o
dezvoltare durabilã este nevoie de revigorarea industriei, de accesarea unor proiecte ºi parteneriate europene, de o mai
bunã colaborare în parteneriatele de tip public-privat.

EVOLUÞIA NUMERICÃ A AGENÞILOR ECONOMICI ÎN PERIOADA
2000-2003
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PRINCIPALELE RAMURI ECONOMICE PROCENTE

Industrie 16 %

Agriculturã 8 %

Comerþ 54 %

Construcþii 3 %

Transporturi 7 %

Servicii 12 %

TOTAL 100 %
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activitate pe anul 200X*



Firmele au fost premiate în baza unei metodologii unice, pe plan naþional, elaboratã de Camera de Comerþ ºi Industrie a
României ºi a Municipiului Bucureºti, în colaborare cu Camerele  de Comerþ ºi Industrie Judeþene, prin prelucrarea
electronicã a informaþiilor cuprinse în bilanþurile financiar-contabile depuse de firme la data de 31.12.200X, precum ºi a
informaþiilor privind valoarea exporturilor, cuprinse în declaraþiile vamale, puse la dispoziþia Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României ºi a Municipiului Bucureºti de cãtre Direcþia Generalã a Vãmilor. 

INDICATORII GENERALI AI ACTIVITÃÞILOR ECONOMICE ÎN MEDGIDIA:

- mii lei -

Sursa: Registrul Comerþului Constanþa
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Venituri total 2000 2001 2002 2003

Societãþi comerciale
private sau cu capital

mixt
408.644.000 626.264.000 716.300.000 859.560.000

Societãþi comerciale
proprietate de stat

25.029.000 29.136.000 28.963.000 29.900.000

Evolutia cifrei de afaceri a societãtilor private/de stat din Medgidia (mii lei)
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Majoritatea societãþilor comerciale care activeazã în
aceastã zonã sunt societãþi private, contribuþia lor la cifra
de afaceri înregistratã fiind majoritarã. Acest lucru se poate
vedea în graficul prezentat anterior. În perioada 2000-2003,
cifra de afaceri a societãþilor cu capital privat ºi mixt s-a
dublat de la 408.664.000 mii lei în 2000, la 859.560.000 mii
lei în 2003. Comparativ cu acesta, evoluþia cifrei de afaceri a
societãþilor cu capital de stat a fost urmãtoarea: 25.029.000
mii lei în anul 2000 ºi 29.900.000 mii lei în anul 2003.

I.2.2. Industrie

Ramurile industriale din Medgidia

Producþia industrialã a Medgidiei este diversã, ea cuprin-
zând :
• Industria produselor primare
• Industria energeticã
• Industria metalurgicã ºi a construcþiilor metalice
• Industria construcþiilor de maºini, utilaje, echipamente ºi
mijloace de transport
• Industria confecþiilor
• Industria lemnului, celulozei ºi hârtiei
• Industria mobilei
• Industria alimentarã
• Industria cimentului, varului ºi materialelor de construcþii
• Construcþia de maºini agricole ºi piese turnate
• Industria minierã
• Construcþii industriale ºi civile

Principalele societãþi comerciale industriale

SC LAFARGE Romcim SA – LaFarge Romcim îºi
desfãºoarã activitatea în România din anul 1997, pro-
ducând în prezent ciment în uzinele din Medgidia (jud.
Constanþa), Hoghiz (jud. Braºov), ºi Târgu Jiu (jud. Gorj).
Uzina din Medgidia produce 8 tipuri de ciment pentru piaþa
internã ºi pentru export, fiind singura unitate din România
care livreazã produse pe pieþe din bazinul mediteranean.
Grupul LaFarge îºi concentreazã creºterea pe coordo-
natele dezvoltãrii durabile, protecþia mediului reprezen-
tând una din preocupãrile sale principale. Anual sunt alo-
cate resurse importante pentru programe comunitare ºi
activitãþi de sponsorizare desfãºurate de cãtre toate so-
cietãþile LaFarge din România. Compania acþioneazã în

mod responsabil atât faþã de angajaþii sãi, cât ºi faþã de
comunitatea în care opereazã unitãþile sale.

SC Etermed SA - înfiinþatã în anul 1999, întreprinderea are
un numãr de 110 salariaþi ºi produce þigle din beton, plãci
din azbociment, accesorii de prindere. În condiþiile econo-
miei de piaþã, pentru a face faþã concurenþei, firma a obþi-
nut certificatul de calitate ISO 9000 propunându-ºi în viitor
diversificarea producþiei (adezivi pentru placãri interioare
– gresie ºi faianþã), înlocuirea fibrei de azbest ºi reconver-
sia liniei tehnologice de fabricaþie plãci. Din punct de
vedere al resurselor umane, societatea ºi-a propus men-
þinerea numãrului de salariaþi.

SC Miniera SA - este un important agent economic din
zona Medgidia, având ca domeniu de activitate extracþia
argilei, caolinului, dolomitei, materii prime pentru toate
fabricile de gresie ºi faianþã din România.

SC IMUM SA - a luat fiinþã în anul 1990, având forma
juridicã de societate pe acþiuni, iar în 2004 a devenit soci-
etate comercialã cu capital majoritar privat. Are în prezent
200 de persoane încadrate în muncã, specialiºti calificaþi
în meserii privind mânuirea ºi funcþionarea maºinilor unelte
de prelucrarea materialelor, ingineri, tehnicieni ºi maiºtri.

SC Sultan Prodexim SRL - înfiinþatã în anul 1994, are un
numãr de 91 salariaþi ºi se ocupã cu producþia de cacao,
ciocolatã ºi alte produse zaharoase. Raportul Cerere/
Ofertã, supraunitar în ultimii doi ani ca urmare a unei poli-
tici de marketing agresive, a perpetuat ideea creºterii capa-
citãþii de producþie ºi nu numai atât – descoperirea altor
segmente de piaþã pentru o gamã variatã de produse
zaharoase. Având în vedere preocuparea permanentã de
satisfacere a cerinþelor tot mai variate ale clienþilor ºi capa-
citãþile firmei, în prezent, principalul obiectiv  este gãsirea
unor parteneri de afaceri care sã permitã lãrgirea ariei de
distribuþie a produselor atât pe piaþa internã, cât ºi pe cea
externã.

Dresses Unlimited SA – principalul obiect de activitate
este fabricarea produselor de îmbrãcãminte. La Medgidia
producþia a început în anul 2001, cu un numãr de 136 an-
gajaþi, dezvoltându-ºi în timp linia tehnologicã ºi  mãrindu-ºi
productivitatea ºi numãrul de angajaþi la 318. Societatea
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adoptã o politicã de dezvoltare ºi de menþinere a capacitãþii ºi a numãrului de angajaþi, atragerea de noi firme pentru
colaborare, continuitate în asigurarea capacitãþii. 

Clasificarea ramurilor industriale în funcþie de cifra de afaceri

Sursa: Topul Societãþilor Comerciale din Municipiul Medgidia elaborat de Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi
Agriculturã Constanþa
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Cifra de afaceri (mii lei)

2000 2001 2002 2003

Industria producþiei 
primare ºi energetice

43.582.621 62.632.421 154.680.210 220.212.314

Industria metalurgicã ºi
a construcþiilor 

metalice
4.591.221 14.212.621 12.523.621 121.321.040

Industria construcþiilor
de maºini

11.351.219 10.210.200 32.957.362 39.420.560

Industria confecþiilor 3.621.521 4.532.621 8.121.324 31.121.640

Industria lemnului,
celulozei ºi hârtiei

1.521.312 - 2.124.322 24.221.641

Industria alimentarã 7.375.214 12.750.325 10.421.342 72.141.604

Construcþii 4.240.321 12.334.232 6.912.322 50.322.640

Servicii industriale 2.125.324 7.251.622 6.234.212 50.312.356

Total 78.408.753 123.924.042 233.974.715 609.073.795

Medie 9.801.094 17.703.434 29.246.839 76.134.224



I.2.3. Agricultura

Agricultura reprezintã unul dintre cele mai importante domenii economice ale zonei Medgidia, având o pondere de 8 % din
economia municipiului. Culturile cel mai des practicate pe terenurile arabile, atât de deþinãtorii privaþi cât ºi de între-
prinderile cu capital majoritar de stat sunt: 
• cultura de grâu ( cca. 50% )
• cultura de porumb ( cca. 20 % )
• cultura  de floarea soarelui ( cca. 15 % )
Au fost cultivate în anul agricol 2003 – 2004: 720 ha cu grâu de toamnã, 609 ha cu orzoaicã, 1032 ha cu porumb pentru
boabe, 30 ha cu fasole, 1197 ha cu floarea-soarelui, 120 ha cu soia, 60 ha cu cartofi, 138 ha cu legume.

În vederea înfiinþãrii registrului plantaþiilor viticole, document solicitat de Uniunea Europeanã, s-a constatat diminuarea
suprafeþei de vie din gospodãriile populaþiei de la 22,00ha la 6,00ha, diminuare ce nu provoacã îngrijorare, având în vede-
re cã cerinþele UE sunt cele de reducere pânã la eliminare a suprafeþelor cultivate cu vii hibride.

STRUCTURA PROPRIETÃÞII TERENURILOR AGRICOLE
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Ponderea principalelor ramuri industriale in 
funcþie de cifra de afaceri - 2003

36%

19%6%5%

5%

8%
9%

12%

Industria producþiei primare º i energetice
Industria metalurgicã º i a construcþiilor metalice
Industria constructoare de maºini
Industria confecþiilor
Industria lemnului, celulozei º i hârtiei
Industria alimentarã
Industria construcþiilor
Servicii industriale

Proprietari Terenuri 
arabile (ha) Pãºuni (ha) Fâneþe (ha) Vii (ha) Livezi (ha) Total teren 

agricol (ha)

Proprietate 
publicã din care:

19 101 0 0 0 120

Proprietate publicã
aparþinând statului

19 Fruvimed 101 0 0 0 120



Efectivul de animale existent la 31.12.2004.

M E D G I D I A

23

Proprietate publicã
aparþinând unitãþilor 

administrativ teritoriale.
0 0 0 0 0 0

Proprietate privatã din
care:

5014 455 0 1.081 221 6.771

Proprietate privatã a
statului

10 Fruvimed 150 0 1.077Fruvimed
217

Fruvimed
1.454

Proprietate privatã a
unitãþilor administrativ

teritoriale
462 178 0 0 0 640

Proprietate privatã a
persoanelor juridice

2.886 0 0 0 0 2.886

Proprietate privatã a
persoanelor fizice

1.656 127 0 4 4 1.791

Total teren agricol (ha) 5.033 556 0 1081 221 6.891

Categorii de animale Medgidia Valea Dacilor Remus Opreanu Total

Bovine 390 150 85 625

Porcine 1500 800 150 2450

Ovine 5000 900 600 6500

Caprine 100 150 120 370

Cabaline 80 80 60 220

Mãgari ºi catâri 5 12 1 18

Iepuri de casã 150 20 0 170

Pãsãri 3000 3500 1000 7.500

Albine - familii 2000 60 0 2.060



FRUVIMED S.A. este cea mai mare societate cu profil agri-
col din oraº. Provine din fostul I.A.S. MEDGIDIA înfiinþat în
anul 1953, având capital integral privat, de provenienþã
româneascã. Poziþia geograficã ºi relieful variat, solul cal-
caros, nivelul scãzut al precipitaþiilor, bogãþia resurselor
helioterme, tehnologiile moderne aplicate în plantaþiile de
viþã de vie în vederea obþinerii strugurilor, precum ºi me-
todele îmbunãtãþite de procesare în combinatul de vinifi-
caþie, conferã condiþii optime societãþii pentru obþinerea  vi-
nului alb ºi roºu cu caractere deosebite. 

I.2.4. Comerþ

Numãrul agenþilor economici care îºi desfãºoarã activi-
tatea pe teritoriul Municipiului Medgidia, având ca obiect
principal de activitate comerþul cu ridicata ºi/sau amãnun-
tul, a cunoscut o creºtere semnificativã în ultimii 5 ani ajun-
gând la sfârºitul anului 2004 la aproape 350. Activitatea
de comerþ reprezintã domeniul care a înregistrat cea mai
dinamicã evoluþie, atât din punct de vedere al cifrei de afa-
ceri ºi a profitului brut, cât ºi al numãrului de angajaþi. 
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Dinamica cifrei de afaceri, a profitului brut ºi a numãrului de salariaþi 

2000 2001 2002 2003

Microinteprinderi
Inteprinderi

mici ºi mijlocii
Microinteprin-

deri
Inteprinderi mici

ºi mijlocii
Microintepr

inderi
Inteprinderi

mici ºi mijlocii
Microinteprin-

deri
Inteprinderi

mici ºi mijlocii

Cifra de
afaceri
(mii lei)

58.321.167 143.795.142 58.795.142 139.713.892 89.724.524 146.026.660 171.689.099 134.847.668

Profit brut
(mii lei) 2.598.056 4.916.338 2.838.792 7.558.205 10.091.478 10.743.917 8.724.030 4.471.456

Numãr de
salariaþi 118 198 77 239 126 275 182 181

S.C E.N.B.SRL este societatea care are ca profil de acti-
vitate comercializarea produselor alimentare din cele mai
variate sortimente. Firma a înregistrat cea mai mare cifrã de
afaceri în anul 2004 din municipiul Medgidia. Societatea a
obþinut numeroase  premii judeþene ºi naþionale datorate
poziþiilor din Topul Firmelor Private Mici ºi Mijlocii.
În cursul anului 2005, firma Rewe a deschis un punct de
lucru în Medgidia prin magazinul Penny Market, iar concer-
nul german Tengellman a început lucrãrile de construcþii
pentru deschiderea magazinului supermarket Plus Discount.

I.2.5. Transporturi

A. Transportul rutier 

Reþelele de drumuri pentru municipiul Medgidia sunt:

- DN22C cu o capacitate de un fir de circulaþie pe sens ºi o
parte carosabilã de 7.00 m, asigurând legãtura oraºului
Medgidia cu Constanþa ºi în continuare cu municipiul
Bucureºti ºi al cãrui traseu este la limita intravilanului locali-
tãþii.
- DJ224 - arterã cu o capacitate de un fir de circulaþie pe
sens, cu o parte carosabilã de 7.00m care asigurã legãtura
cu localitatea Tortoman.
- DJ222 - arterã cu o capacitate de un fir de circulaþie pe
sens pe direcþia Mihail Kogãlniceanu - Cuza Vodã - Remus
Opreanu – Peºtera.

Sursa: Topul societãþilor comerciale din Municipiul Medgidia elaborat de Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã
Constanþa



- DJ381 - arterã cu o capacitate de un fir de circulaþie pe
sens pe direcþia Valea Dacilor-Ciocârlia de Sus. 
Municipiul Medgidia reprezintã un nod rutier pentru 3 dru-
muri judeþene (DJ 222, DJ 224,  DJ 381) care fac legãtura
cu localitãþi din interiorul judeþului Constanþa.
În municipiul Medgidia existã o reþea stradalã relativ extin-
sã, cu multe strãzi de categoria I ºi II, dar cu puþine inter-
secþii amenajate pentru circulaþie (semaforizate).
Transportul rutier de cãlãtori local este asigurat de 2 firme
private care deþin 38 microbuze cu o capacitate de 15 +1
locuri ºi opereazã pe 8 trasee. Zona centralã a
municipiului reprezintã un nod de transport pentru desti-
naþii judeþene, efectuate prin intermediul autocarelor ºi
microbuzelor. Transportul pe ruta Medgidia – Constanþa ºi
retur este unul foarte operativ, existând douã curse într-un
interval de o orã, operate cu autocare ºi microbuze.

B. Transportul naval

Canalul navigabil Dunãre - Marea Neagrã reprezintã
principalul element de cadru natural al teritoriului.
Construirea Canalului Dunãre-Marea Neagrã în 1984 ºi
darea în funcþiune a Canalului Dunãre-Main-Rin, în anul
1992, au permis crearea unei cãi fluviale de o mare impor-
tanþã europeanã, care leagã direct Marea Nordului de
Marea Neagrã. Are o lungime de 64,2 de kilometri  ºi este
navigabil pentru vase fluviale ºi maritime de pânã la 5.000
tdw. 
Canalul Dunãre - Marea Neagrã traverseazã municipiul
Medgidia pe o lungime de cca. 15 km, de o parte ºi de alta
a sa existând drumuri tehnologice ºi teren pentru con-
strucþii. 
Canalul Dunãre – Marea Neagrã leagã Portul Cernavodã cu
Portul maritim Constanþa, folosirea lui scurtând cu aproxi-
mativ 400 km ruta mãrfurilor de la Marea Neagrã pânã la
porturile dunãrene din Europa Centralã ºi cu aproximativ
4.000 de kilometri drumul mãrfurilor din Australia ºi Orientul
Îndepãrtat cãtre Europa Centralã.
El reprezintã o cale navigabilã cu caracteristici tehnice deo-
sebit de favorabile, fiind clasat dupã normele C.E.E - ONU
în cea mai importantã clasã de canale navigabile inte-
rioare(clasa IV).
Canalul este deservit la Medgidia de un port comercial cu 5
dane operative ºi cu un trafic anual de 1,2 milioane tone
ºi de un port industrial cu 17 dane operative, cu o adân-
cime minimã de 7 metri ºi cu o capacitate pentru un trafic
anual de 11 milioane tone. Portul dispune de garã fluvialã,

magazie de mãrfuri generale, dane specializate ºi 2 dane
de pasageri.

C. Transport feroviar

Medgidia este un nod feroviar pe relaþia Bucureºti -
Tulcea, atât pentru transportul de persoane, cât ºi pentru cel
de mãrfuri. Municipiul este de asemenea traversat de calea
feratã principalã Bucureºti - Constanþa, dar ºi de calea fera-
tã Constanþa - Negru-Vodã, relaþie deosebit de importan-
tã pentru transportul internaþional de mãrfuri ºi cãlãtori.
Pentru realizarea acestor activitãþi sunt disponibile o sta-
þie CFR de cãlãtori ºi una de marfã. În plus, existã o cale
feratã ce deserveºte portul Medgidia, care este racordatã
la sistemul naþional de transport feroviar.
Prin intermediul corespondenþilor proprii, firma S.C.
UNIFERTRANS S.A. oferã prestaþii de transport specifice
pe cãile ferate din Europa, în condiþii de operativitate ºi
deplinã siguranþã. Portofoliul  de clienþi al societãþii numãrã
39 de firme româneºti ºi strãine. Serviciile oferite de
UNIFERTRANS reprezintã o oportunitate de afaceri pentru
partenerii sãi (exemplu: S.C. LAFARGE  ROMCIM S.A). 
Gama de servicii cuprinde: transport produse petroliere
(þiþei, motorinã, pãcurã); transport de mãrfuri în vrac (calcar,
cocs, piritã) cu granulaþie de minim 3 mm, pe diverse rute
de transport.

I.2.6. Servicii

a. Servicii publice de gospodãrire ºi administrare a
domeniului public

Direcþia de Gospodãrire Comunalã – serviciul subordonat
Consiliului local, ce are ca obiect de activitate întreþinerea ºi
repararea strãzilor, spaþiilor verzi.
Direcþia de administrare a Domeniului Public ºi Privat –
serviciu subordonat Consiliului local, ce are ca obiect de
activitate administrarea pieþelor, târgurilor ºi oboarelor, spa-
þiilor comerciale, cimitirelor, spaþiilor de agrement.

b. Servicii financiar – bancare 

Medgidia dispune de 6 unitãþi bancare ºi anume: Banca
Comercialã Românã, Raiffeisen Bank, Banca Românã de
Dezvoltare, CEC, Banca Ion Þiriac ºi Cooperativa de Credit.
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Obiectivele generale ale politicilor de împrumut vizate de
cãtre bãnci se concretizeazã în acordarea de credite pentru
persoane fizice ºi pentru persoane juridice, atât în lei cât ºi
în valutã. Obiectul creditului pentru  persoane fizice este
variat, de la cumpãrarea unor bunuri, autoturisme, pânã la
cumpãrarea de imobile. 
Pe lângã servicii bancare tranzacþii bancare, depozite,
schimb valutar). 

c. Servicii de asigurare

În municipiul Medgidia sunt prezente 7 filiale ale urmãtoa-
relor societãþi de asigurare: WINER STADISCHE UNITA,
ALLIANZ – ÞIRIAC, OMNIASIG, ASIROM, ASTRA, INTER-
AMERICAN, BCR ASIGURÃRI.

d. Servicii poºtale

În Medgidia existã 3 oficii poºtale ce asigurã o gamã varia-
tã de servicii: corespondenþã, mesagerie, poºtã rapidã
internã ºi externã, comunicaþii rapide, transfer de bani
inclusiv prin Western Union.

e. Servicii hoteliere

În Medgidia aceste servicii sunt asigurate de 6 unitãþi
hoteliere cu o ofertã de 200 locuri în apartamente, camere
single ºi duble.

I.2.7. Echipare edilitarã

a. Reþeaua de alimentare cu gaze

Prin H.G.766/1997 s-a aprobat înfiinþarea distribuþiei de
gaze naturale în municipiul Medgidia, cu un debit de 14.892
Nmc/h.
Pânã în prezent s-au realizat urmãtoarele obiective:
• racord de înaltã presiune Ø12’’ în lungime de 23,3 km.
cuplatã la conducta de transport Ø24’’ Mihai Bravu –
Nãvodari;
• staþia de reglare - mãsurare - predare cu un debit
Q=40.000 Nmc/h;
• conducta de medie presiune în lungime de 6 km pentru
alimentarea staþiilor de sector;

• staþie de sector SRS3 cu un debit Q=2500 Nmc/h.(din 4
proiectate); 
• reþele de distribuþie, de redusã presiune, din conducte de
polietilenã de înaltã densitate în lungime de 10 km cu dia-
metre de la Dn. 63 mm la 250mm.
Reþelele de gaze naturale s-au executat în parteneriat cu
S.C.Congaz Constanþa în perioada 2003 - 2005, reprezen-
tând aproximativ 12,5% din totalul reþelelor proiectate. 
În municipiul Medgidia  reþeaua de alimentare cu gaze natu-
rale la nivelul anului 2005 are o întindere de 10 km. De
asemenea, existã S.R.M.(staþie de reglare-mãsurare) ºi
S.R.S.(staþie reglare sector), urmând ca în viitorul apropiat
sã se extindã reþeaua de distribuþie în tot municipiul.

b. Reþeaua de apã ºi canalizare 

Sistemul de alimentare cu apã are o capacitate de 320l/s
cuprinzând: captarea apei subterane din stratul freatic prin
puþuri forate de mare adâncime, conducte de aducþiune,
instalaþii de clorinare a apei, rezervoare de înmagazinare,
instalaþii de pompare a apei în reþeaua de distribuþie a apei.
Sursa de apã subteranã este amplasatã pe 4 fronturi de
captare care însumeazã 11 puþuri de mare adâncime (200
– 950 m). 
Sistemul de alimentare este mixt, 60% din reþeaua de dis-
tribuþie fiind alimentatã direct din sursele de apã ºi 40% prin
înmagazinare ºi pompare în aceasta.
Conductele de aducþiune sunt din azbociment, fontã, oþel ºi
PREMO cu diametre cuprinse între 200 ºi 800 m ºi o lun-
gime de 38 km. Reþeaua de distribuþie a apei potabile este
de tip inelar ºi ramificat în lungime de 60,5 km. 
Reþeaua de canalizare se compune din 22 canale colec-
toare principale în lungime de 13,340 km ºi colectoare
secundare ºi stradale în lungime de 29,445 km. Reþeaua de
canalizare colecteazã atât apele uzate menajere care pro-
vin de la populaþie, cât ºi apele uzate industriale.
Þinând seama de relieful terenului canalizarea este rezol-
vatã astfel:
- zona Medgidia sud, în sistem separativ;
- zona Nord, în sistem mixt.
În zona de Sud, apa uzatã menajerã este transportatã
gravitaþional de reþele ºi colectoare, ce debuºeazã cu
bazinele staþiilor de pompare, amplasate pe malul drept al
canalului. De la staþiile de pompare apele sunt trimise la
colectorul de aport al staþiei de epurare, amplasatã în estul
localitãþii.
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Colectoarele de aport, staþiile de pompare ºi conductele de
refulare aferente zonei Medgidia sud funcþioneazã în mod
corespunzãtor.
Zona de Nord are un sistem unitar ºi separativ. Partea de
Nord-vest este servitã parþial de un colector Dn 30-60
cmb. El are caracter unitar ºi deserveºte moara ºi fabrica
de pâine, S.C. I.L. Fabrica de Brânzeturi, S.C.IMUM.
Toate staþiile de pompare sunt tip cheson din beton armat,
cu Ø 5-8.40m cu camerã de grãtare pentru protejarea pom-
pelor. 
Localitatea Valea Dacilor nu dispune de sistem de alimenta-
re cu apã centralizat. La limita satului existã conducta de
transport Ø 400mm de la complexul de înmagazinare-
pompare cota 60 Medgidia.
Localitatea Remus Opreanu dispune de douã puþuri cu
diametrul mare, conducta de aducþiune Ø 100mm oþel,
rezervor de înmagazinare v=200mc ºi reþea de distribuþie
Ø100mm oþel.

c. Reþeaua electricã

Lungime - 61.473 km
• 54.825 km reþea aerianã cu parte pentru iluminat public ºi
casnic
• 1.542 corpuri de iluminat cu o putere instalatã de
350.44kW.

d. Reþeaua de încãlzire

• Canal termic - 11,30 km (4,52 km -  gaze,  6,78 km - C.L.U)
• Conductã tur – retur + ACM - 32,68 km (12,57 km - gaze,
20,11 km - C.L.U)
• Centrale termice – 18. 
- 5 centrale funcþionale  cu gaze
- 8 centrale funcþionale cu CLU
- 5 centrale nefuncþionale

Descrierea reþelei:

• În sistem centralizat : 6.340 apartamente
• la gaze:  1.580
• la CLU: 1.040
• debranºate: 3.720
• Încãlzire cu lemne: 8.235, din care:
• case: 6.775
• apartamente: 1.424
• apartamente ºi case 

branºate la sistemul
centralizat pe gaze: 36

e. Reþeaua de telefonie 

Centrala telefonicã modernizatã prin finanþare Romtelecom
are un numãr 8.500 de abonaþi. Numãrul de abonaþi a scã-
zut în ultima perioadã din cauza creºterii preþului abonamen-
tului ºi al impulsurilor. Însã a crescut numãrul abonaþilor la
telefonia mobilã oferitã de serviciile Connex, Orange ºi
Zapp.

Zone favorabile din punct de vedere economic 
a. Zona portuarã Medgidia amplasatã în partea de est a
municipiului în suprafaþã de 51,09 ha cuprinde portul în
suprafaþã de 15,86 ha aflat în administrarea Regiei Ad-
ministraþiei Canalelor Navigabile, o suprafaþã de 12,00 ha
aparþinând domeniului privat al Consiliului local Medgidia,
platforma drumului de întreþinere – intervenþie în lungul
canalului, spaþiul propus amenajãrilor traversãrii cu am-
barcaþiuni a Canalului Dunãre - Marea Neagrã.
Din punct de vedere al infrastructurii zona prezintã racordãri
la reþeaua de apã potabilã ºi canalizare, electricitate ºi tele-
fonie, gaze naturale. 
Prin amplasament, zona beneficiazã de existenþa infrastruc-
turilor pentru transporturi fluviale, feroviare, rutiere care o
leagã de sursele de aprovizionare ºi diversele pieþe de
desfacere ale fluviului Dunãrea.
Canalul Dunãre – Marea Neagrã reprezintã o cale naviga-
bilã cu caracteristici tehnice  deosebit de favorabile,
asigurând circulaþia în ambele sensuri a barjelor ºi navelor
maritime.
Funcþiunea dominantã a zonei o constituie transporturile pe
apã, de mãrfuri ºi persoane. 
Funcþiunile complementare admise sunt cele derivate din
necesitatea asigurãrii activitãþii de bazã prin lucrãri de
modernizare, întreþinere, construcþii sau auxiliare trans-
portului de persoane, comerþ ºi prestãri servicii. Pot fi
admise activitãþi industriale de depozitare, transport rutier ºi
feroviar comune tuturor zonelor productive. 

b. Zona industrialã Medgidia Nord 
Se întinde pe o suprafaþã de 40 ha, fiind limitatã dupã cum
urmeazã :
N – DN 22C
E – limita intravilanului municipiului Medgidia  
S – terenul aferent liniei feroviare Bucureºti – Constanþa 
V – Bulevardul Independenþei
Zona este prevãzutã cu o serie de utilitãþi: energie electricã,
apã – canal, reþele de telefonie, gaze naturale.
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Construcþiile deja existente reprezintã unitãþi industriale din
ramuri diverse (construcþii de maºini agricole ºi piese de
schimb, extragerea caolinului, morãrit ºi panificaþie, confecþii
textile, prelucrarea alcoolului), depozite, depou ºi staþie
CFR. 
Zona se preteazã la construcþii industriale cum ar fi:
• Unitãþi de fabricaþie mãrfuri alimentare ºi nealimentare 
• Unitãþi de asamblare pentru diverse maºini ºi instalaþii
• Unitãþi de producþie confecþii textile 
• Depozite de mãrfuri alimentare ºi industriale 
• Secþii de morãrit ºi panificaþie
• Unitãþi de industrializare a legumelor ºi fructelor 
• Unitãþi de prelucrare a produselor animaliere 

Servicii pentru îmbunãtãþirea mediului de afaceri
Dupã ce în anul 1997 Grupul LaFarge a achiziþionat Socie-
tatea Romcim, cu concursul Bãncii Europene pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare, s-a lansat ºi Incubatorul de Afaceri
LaFarge Romcim Medgidia, un proiect prin care sã se
susþinã crearea de locuri de muncã, favorizând dezvoltarea
Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii. 

Neavând competenþa de a se substitui investitorilor noi, sau
de a-i finanþa, prin Incubatorul de Afaceri, Grupul LaFarge
Romcim a pus la dispoziþie doar mijloacele materiale ºi
asistenþa pentru proiectele IMM-urilor.

Obiectivele Incubatorului de Afaceri sunt:
• Crearea de locuri de muncã
• Dezvoltarea comunitãþii locale de afaceri
• Îmbunãtãþirea culturii antreprenorilor
• Creºterea competitivitãþii afacerii
• Creºterea profitului
• Reabilitarea ºi restructurarea spaþiilor ocupate de firme

Serviciile oferite de Incubatorul de afaceri sunt:
• Oferirea spre închiriere de spaþii pentru mica producþie,
birouri firme
• Servicii administrative
• Servicii de secretariat
• Salã de conferinþe
• Bibliotecã
• Întreþinere ºi curãþenie birouri
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ANALIZA SWOT ECONOMIE
SECTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

INDUSTRIE

•·Medgidia dispune de zone ce se pre-
teazã la derularea de noi afaceri în dome-
niul industrial:
- zona portuarã Medgidia Est;
- zona industrialã Medgidia Nord
• Structura economicã diversificatã
• Existenþa unei tradiþii industriale.
• Spaþii mari, dotate corespunzãtor pentru
depozitare ºi conservare; terenuri libere,
la preþuri accesibile, pentru realizarea
de construcþii industriale, depozite.
• Disponibilitatea materiilor prime nece-
sare în zonã, pentru anumite activitãþi in-
dustriale: industria materialelor de con-
strucþie, industria extractivã, industria ali-
mentarã.
• Predominarea proprietatii private asu-
pra proprietatii de stat.

• Structura economicã învechitã, indus-
trie în declin, utilaje vechi cu uzurã fizicã
ºi morala ridicatã.
• Starea patrimoniului fizic industrial·
• Slaba eficienþã a agenþilor economici
din industrie.
• Pierderea unor pieþe de desfacere
importante.
• Nivel redus al dezvoltarii IMM-urilor.
• Indice de dezvoltare scãzut al întregii
zone (Categoria III).
• Fluctuatie mare a personalului între di-
versele ramuri economice.
• Management slab.
• Absenþa unui mecanism de stimulare
selectivã a activitãþilor industriale ºi de
promovare a industriilor nepoluante ºi
care produc bunuri cu valoare adaugatã
mare.
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• Existenþa unor investitori strategici în
zona (LAFARGE), care pot antrena dez-
voltarea unor activitãþi economice pe
verticalã
• Forþa de muncã calificatã în diverse
domenii de activitate
• Nivelul mic al taxelor ºi impozitelor
locale.

• Lipsa acutã a locurilor de muncã, ten-
dinþa în creºtere a ratei ºomajului.
• Slaba dezvoltare a serviciilor

OPORTUNITÃÞI RISCURI

• Distanþa micã pânã la port, ceea ce
înlesneºte transportul pe Canalul Marea
Neagrã - Dunãre - Rin - Main
• Distanþa  de  35 km pânã la aeroportul
Mihail Kogãlniceanu-
• Construirea autostrãzii Bucureºti-
Constanþa
• Înfiinþarea parcului industrial
• Posibilitatea utilizãrii instrumentelor da-
toriei publice (împrumuturi ºi obligaþiuni
municipale) ca surse atrase de la bugetul
local
• Posibilitatea accesãrii unor surse
atrase ale bugetului local (proiecte, surse
guvernamentale, surse private, taxe spe-
ciale)
• Stabilizarea economiei naþionale
• Îmbunãtãþirea legislaþiei în domeniul
muncii 
• Simplificarea procedurilor juridice ºi ad-
ministrative pentru încurajarea investito-
rilor
• Crearea de parteneriate public-privat
în folosul dezvoltãrii industriale

• Lipsa resurselor pentru finanþarea inves-
tiþiilor majore
• Instabilitate legislativã în domeniul eco-
nomic
• Insuficienþa resurselor bugetare nece-
sare susþinerii dezvoltãrii industriale
• Competiþie regionalã în privinþa orientãrii
investiþiilor directe
• Creºterea deficitelor economice
• Instabilitate politicã internaþionalã
• Conflicte de interese între centrele eco-
nomice din judeþul Constanþa

SECTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

AGRICULTURA

• Fond funciar important (aproximativ 2%
din totalul judeþului)
• Condiþii climatice ºi de sol propice unei
agriculturi de tip intensiv·
• Potenþial mare de forþã de muncã spe-
cializatã ºi necalificatã
• Infrastructura de irigaþii prezentã în
aproape toatã regiunea
• Relaþii comerciale favorabile cu pieþele
naþionale ºi internaþionale

• Slaba dotare a producãtorilor cu mijloa-
ce de producþie (maºini ºi echipamente
performante)·
• Uzura avansatã a bazei tehnico-mate-
riale ºi de irigaþii·
• Exploataþii de dimensiuni mici ºi foarte
mici care conduc la randamente scãzute
la hectar
• Gradul redus de prelucrare al produ-
selor agricole obþinute în regiune
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• Existenþa în regiune a unor societãþi
importante, cu tradiþie în practicarea
agriculturii, viticulturii ºi zootehniei
• Existenþa în regiune a unor societãþi
din domeniul construcþiilor de maºini
agricole·
• Existenþa Asociaþiei de Dezvoltare Zo-
nale Medgidia
• Strategia de dezvoltare ruralã a zonei
Medgidia

• Veniturile scãzute ale locuitorilor zo-
nelor rurale din municipiul Medgidia
• Infrastructura socialã, sanitarã, eco-
nomicã, edilitarã deficitarã la periferiile
rurale

OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Interes în creºtere pentru produsele
ecologice atât în România cât mai ales
în Uniunea Europeanã
• Posibilitatea accesãrii de fonduri pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã atât pentru
sectorul public cât ºi pentru cel privat
prin programele de finanþare ale Uniunii
Europene, Bãncii Mondiale ºi a altor insti-
tuþii
• Implicarea din ce în ce mai activã a
sectorului bancar ºi a fondurilor de garan-
tare în susþinerea agriculturii
• Facilitãþile oferite, dupa 2007, în cadrul
Politicii Agricole Comune ºi a Politicii de
Dezvoltare Regionalã
• Cotele negociate de România cu Uniu-
nea Europeanã
• Punerea în valoare a potenþialului agri-
col în direcþia agriculturii durabile

• Amânarea aderãrii cu un an sau mai
mult la Uniunea Europeanã
• Eliminarea subvenþionãrii directe a agri-
culturii
• Creºterea preþurilor la principalele ma-
terii prime consumate în procesul tehno-
logic
• Concurenþa liberã a produselor româ-
neºti cu cele din alte state europene, o
datã cu intrarea în Piaþa Comunã
• Închiderea unor unitãþi agricole ºi zoo-
tehnice datoritã neconcordanþei cu stan-
dardele de calitate ºi siguranþa alimentarã
impuse de UE

SECTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

ACTIVITÃÞI PORTUARE

• Patrimoniu fizic (dane operaþionale, ma-
gazii, dotãri specifice ale danelor de ope-
rare
• Reþele tehnico-edilitare dezvoltate (apã,
canalizare, energie electricã)
• Reþele de telecomunicatii·
• Reþele de comunicare interne ºi inter-
naþionale 

• Starea patrimoniului fizic arhitectural ºi
nevalorificarea lui economicã.
• Existenþa în perimetrul portului a unei
gropi de gunoi·
• Activitãþi portuare reduse·
• Imposibilitatea aplicãrii unui plan de
dezvoltare a portului, în cadrul unei strate-
gii zonale de dezvoltare, datoritã faptului
cã administraþia localã nu deþine respon-
sabilitatea administrãrii portului
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OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Parteneriat public-privat
•  Posibilitatea accesãrii unor surse atrase
ale bugetului local (proiecte, surse
guvernamentale, surse private, taxe
speciale)
• Poziþionare geostrategicã în cadrul zonei
Dobrogei si a zonei de sud-est a
României
• Prezenþa unor investitori strãini în zonã,
în special operatori de activitãþi portuare
• Posibilitatea dezvoltãrii transportului
de mãrfuri ºi a altor activitãþi specifice pe
Canalul Dunãre-Marea Neagrã.

• Declinul economic continuu al activi-
tãþilor industriale majore (minerit, meta-
lurgie)
• Insuficienþa resurselor bugetare
• Necorelarea responsabilitãþilor trans-
mise în finanþare cu resursele bugetare
aferente
• Reducerea drasticã a resurselor pentru
finanþarea obiectivelor de investiþii
majore
• Creºterea economicã nesemnificativã
• Competiþie regionalã la surse de
finanþare
• Schimbãri rapide în legislatia economicã

SECTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

TURISM

• Patrimoniu fizic (patrimoniu cultural,
natural, existenþa unitãþilor hoteliere)
• Reþele tehnico-edilitare dezvoltate, de
telecomunicaþii, de comunicare interne ºi
internaþionale 
• Existenta canalului, a falezei si a portu-
lui ce permit activitati turistice
• Reactivarea plajei din zona Canalului
Vechi
• Proximitatea faþã de litoralul Mãrii Negre

• Starea patrimoniului fizic arhitectural ºi
slaba valorificare a lui economicã
• Existenþa în perimetrul portului a unei
gropi de gunoi
• Starea nesatisfãcãtoare a unor drumuri
de acces spre zone cu potenþial turistic

OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Parteneriat public-privat
• Poziþionare geostrategicã în cadrul zo-
nei Dobrogei ºi a zonei de Sud-Est a
României
• Prezenþa unor investitori strãini în zonã
• Abordarea strategicã la nivel naþional ºi
internaþional a problematicii Mãrii Negre

• Insuficienþa resurselor bugetare
• Reducerea atractivitãþii turistice a
litoralului românesc al Mãrii Negre
• Reducerea drasticã a resurselor pentru
finanþarea obiectivelor de investiþii
• Competiþie regionalã la sursele de finan-
þare



I.3. CAPITALUL SOCIAL

I.3.1. Dinamica populaþiei

Potrivit datelor Recensãmântului Populaþiei ºi Locuinþelor din anul 2002, populaþia stabilã a municipiului Medgidia a
fost de 43.634 locuitori. 

La 31.12.2004 populaþia municipiului Medgidia, potrivit informaþiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor, a fost de 50.627 locuitori. Din analiza datelor se observã cã între anii 2002 ºi 2004 s-a înregistrat o creºtere
a numãrului de locuitori cu 6.993.

Repartiþia populaþiei dupã sex, la sfârºitul anului 2004, în municipiul Medgidia se prezintã astfel:

Pe categorii de vârsta, populaþia municipiului Medgidia se prezintã la sfârsitul anului 2004 astfel:
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Femei 25.843 51.05%

Bãrbaþi 24.784 48.95%

Total 50.627 100.00%

Grupa de vârstã Nr. locuitori Total

Bãrbaþi Femei

0-18 5,043 4,894 9,937

18-25 2,866 2,799 5,665

25-45 8,332 8,491 16,823

45÷59 5,051 5,099 10,150

Peste 59 3,492 4,560 8,052

Total 24,784 25,843 50,627



În ceea ce priveºte populaþia stabilã dupã etnie în municipiul Medgidia, datele furnizate de recensamântul din 2002 ne
aratã urmãtoarea repartiþie:

Miºcarea naturalã

Se observã cã atât natalitatea cât ºi mortalitatea generalã sunt în scãdere. Tendinþa generalã este datã însã de sporul
natural care este crescãtor ºi pozitiv, ceea ce presupune o creºtere a natalitãþii mai semnificativã decât creºterea mor-
talitãþii. De asemenea, se observã o scãdere semnificativã de 9.61‰ a mortalitãþii infantile.

Migraþia populaþiei

În anul 1998 miºcarea migratorie a populaþiei era de –5.32 ‰, iar în 2003 era -5.61‰. Rezultã cã tendinþa de migrare a
populaþiei cãtre alte localitãþi este în creºtere.
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Etnie Nr. locuitori %
Români 34592 78.90%
Aromâni 513 1.17%
Rromi 497 1.13%
Turci 4056 9.25%
Tãtari 3987 9.09%

Altã etnie 196 0.45%

Total 43841 100.00%

Indicatori demografici 1999 2004

Natalitate 10.75 0/00 8.59 0/00

Mortalitate generalã 10.91 0/00 8.45 0/00

Spor natural - 0.47 0/00 +0.14 0/00

Mortalitate infantilã 34.90 0/00 25.29 0/00



Forþa de muncã

Sub aspectul ocupãrii forþei de muncã pe domenii de activitate, în perioada 1998 – 2003, situaþia se prezintã astfel:
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Domenii de activitate 1998 2003

Agriculturã 1045 563

Industrie 2449 2799

Industrie extractivã 262 211

Industria prelucrãtoare 1766 2210

Energie electricã ºi termicã 421 378

Construcþii 93 435

Comerþ 784 835

Transport, Poºtã, Comunicaþii 1577 883

Financiar, Bancar, Asigurãri 154 92

Administraþie publicã 210 194

Învãþãmânt 751 639

Asistenþã socialã 845 625

Total: 10357 9864



Cele mai importante unitãþi industriale (I.M.U.M., LAFARGE), au parcurs procese de  restructurare care au condus ºi la
reducerea numãrului de angajaþi. Marea majoritate a acestor persoane disponibilizate sunt calificate în meserii/profesii spe-
cifice sectorului industrial, confruntându-se cu dificultãþi în gãsirea unui nou loc de muncã conform calificãrii.

Prin programele ºi proiectele derulate de A.J.O.F.M.,sucursala municipiului Medgidia, s-au creat premisele unei noi cali-
ficãri ºi recalificãri  pentru persoanele care sunt în cãutarea unui loc de muncã.

Numãrul disponibilizaþilor în anul 1999 a fost de 731 de persoane. Comparativ, în anul 2004 numãrul persoanelor
disponibilizate a scãzut la 288, dintre care 94 de persoane  s-au reangajat.

La sfârºitul anului 2004 s-au înregistrat, la Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã – Sucursala Medgidia, un
numãr de 1.594 ºomeri. 

ªomajul

Repartiþia dupã sex ºi grupe de vârstã a numãrului de ºomeri înregistraþi în anul 2004 este urmãtoarea:
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ªomeri pâna la 25 de ani ªomeri cu vârsta între 
25 - 45 ani ªomeri peste 45 de ani Total

Bãrbaþi Total Femei

Bãrbaþi Femei Bãrbaþi Femei Bãrbaþi Femei 

783 811

314 301 261 311 208 199

Total: 615 Total: 572 Total: 407 Total: 1594
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Specializãrile/calificãrile din categoria celor solicitate pe
piaþa muncii sunt: confecþioner îmbrãcãminte, vânzãtor,
lãcãtuº confecþii metalice, cofetar – patiser, viticultor, pomi-
cultor, sudor electric, inginer mecanic, analist programator,
fierar betonist, dulgher, tâmplar, zugrav, zidar, ospãtar bu-
cãtar, brutar, agent comercial etc. 

I.3.2. Sistemul de sãnãtate

Asistenþa medicalã în Medgidia funcþioneazã cu urmã-
toarea reþea de unitãþi medicale:
- Spitalul municipal: capacitate 400 paturi, 38 medici spe-
cialiºti ºi 186 cadre medii, deserveºte Medgidia ºi un numãr
de 9 localitãþi limitrofe;
- 22 cabinete de medicinã generalã cu 45.721 de asiguraþi;
- o policlinicã;
- 14 farmacii;

- Staþia de Ambulanþã ca parte a Serviciului Judeþean de
Ambulanþã;
- 11 cabinete stomatologice;
- 1 laborator de tehnicã dentarã.

I.3.3. Educaþie

În municipiul Medgidia funcþioneazã în prezent 25 de unitãþi
de învãþãmânt: 11 grãdiniþe, 9 ºcoli gimnaziale, 3 licee, 1 co-
legiu naþional ºi 2 cluburi ale elevilor. 

Evolutia populaþiei ºcolare în perioada 2002 - 2004  se
prezintã astfel:

Nivel de învãþãmânt
Populaþia ºcolarã

Diferenta +/-
2002-2003 2003-2004

Preºcolar 1118 1112 - 6

Primar 2437 2367 - 70

Gimnazial 2395 2295 - 100

Primar ºi gimnazial (total) 4832 4662 - 170

Liceal 2017 2776 +759

Profesional complementar ºi
de ucenici

430 299 -131

ªcoala de arte ºi meserii 230

Total 8397 9079 + 682



Urmãrind miºcarea cadrelor didactice se constatã o scãdere a numãrului acestora în anul ºcolar 2003 - 2004, faþã de
anii anteriori.

Baza materialã:
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Personal didactic activ

Profesori, educatori, (titulari, debutanþi, definitivat,
gr. II, gr.I)

Diferenþã +/-

2002-2003 2003-2004

Preºcolar 143 140 - 3

Primar 89 88 - 1

Gimnazial 425 391 - 34

Primar ºi gimnazial (total) 497 462 - 35

Liceal 103 105 + 2

Total 760 724 - 36

Nivel de
învãþãmânt

Sãli de clasã Laboratoare Ateliere Dormitoare Alte sali

2002-
2003

2003-
2004 

2002-2003 2003-2004 2002-2003 2003-2004 2002-2003 2003-2004 2002-2004

Preºcolar 40 40 13 23

Primar ºi
gimnazial

110 110 17 17 2 2 10 10 35

Liceal 64 64 24 24 6 6 21

Total 214 214 41 41 8 8 10 10 79
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Din anul 2003 funcþioneazã Consiliul copiilor alcãtuit din
elevi ai ºcolilor generale, condus de primar ºi viceprimar
aleºi din rândul copiilor. Consiliul copiilor participã activ la
acþiunile ºi deciziile administraþiei locale, fiind un bun exem-
plu pentru adulþi. 

I.3.4. Asistenþã socialã

Administraþia localã se preocupã în permanenþã de rezol-
varea problemelor sociale ºi ajutorarea persoanelor aflate în
dificultate. Activitatea de asistenþã socialã din cadrul Primã-
riei se prezintã la sfârºitul anului 2004, dupã cum urmeazã:

- În condiþiile legii 416/2001 privind acordarea ajutoarelor
sociale, 760 de familii ºi persoane singure au beneficiat de
prevederile acestei legi.
- În condiþiile Legii nr. 108/1998 privind cantinele de ajutor
social în perioada 20.10.2004 -20.03.2005, au beneficiat
gratuit de masã 120 persoane aflate în situaþii de risc social.
- 469 familii monoparentale au beneficiat de alocaþia de
susþinere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 105/
2003;
- 1121 familii au beneficiat de alocaþie complementarã în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 105/2003;

În statisticile Primãriei sunt înregistrate un numãr de 245
persoane cu gradul I de handicap ºi 73 de persoane cu
gradul II de handicap, remarcându-se o creºtere a numã-
rului acestor persoane în anul 2005 faþã de ceilalþi ani.
Bolile predominante sunt cele neuropsihice ºi infecþioase
(în special în rândul minorilor – maladia SIDA). 
Administraþia localã acordã salarii pentru 245 persoane -
însoþitori ai persoanelor cu handicap ºi 6 persoane anga-
jate conform Legii nr.17/2000 privind asistenþa socialã a
persoanelor vârstnice, respectiv îngrijirea ºi supravegherea
acestora la domiciliu.

Organizaþii neguvernamentale

La nivelul municipiului Medgidia, administraþia localã  desfã-
ºoarã parteneriate cu instituþiile ºi O.N.G.-urile locale privind
identificarea problemelor sociale, analizarea ºi realizarea de
proiecte privind rezolvarea acestora.

- Asociaþia „Îngerii pãzitori” oferã servicii de asistenþã
socialã copiilor seropozitivi ºi familiilor acestora. Serviciile

sociale sunt oferite copiilor seropozitivi din Medgidia ºi
satele limitrofe ºi constau în asistenþã socialã, psihologicã
ºi sprijin financiar.
- Asociaþia comunitarã a romilor „Ali-Baba” sprijinã inte-
grarea romilor în comunitate prin construcþia de locuinþe ºi
asistenþã în gãsirea unui loc de muncã.

- Organizaþia „HOLT ROMÂNIA - Fundaþia de consul-
tanþã ºi servicii  sociale pentru copii ºi familii deruleazã
programe în domeniul protecþiei drepturilor copilului.
- Fundaþia pentru ajutorarea categoriilor sociale defa-
vorizate este o organizaþie non profit care oferã servicii
de consultanþã în afaceri, persoanelor ºomere ºi micilor
întreprinzãtori.
- Fundaþia cultural ºtiinþificã „Tuna” înfiinþatã ca urmare
a colaborãrii române-turce, desfãºoarã o largã activitate
în domeniul umanitar, cultural ºi educativ, participând
activ la evenimentele comunitãþii.
- Asociaþia de sprijin a copiilor handicapaþi fizic –
România (ASCHF-R) - sprijinã copiii ºi tinerii cu defi-
cienþe, precum ºi pãrinþii acestora. Scopul este îmbunãtã-
þirea condiþiilor de viaþã ale copiilor ºi tinerilor cu handicap
fizic în conformitate cu Convenþia Privind Drepturile Co-
pilului. 
- Crucea Roºie - subfiliala Medgidia are 20 de voluntari
cu vârste cuprinse între 16 ºi 20 de ani, care activeazã în
cadrul detaºamentelor de intervenþie. 
- Fundaþia Culturalã Lucian Grigorescu - înfiinþatã în
anul 1992, are ca obiect de activitate revigorarea vieþii cul-
turale, susþinerea valorilor consacrate, identificarea ºi pro-
movarea  talentelor locale.

Locuinþe

În conformitate cu datele obþinute în urma recensãmântului
din anul 2002, în municipiul Medgidia sunt 14.575 locuinþe:
7.800 apartamente ºi 6.775 case. 

În anul 2004 administraþia localã a repartizat: 
- 36 de apartamente ºi garsoniere într-un bloc nou tip ANL
pentru care au existat 221 de cereri;
- 24 de locuinþe sociale prin transformarea unui hotel în
bloc de locuinþe;
- 19 loturi cu titlu gratuit familiilor tinere, pentru construirea
de case conform Legii nr.15/2003.
Au mai fost concesionate 43 de loturi pentru construcþia de
case în zone noi de locuinþe.
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I.3.5. Ordinea publicã ºi siguranþa cetãþeanului

Ordinea publicã

Din datele furnizate de Poliþia municipiului a rezultat o
creºtere a fenomenului  infracþional: dacã în 1999 au fost
sãvârºite 116 fapte antisociale, în 2004 numãrul acestora a
crescut la 252. Din totalul celor care au sãvârºit fapte anti-
sociale în 1999, 11,59% erau adolescenþi cu vârste
cuprinse între 12-16 ani, iar 27% erau  tineri cu vârste
cuprinse între 16-18 ani. În anul 2004, numãrul fãptaºilor cu
vârste cuprinse între 12-16 ani a scãzut la 11,57% iar
numãrul celor cu vârste cuprinse între 16-18 ani a crescut
la 28%.

Poliþia Comunitarã

Poliþia Comunitarã a municipiului Medgidia s-a înfiinþat
conform legii începând cu luna august 2005 ºi îºi
desfãºoarã activitatea cu 35 de agenþi comunitari cu funcþii
de execuþie, 8 cadre reprezentând personalul în funcþie de
conducere ºi personalul administrativ. Poliþia Comunitarã
are în dotare 4 maºini de intervenþie.
Domeniile prioritare de acþiune sunt:
1. Asigurarea ordinii ºi liniºtii publice;
2. Curãþenia oraºului;
3. Respectarea legislaþiei privind comerþul stradal;
4. Protecþia mediului înconjurãtor;
5. Atitudini ferme faþã de actele care afecteazã climatul
social.

Poliþia de proximitate

Obiectivul principal al acestui serviciu al poliþiei este sã
asculte problemele cetãþenilor, pentru a acþiona prin mãsuri
preventive ºi a interveni atunci când este nevoie. 

Protecþia Civilã

Serviciul de Protecþie Civilã din cadrul Primãriei municipiului
Medgidia cuprinde urmãtoarele: planul de protecþie civilã al
municipiului, planul de apãrare împotriva dezastrelor na-
turale, planul de intervenþie în cazul producerii unor
fenomene  meteorologice pe teritoriul municipiului.
Comandamentul Serviciului de Protecþie civilã este format
din reprezentanþii tuturor instituþiilor societãþii civile, ºi se
întruneºte ori de câte ori este nevoie pentru  a rezolva
problemele grave ale oraºului.

Prevenirea ºi stingerea incendiilor

Detaºamentul de Pompieri îºi desfãºoarã activitatea pe
raza municipiului ºi în 51 de sate limitrofe Medgidiei. În
cadrul Detaºamentului de Pompieri existã un numãr de
20 cadre ºi 60 de militari în termen, care acþioneazã cu: 4
autospeciale de lucru cu apã ºi spumã; o autospecialã de
tip descarcerare; o autospecialã de intervenþie la înãlþime.
În perioada 2004 – iulie 2005 s-a acþionat la stingerea a
65 de incendii izbucnite în mediul rural ºi urban.
Consiliul Municipal Medgidia organizeazã activitatea ser-
viciilor publice de pompieri civili din Medgidia, Valea
Dacilor ºi Remus Opreanu.
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POPULAÞIE
SÃNÃTATE, ÎNVÃÞÃMÂNT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

• Grad ridicat de toleranþã, nivel redus
de conflicte sociale
• Suprafaþa medie locuibilã/locuitor rela-
tiv mare.
• Ponderea majorã a populaþiei din grupa
de vârsta adultã (20-60 ani) peste 50%
din totalul populaþiei
• Coexistenþa mai multor culte religioase
menþinerea unui climat social, interetnic
ºi interconfesional stabil
• Natalitatea în creºtere ºi mortalitatea în
scãdere
• Sprijin financiar din partea administraþiei
publice pentru serviciile de asistenþã so-
cialã
• Repartiþia echilibratã ca numãr de per-
soane deservite/cabinet medical cât ºi
în privinþa raportului urban/rural
• Profesionalismul medicilor din unitãþile
sanitare
• Procent de ºcolarizare primarã ºi medie
ridicat.
• Reþea de învãþãmânt ºcolar dezvoltatã ºi
adaptatã cerinþelor zonei (învãþãmânt cla-
sic alternativ în limbile româna ºi turcã,
învãþãmânt teoretic ºi profesional)
• Profesionalismul instructorilor ºi cadre-
lor didactice.
• Fondul de Solidaritate Socialã

• Bilanþ demografic general pozittiv
• Lipsa acutã de locuri de muncã
• Nivel mediu de instruire sub media pe
þarã
• Lipsa unor dotãri edilitare necesare
dezvoltãrii economico-sociale (ºcoli inter-
naþionale, colegii, universitãþi)
• Slaba dotare tehnico-materialã din ºcoli
ºi licee.
• Implicarea insuficientã a societãþii ci-
vile în sprijinirea administraþiei pentru re-
zolvarea problemelor sociale comunitare.
• Unitãþi de sãnãtate vechi, lipsa dotãrii
cu echipamente medicale
• Lipsa fondurilor necesare realizãrii in-
vestiþiilor majore de reabilitare a unitãþilor
medicale
• Ponderea mica a locuintelor aflate în
administrarea primãriei.

OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Programe locale de integrare socialã a
romilor ºi a persoanelor defavorizate
social.
• Înfiinþarea Serviciului Public de
Asistenþã Socialã
• Creºterea numãrului persoanelor cu
pregãtire profesionalã superioarã în
cadrul populaþiei apte de muncã
• Deschiderea spre metodologii edu-
caþionale noi
• Colaborare pe plan local între adminis-
traþie, instituþii, O.N.G.-uri.

• Tendinþa de creºtere a ratei ºomajului
• Creºterea gradului de sãrãcie 
• Migrarea cadrelor didactice  din
învãþãmânt cãtre alte domenii de activi-
tate.
• Migrarea cadrelor medicale
• Oprirea finanþãrilor guvernamentale
acordate domeniului medical
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I.4. CULTURÃ

I.4.1. Instituþii culturale 

• Casa Municipalã de Culturã „Ioan N. ROMAN” 
Serviciul Culturã din cadrul Primãriei municipiului
administreazã Casa de Culturã în cadrul cãreia sunt
întreþinute ºi dezvoltate domeniile muzical, teatral ºi cel al
artelor plastice. Pentru sprijinirea culturii pe plan local se
colaboreazã cu profesioniºti ºi s-au înfiinþat formaþii ºi cer-
curi care au atras foarte mulþi tineri talentaþi.

A luat fiinþã fanfara ºi corul de copii, trupele de teatru „UªA”
ºi „Nameless”, ansamblurile folclorice „Pandelaºul” ºi „Ste-
jãrelul”, trupele de dans de societate, þigãnesc ºi cursuri de
balet ºi dans modern pentru copii, deschizându-se posibili-
tatea afirmãrii unor soliºti de muzicã uºoarã ºi popularã.

De-a lungul anilor aceste formaþii au obþinut numeroase
premii naþionale ºi internaþionale în  Franþa, Italia, Turcia,
China, Belgia, Austria, Grecia, Botoºani, Slãnic Moldova,
Cãlãraºi, Lugoj, Craiova.

În acelaºi sediu funcþioneazã studioul de teatru „Eugen
Ionesco”, fonoteca ºi studioul de înregistrãri muzicale,
cercul de picturã ºi expoziþia permanentã de artã plasticã,
sediile redacþiei ziarului local „Graiul Dobrogei”, Alianþa
Francezã, Asociaþia de prietenie româno-francezã
„FRAROM”, Clubul Copiilor „WORLD VISION”.

• Biblioteca  Municipalã Ioan N. Roman
Are o bogatã tradiþie ºi un fond de carte de peste 85.000 de
volume ºi colecþii de publicaþii periodice. Este gazda a
numeroase simpozioane, lansãri ºi expoziþii de carte, ofe-
rind cititorilor din Medgidia ocazia întâlnirii cu scriitori de
prestigiu. Recent aceasta ºi-a deschis o filialã cu peste
40.000 de volume ºi în zona nord a oraºului.

• Casa de culturã „Lucian Grigorescu”
Dispune de o salã de spectacole cu 500 de locuri ºi de alte
spaþii ce gãzduiesc diverse expoziþii ºi simpozioane. În ace-
laºi sediu funcþioneazã o bibliotecã românã, biblioteca fran-

cezã „Andre Gide”, fundaþia umanitarã „HOLT România” ºi
Clubul Pensionarilor.

• Cercul militar 
Dispune de o salã de spectacole cu peste 500 de locuri.
În cadrul lui existã o formaþie de teatru de amatori cu o
activitate de aproape 30 de ani, deþinãtoare a numeroase
premii naþionale (Lugoj, Craiova, Botoºani, Brãila, Slãnic
Moldova, Sibiu ).

• Clubul elevilor
Este frecventat anual de peste 500 de elevi ai unitãþilor de
învãþãmânt din localitate. Cercurile din cadrul lui sunt cele
de creaþie literarã, navomodelism, teatru, muzicã ºi picturã.
În cadrul lui se editeazã revista de poezie „SOLARIS”, iar
elevii au  obþinut premii la concursuri de poezie, naþionale ºi
internaþionale.

• Ansamblul folcloric Karasu
Este ansamblul comunitãþii musulmane, având o activitate
recunoscutã naþional ºi internaþional prin participarea la
numeroase festivaluri ºi manifestãri, fiind un promotor al
tradiþiilor ºi obiceiurilor turcilor ºi tãtarilor din Dobrogea.

• Fundaþia Culturalã „Lucian Grigorescu”
Înfiinþatã în 1992 are ca obiect de activitate revigorarea
vieþii culturale, susþinerea valorilor consacrate, identificarea
ºi promovarea talentelor locale.

Evenimente culturale

Anual, Medgidia este gazda unor evenimente culturale cu
rezonanþã pe plan naþional ºi internaþional.
• Tabãra internaþionalã de picturã „Lucian Grigorescu”
adunã artiºti consacraþi ai picturii româneºti ºi strãine care
au ca inspiraþie locuri ºi oameni ai Medgidiei. 
• Festivalul Internaþional de Folclor Turco-tãtar este
organizat anual în colaborare cu instituþii musulmane din
România. La acest festival participã ansambluri folclorice
din þãrile cu comunitãþi musulmane majoritare.
• Zilele Medgidiei – manifestãri anuale dedicate oraºului ºi
patronului spiritual al oraºului Sf. Dumitru. Prin organi-
zarea acestor manifestãri ajunse la ediþia cu numãrul 7, se
urmãreºte revitalizarea tradiþiei panairului cu toate efectele
benefice pentru viaþa culturalã, socialã ºi economicã a loca-
litãþii. Totodatã, se doreºte implicarea comunitãþii în viaþa
oraºului, întãrirea ataºamentului cetãþenilor faþã de oraº ºi
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promovarea valorilor Medgidiei.
• Festivalul naþional de muzicã uºoarã DanS cu trofeul
Dan Spãtaru. Este organizat de Primãria municipiului în
colaborare cu sponsori locali ºi parteneri media naþionali.
Festivalul are caracter naþional, organizându-se anual la
sfârºitul lunii octombrie.

I.4.2.Obiective turistice

• Muzeul de artã „Lucian Grigorescu”
A fost inaugurat în anul 1964 cu lucrãri din creaþia plasticã
româneascã contemporanã: picturã, sculpturã, graficã,
semnate de Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Ion Jalea
ºi alþii. Expoziþia permanentã a muzeului gãzduieºte
lucrãri de artã clasicã ºi modernã ºi lucrãri ale clasicilor
artei contemporane: Lucian Grigorescu, Nicolae Tonitza,
Francisc Sirato, ªtefan Dumitrescu, Iosif Iser.
Din anul 1991, muzeul poartã numele renumitului pictor
Lucian Grigorescu, nãscut în Medgidia ºi considerat drept
cel mai latin dintre pictorii români, creatorul unui pod între
civilizaþia locului ºi cea a lumii întregi. Muzeul mai deþine ºi
o colecþie de lucrãri ceramice. În fiecare an la 1 februarie
se organizeazã manifestãri omagiale ºi expoziþii dedicate
memoriei artistului.

• Geamia „Abdul Medgid”
Construitã în anul 1860, mai dãinuie ºi astãzi ca monu-
ment istoric ºi de arhitecturã. A fost ridicatã în cinstea sul-
tanului Abdul Medgid, care a domnit între anii 1839-1861.
Clãdirea a fost executatã ºi întreþinutã de Guvernul Otoman
ºi încã de la înfiinþare era deservitã de un imam, un hatip ºi
un muezin. Construcþia respectã forma tradiþionalã a aºe-
zãmintelor de cult musulmane, decoratã la interior cu orna-
mente orientale ºi inscripþii în limba arabã.

• Biserica ortodoxã „Sf. PETRU ºi PAVEL” 
Biserica este construitã din cãrãmidã, în stil Greco-roman ºi
dateazã din anul 1890, avându-l ca ctitor pe preotul
Cristache Georgescu. Edificiul a fost ridicat sub domnia
regelui Carol I, prin contribuþia locuitorilor creºtini ºi zidit pe
ruinele unui castru roman.

• Monumentul eroilor sârbo-croaþi
În anul 1926 prin inaugurarea acestui monument,
s-a comemorat eroismul Diviziei sârbe ce a luptat în  Dobro-

gea în primul rãzboi mondial. De atunci, numeroase
personalitãþi sârbe ºi  veterani de rãzboi viziteazã monu-
mentul.

• Monumentul eroilor patriei
Acest monument a fost dãruit în anul 1932 de Societatea
„Cultul Eroilor” – Bucureºti, ca semn de cinstire a eroilor
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, de pomenire a ostaºilor
Regimentului 63 infanterie ºi tuturor ostaºilor dobrogeni
cãzuþi pentru propãºirea þãrii ºi a neamului. Este locul în
care comunitatea localã se adunã pentru a-ºi comemora
eroii. 

• Expoziþia de ceramicã
Lucrãrile expuse constituie structuri ceramice decorative ce
par crescute în mijlocul vegetaþiei parcului, creând un an-
samblu muzeal în aer liber unic în Europa. Obiectele au
capacitatea de a comunica prin limbajul simbolurilor,
îndeplinind funcþii decorative dar ºi utilitare.
Lucrãrile sunt amplasate în câteva zone urbane principale:
Parcul central, de-a lungul falezei amenajate a Canalului Du-
nãre - Marea Neagrã, Muzeul de artã „Lucian Grigorescu”. 

• Expoziþia de artã 
Peste 50 de lucrãri de artã ale unor cunoscuþi pictori
români ºi strãini, donate de aceºtia patrimoniului cultural al
Medgidiei, sunt expuse în sala oficialã din sediul
Primãriei. Acest patrimoniu se îmbogãþeºte anual cu noi
lucrãri, în urma organizãrii Taberei de picturã „Lucian
Grigorescu”.

I.4.3. Sport

Administraþia localã organizeazã periodic împreunã cu insti-
tuþiile sportive din localitate diverse evenimente ºi concur-
suri sportive: Cupa Medgidiei la fotbal, Crosul Medgidiei,
Cupa „Delma” la ciclism, Kures, Cupa Old Boys.

• Complexul Sportiv „Iftimie Ilisei”
Stadion cu o capacitate de 32.860 locuri. Suprafaþa de
joc este cu drenaj de infiltrare ºi absorbþie realizatã din
brazde cu iarbã naturalã, dimensiuni utile de joc 75x105m.
Stadionul mai cuprinde: pista de atletism, groapa de sãri-
turi, potcoava pentru aruncãri, vestiare pentru gazde ºi
oaspeþi, bazin de recuperare la fiecare vestiar, cabine de
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duºuri, grupuri sanitare, spaþiu pentru instructori ºi antre-
nori, cabinã pentru arbitrii, loja oficialã pentru 150 de locuri,
cabine pentru rezerve sportivi, tunel de acces ºi protecþie
sportivi, parcãri pentru autoturisme în incintã, terenuri de
tenis, handbal, volei, baschet pe bitum ºi zgurã, teren de
antrenament gazonat 70 x 70m. Stadionul a fost dat în
folosinþã în anul 1983, iar în prezent se aflã în stare bunã
de utilizare.

Sala de sport inauguratã în 1982 are o capacitate de 750
locuri în tribune ºi o suprafaþã de 2.322mp, iluminat modern
ºi tabelã de afiºaj electronicã. Suprafaþa de joc este reali-
zatã din parchet din lemn de esenþã tare, unde pot fi prac-
ticate jocuri de handbal, baschet, volei, tenis, box, lupte.
Sala mai cuprinde vestiare ºi anexe funcþionale, grupuri
sanitare ºi cabine de duºuri pentru sportivi, bazin de recu-
perare, saunã, spaþii de depozitare echipament ºi efecte,
cabinet medical, cabinã de transmisii, garderobã, grupuri
sanitare pentru spectatori, cabine pentru vânzare bilete.
Starea actualã este foarte bunã, sala fiind  recent reno-
vatã exterior ºi interior în anul 2004.

Bazin de înot olimpic cu 8 culoare ºi o adâncime de 2m
la capete ºi 2.20m la mijloc. Spaþiul are un numãr de 21 de
încãperi ºi o suprafaþã  de 3.025mp. Conþine: grupuri sani-
tare ºi cabine de duºuri pentru sportivi, cabine pentru echi-
pare, garderobã, cabinet de asistenþã medicalã, salã de
forþã, spaþii de depozitare ºi pãstrare echipamente sportive
ºi accesorii, cabine pentru instructori, saunã, culoare pro-
menadã ºi de odihnã, garderobã spectatori, foaier primire,
staþie pompe, filtre ºi dozaj, centralã de ventilaþie, centralã
termicã; salã anexã pentru pregãtirea fizicã 20 x65m.
Bazinul a fost dat în folosinþã în 1982. Conform comisiei de
evaluare, în prezent se aflã într-o stare de degradare de
peste 80%.

Patinoar ºi anexe situate în incinta bazei sportive, cu un
numãr de 11 construcþii (BCA) ºi o suprafaþã de 3.650mp.
Este un patinoar descoperit, cu dimensiunile de 30 x 60m ºi
cu raza de curburã la colþuri de 8m.
Conþine: vestiare sportive, garderobã, cabine pentru echi-
pare, cabine duºuri ºi grupuri sanitare, spaþiu pentru bar
de zi, centralã de frig, staþie depozit si înmagazinare amo-
niac, sector de bancheþi pentru spectatori de 300 de locuri,
ºi respectiv 200 de locuri.
Dat în folosinþã în 1983.Conform comisiei de evaluare se
aflã într-o stare de degradare de peste 80%.

• Clubul Sportiv ªcolar 
Clãdirea a fost construitã în anul 1907, având la început
diverse destinaþii: casã de locuit pentru cadrele didactice
care predau la ºcoala primarã ºi gimnaziul „Traian”, sediul
Sindicatului Învãþãmânt Medgidia.
Activitatea clubului sportiv începe în anul 1971, când
Ministerul Învãþãmântului a aprobat înfiinþarea secþiei de
volei fete (o grupã de performanþã) dependentã de Liceul
Teoretic „Nicolae Bãlcescu”. În perioada 1972–1978 s-au
înfiinþat alte 3 secþii: box, lupte libere, baschet fete care au
funcþionat pe lângã acelaºi liceu.
Rezultatele excepþionale obþinute de sportivii celor 4 secþii,
în perioada 1971- 1978 au dus la decizia Ministerului Învã-
þãmântului de a emite ordinul 702/12.04.1978, prin care
Clubul Sportiv ªcolar Medgidia devine unitate independentã.
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Clubul Sportiv Municipal

FOTBAL - C.S.M. Medgidia (se aflã în divizia C în campi-
onatul naþional); pânã în 2003 a evoluat în divizia B, dar
din perioada 2003 – 2004 echipa a pãrãsit scena fotbalis-
ticã din divizia B, din cauza lipsei surselor financiare. În
anul 2005 a fost preluatã de Clubul sportiv FC Altay.
HANDBAL – C.S.M. Medgidia – a promovat în Liga naþio-
nalã în 2004; în ediþia 2004-2005 a ocupat locul 9 în Cam-
pionatul naþional.

I.4.4. MASS- MEDIA

Locuitorii municipiului beneficiazã de o informare bunã ºi
variatã prin intermediul presei judeþene ºi naþionale, datoritã
accesului rapid cu legãturi rutiere ºi feroviare directe la ora-
ºele Constanþa ºi Bucureºti.
Pentru a informa cât mai operativ locuitorii comunitãþii des-
pre realizãrile, proiectele ºi perspectivele municipiului, admi-
nistraþia localã editeazã lunar buletinul informativ InfoPri-
mãria. Alte mijloace de informare sunt:
• Postul TV de cablu
• Ziarul lunar „Graiul Dobrogei”

• Site –ul Primãriei
Publicaþiile de informare cele mai citite în comunitate sunt:
Cuget liber, Telegraf, Evenimentul Zilei, România Liberã,
Adevãrul, Gândul, Libertatea.
Posturile de radio cu acoperire pe raza municipiului Med-
gidia sunt: Radio Constanþa, Radio Orion, Radio Sky,
Radio Doina, Europa FM, Kiss FM, Radio România Actua-
litãþi, ProFM.
În ceea ce priveºte posturile TV, în afara postului naþional
TVR1 mai este recepþionat postul TV Neptun, iar prin
intermediul reþelei de televiziune prin cablu creatã de SC
Business Advisory Unit SRL se urmãresc 37 de programe
de cãtre cca 10.000 de abonaþi.
Din anul 2004 a intrat un al doilea operator de televiziune
prin cablu care oferã ºi servicii de Internet.

În prezent exisã cinci secþii pe ramurã de sport:

SPORT SPORTIVI PROFESORI GRUPA
PERFORMANTÃ

GRUPA
AVANSAÞI

GRUPA
ÎNCEPÃTORI

Atletism 16 1 1 1 2

Fotbal 73 2 1 1 2

Handbal bãieþi 66 2 1 1 2

Lupte Greco-
romane

42 2 1 1 2

Volei fete 58 1 1 1 2
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

• Coexistenþa mai multor culte religioase.
• Existenþa relaþiilor de înfrãþire ºi colaborare cu oraºe din alte
tãri.·
• Program anual bogat de manifestãri culturale, recunoscute pe
plan naþional ºi internaþional
• Existenþa unor obiective importante care permit activitãþi
turistice.
• Proximitate fatã de Litoralul Mãrii Negre.
• Patrimoniu fizic, cultural, natural.·
• Rezultatele bune obþinute de sportivii cluburilor locale la com-
petiþiile oficiale naþionale ºi internaþionale
• Colaborare instituþionalã

• Slaba dotare cu aparaturã specificã ºi mijloace necesare
desfãºurãrii manifestãrilor în aer liber (scenã, sonorizare, lumini).
• Lipsa mijloacelor moderne ºi atractive pentru promovarea
evenimentelor.·
• Lipsa fondurilor pentru realizarea investiþiilor în domeniul
cultural;
• Informare ºi partcipare insuficientã a cetãþenilor la actul cul-
tural
• Lipsa fondurilor pentru realizarea obiectivelor: stadion, com-
plex sportiv, terenuri de sport în cartier.

OPORTUNITÃÞI AMENINÞÃRI

• Posibilitatea realizãrii de proiecte în comun cu alte oraºe din
târi europene
• Coexistenþa spaþiului multicultural ºi religios
• Continuitatea ºi valorificarea relaþiilor cu comunitatea turcã
pentru atragerea de investiþii în domeniul cultural
• Potenþial pentru investiþii în domeniul sport

• Alocatii insuficiente pentru domeniul cultura
• Degradarea clãdirilor de patrimoniu
• Inexistenþa unui sistem de promovare a ofertei culturale
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II.1. PRINCIPII STRATEGICE

VIZIUNEA: 
- Medgidia un oraº bogat ºi o comunitate unitã.
- Medgidia un lider al dezvoltãrii zonale.

MISIUNEA:
- Sã-i stimulãm pe întreprinzãtori.
- Sã-i ajutãm pe neajutoraþi.

OBIECTIVE: 
- Un loc de muncã pentru fiecare adult.
- O casã pentru fiecare familie.

II.2. DIRECÞII STRATEGICE DE DEZVOLTARE

- Crearea unui mediu de afaceri ºi de inovare atractiv ºi
moral 
- Dezvoltarea unui mediu socio-cultural stabil ºi favorabil
progresului 
- Crearea unui habitat ecologic prietenos faþã de locuitor

II.3. DOMENII PRIORITARE DE ACÞIUNE

Dezvoltarea industrialã

- Atragerea investitorilor, prin acordarea de facilitãþi ºi urmã-
rirea investiþiilor propuse.
- Dezvoltarea puternicã a sectorului întreprinderilor mici ºi
mijlocii, urmare a facilitãþilor acordate, precum ºi prin spri-
jinirea acestora la proiecte bazate pe investiþii publice sau
realizate cu finanþare externã.
- Creºterea competivitãþii firmelor prin stimularea îmbu-
nãtãþirii calitãþii produselor ºi prin promovarea acestora pe
piaþã la preþuri accesibile.

- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri (centre de consul-
tanþã, instruire ºi formare continuã, centre de afaceri, gene-
rarea de noi afaceri, dezvoltarea parteneriatului public-
privat).
- Realizarea proiectului Parc industrial.
- Dezvoltarea activitãþilor economice prin valorificarea ma-
teriilor prime existente în zonã (industria extractivã, indus-
tria materialelor de construcþii, industria construcþiilor de
maºini agricole, industria mobilei, industria alimentarã) 
- Stimularea parteneriatelor între sectoarele privat, de cer-
cetare ºi al administraþiei publice

Agricultura ºi dezvoltarea ruralã

- Dezvoltarea zonelor rurale din arealul municipiului
Medgidia cuprinse în cadrul Asociaþiei de Dezvoltare Zonalã
Medgidia.
- Valorificarea potenþialului agricol prin dezvoltarea indus-
triei alimentare ºi de prelucrare a cãrnii, prin corelarea acti-
vitãþii agenþilor economici din sectorul producþiei alimentare,
cel al producþiei agricole ºi cel al comercializãrii produselor.
- Dezvoltarea  agriculturii intensive
- Dezvoltarea pieþei terenurilor agricole.
- Promovarea produselor autohtone pe piaþa europeanã
- Dezvoltarea unei agriculturii ecologice 
- Oganizarea de târguri periodice de produse agricole,
meºteºuguri ºi produse artizanale;
- Înfiinþarea unui centru de formare pentru tinerii fermieri
corelatã cu acordarea de asistenþã ºi consultanþã perma-
nentã (eventual în cadrul unui incubator de afaceri agri-
cole) 
- Reabilitarea serelor
- Amenajare  piscicolã în zona de nord a oraºului
- Organizarea de târguri periodice de produse agricole,
meºteºuguri ºi produse artizanale

Infrastructurã 

- Construirea unei ºosele de centurã a municipiului Medgidia

II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ
A MUNICIPIULUI MEDGIDIA
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- Introducerea sistemului de alimentare cu apã, canalizare
menajerã în localitãþile Valea Dacilor ºi Remus Opreanu.
- Extinderea reþelei de gaze în toate zonele oraºului.
- Modernizarea ºi extinderea reþelei de apã ºi canalizare ºi
a staþiei de epurare dupã standardele europene de mediu.
- Modernizarea centralelor termice de cvartal, ale unitã-
þilor de învãþãmânt ºi sãnãtate în sistem de cogenerare. 
- Reorganizarea transportului de cãlãtori prin înfiinþarea de
noi trasee ºi suplimentarea numãrului de microbuse.
- Asigurarea utilitãþilor în zona de agrement ºi locuinþe. 
-Tramã stradalã, alimentare cu apã, canalizare menajerã,
pluvialã în zona de est ºi sud a oraºului.
- Reabilitarea totalã a strãzilor ºi trotuarelor.
- Amenajare terenuri de sport în cartiere.
- Construcþia sãlilor de sport ºcolare.
- Construcþie campus ºcolar
- Reabilitarea complexului sportiv.
- Amenajarea falezei de promenadã.
- Realizarea de locuinþe, prin recondiþionarea ºi sporirea
gradului de confort al unor imobile degradate ºi prin con-
struirea de noi imobile de locuit
- Reabilitarea termicã a clãdirilor multietajate.
- Modernizarea spitalului municipal
- Elaborarea cadastrului imobiliar-edilitar.
- Reactualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.).
- Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ºi a Planului
Urbanistic de Detaliu pentru anumite zone.
- Modernizarea sistemului de iluminat public.
- Reabilitarea unitãþilor de învãþãmânt.
- Reabilitarea ºi protejarea clãdirilor de patrimoniu ºi a mo-
numentelor istorice.
- Pãstrarea, conservarea zonelor de verdeaþã existente ºi
extinderea spaþiilor verzi.
- Realizarea unui sistem de management integrat al deºeu-
rilor.

Servicii

- Accesul fãrã discriminãri al populaþiei la orice serviciu pub-
lic.
- Realizarea unei baze statistice la nivelul municipiului
Medgidia
- Îmbunãtãþirea serviciilor medicale. 
- Înfiinþarea Muzeului Vinului.
- Reabilitare baie turceascã
- Îmbunãtãþirea relaþiei culturã-educaþie

- Constituirea Centrului Municipal de Culturã „Ioan N.
Roman” – Medgidia
- Crearea Casei Cãrþii Municipiului Medgidia 
- Organizarea de ateliere internaþionale de picturã, cerami-
cã, artã tradiþionalã.
- Amenajarea Muzeului de artã Monumentalã MEDGIDIA
- Construcþia monumentului Sabia Akinakes - punct de
atracþie turisticã
- Înfiinþarea unui Centru de zi pentru persoane cu dizabilitãþi 
- Înfiinþarea unui cãmin de bãtrâni.
- Crearea unui centru pentru familie în care sã se dezvolte
programe de consiliere ºi ajutorare (planning familial).
- Reducerea infracþionalitãþii prin programe educaþionale
pentru romi
- Amenajarea unui centru temporar pentru copii abuzaþi ºi
neglijaþi.

Resurse umane.

- Promovarea mãsurilor active pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã, dezvoltarea unor politici moderne de
resurse umane.
- Sprijin pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici
ºi mijlocii cu activitate în sectorul productiv, ca sursa de
locuri de muncã.
- Crearea a cel puþin 1500 de noi locuri de muncã, pânã în
anul 2010.
- Dezvoltarea de noi calificãri care sã corespundã evoluþiilor
economice din zonã. 
- Calificarea ºi recalificarea ºomerilor ºi în special a gru-
purilor sociale vulnerabile (femei, minoritãþi, persoane cu
handicap, etc.) ºi oferirea unor posibilitãþi reale de acces
la piaþa muncii;
- Utilizarea fondurilor europene afectate finanþãrii proiectelor
vizând dezvoltarea resurselor umane. 
- Promovarea unui învãþãmânt deschis, corelat cu nevoile
de calificare
- Prevenirea emigrãrii populaþiei tinere 
- Asigurarea accesului tinerei generaþii la locurile de muncã
- Colaborare între centrele de consultanþã pentru profe-
sionalizarea forþei de muncã din zonã ºi unitãþile de
învâþãmânt de profil.
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III.1.CONSIDERAÞII GENERALE

Planul Local de Acþiune (PLA) - ca instrument de planificare
ºi implementare - conþine un set de politici pe domenii de
activitate ce se aplicã într-un termen determinat în scopul
realizãrii obiectivelor generale fixate într-o strategie. Rea-
lizarea Planul Local de Acþiune trebuie sã corespundã ter-
menului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabilã (SLDD).

Periodic, Planul Local de Acþiune trebuie revizuit astfel încât
þintele fixate sã þinã cont de evoluþia macroeconomicã la
nivel naþional, starea economiei la nivel regional ºi local,
precum ºi de opiniile comunitãþii locale cu privire la imple-
mentarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai
scurte cu atât marja de eroare în privinþa evaluãrii resur-
selor la un proiect este mai micã, având in vedere cã, pe
mãsura ce se înainteazã în timp, variabilele care
caracterizeazã sistemul socio-economic, supus analizei
(Municipiul) ce trebuie luate în calcul la stabilirea coordo-
natelor unui model de dezvoltare socio-economicã dura-
bilã, se multiplicã. Din acest motiv ne propunem ca Planul
Local de Acþiune cuprins în Agenda Localã 21 Medgidia sã
fie revizuit o datã la 2 ani, chiar dacã este proiectat pentru
10 ani.

III.2. PRINCIPII ªI CONDIÞII

Planul Local de Acþiune se adreseazã comunitãþii locale
din Medgidia, drept pentru care mãsurile, numãrul acestora
ºi prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din
cuprinsul PLA), precum ºi mecanismele instituþionale de
aplicare þin cont de interesele comunitãþii noastre, respec-
tiv de asociaþii ale oamenilor de afaceri, sindicate, asociaþii
ºi fundaþii cu activitate caritabilã, culturalã, de protecþie a
patrimoniului cultural ºi arhitectonic, asociaþii pentru pro-
tecþia mediului ºi animalelor, congregaþii religioase.

În PLA mãsurile concretizate în programe, sub-programe ori
proiecte trebuie sã þinã cont de urmãtoarele aspecte:
• Concordanþa între þintele fixate în programe, sub-pro-
grame, proiecte cu obiectivele generale cuprinse în Stra-
tegia Localã de Dezvoltare Durabilã; 
• existenþa unor resurse financiare limitate, condiþie ce influ-
enþeazã modalitatea de finanþare ºi mecanismele juridice
pe care se întemeiazã un program, sub-program sau pro-
iect (de ex. împrumut bancar, împrumut extern, obligaþiuni
municipale, concesiune, vânzare, închiriere, parteneriat
public-privat întemeiat pe un set de contracte de conce-
siune, vânzare ori de altã naturã etc.);
• evitarea efectului de evicþiune (ca noþiune economicã)
potrivit cãruia o creºtere a cheltuielilor publice determinã o
reducere a consumului sau a învestiþilor private, în condiþii-
le în care resursele sunt limitate. Autoritatea publicã trebuie
sã evalueze permanent oportunitatea realizãrii unei inves-
tiþii, nu numai în raport cu resursele sale financiare pre-
zente, dar ºi cu cele viitoare, precum ºi cu opþiunile popu-
laþiei, astfel încât sã încurajeze responsabilitatea comuni-
tarã ºi individualã, precum ºi parteneriatul în realizarea unui
proiect de dezvoltare localã;
• gradul de popularizare (cunoaºtere publicã) al unui pro-
gram, sub-program, proiect, prin diseminarea informaþiei în
rândul comunitãþii locale. În acest sens, PLA va trebui sã
cuprindã mecanismul dezbaterii publice la analiza progra-
melor ºi sub-programelor ce urmeazã a fi realizate;
• implicarea pãrþilor interesate în realizarea unui program,
sub-program sau proiect; 
• norme de reglementare versus norme de autoregle-
mentare. Autoritatea localã va avea în vedere ca sunt situa-
þii în care organizaþiile non-profit sau asociaþiile profesionale
ale oamenilor de afaceri îºi pot fixa reguli pe baze voluntare
în situaþia realizãrii unui proiect fãrã intervenþia autoritãþii
publice prin reglementãri. De aceea este bine sã se evite
suprareglementarea. De asemenea, existã situaþii în care
pentru realizarea unui proiect, reglementãrile autoritãþii pub-
lice locale se combinã cu cele voluntare, în special în cazul
parteneriatului public-privat.
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III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE PENTRU
DEZVOLTARE DURABILÃ
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III.3. OBIECTIVE GENERALE

• Dezvoltarea industrialã
• Agricultura ºi dezvoltarea ruralã
• Infrastructurã 
• Servicii
• Resurse umane

III.4. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A CAPACITÃÞII
INSTITUÞIONALE

Realizarea reformei în cadrul administraþiei publice locale
constituie un obiectiv de maxima importanþã în procesul de
pregãtire pentru aderarea la Uniunea Europeana.
Pentru a atinge obiectivele propuse, Primãria municipiului
Medgidia þine cont de întãrirea capacitãþii instituþionale în
cadrul nivelelor ei de execuþie ºi decizie prin diferite acþiuni
cum ar fi: atragerea resurselor financiare, îmbunãtãþirea
sistemului de gestionare a resurselor umane, nivelul de
pregãtire ºi specializare al lor, acestea constituind o pre-
ocupare permanentã.
Printre prioritãþile Primãriei municipiului Medgidia amintim:
administrarea cu operativitate ºi eficienþã a problemelor de
interes general, aplicarea reformei în sistemul adminis-
traþiei publice locale, reorganizarea activitãþii aparatului
propriu, al direcþiilor ºi serviciilor publice, eficientizarea ºi
creºterea calitativã a serviciilor, asigurarea cadrului necesar
informatizãrii ºi comunicãrii la timp a informaþiilor necesare
cetãþenilor, permanentizarea dialogului cu cetãþenii, atra-
gerea maselor de cetãþeni la rezolvarea problemelor loca-
litãþii prin organizarea de dezbateri publice.
La nivelul municipiului Medgidia acestea s-au concretizat
in:
Centrul de informare pentru cetãþeni - înfiinþat in anul
2005, acesta se ocupa de informarea cetãþenilor ºi prelua-
rea solicitãrilor acestora, eliberarea actelor cerute, primi-
rea ºi expedierea corespondenþei, asigurarea circulaþiei
documentelor ºi urmãrirea acestora în Primãrie. Prin înfi-
inþarea acestui centru a fost fluidizata activitatea în cadrul
Primãriei, cetãþeanul nu mai este plimbat de la un birou la
altul ci obþine rãspunsul dintr-un singur loc. Exista
proiecte de amenajare a unor filiale ale  Centrului de infor-
mare cetãþeni în alte zone ale municipiului ºi în satele
aparþinãtoare Medgidiei.

• Buletinul informativ InfoPrimaria – este editat bilunar de
Primãrie ºi distribuit gratuit cetãþenilor prin intermediul
Centrului de Informare Cetãþeni, punctelor de difuzare a
presei, prin poºta,  direct pe strada cu ajutorul voluntarilor.
• Avizierele sunt utilizate dupa ideea Primãria Medgidia
mai aproape de cetãþeni! ºi afiºeazã cele mai recente
informaþii despre activitatea administraþiei. Ele sunt am-
plasate în zonele aglomerate ale oraºului.
• Site-ul – este instrumentul prin care adminstraþia locala se
face cunoscuta atât cetãþenilor municipiului dar ºi celor care
acceseazã Internetul ºi doresc sa cunoascã Medgidia.
• Dezbaterile publice – Primãria Medgidia a organizat in
anul 2005, 5 dezbateri publice care au avut ca teme: Stra-
tegia de dezvoltare economico-sociala, Strategia energeti-
ca, Înfiinþarea Parcului industrial, Agenda locala 21 ºi la care
au participat de fiecare data cca.180 de cetãþeni din toate
categoriile sociale  ºi grupele de vârsta.
• Consiliul copiilor – funcþioneazã în Medgidia din anul
2003 ºi prin activitatea sa este un exemplu pentru adulþi.
Copii au iniþiativa ºi participa activ la toate acþiunile comu-
nitãþii, evenimentele sociale ºi manifestãrile oraºului.
• Întâlniri - reprezentanþii administraþiei se întâlnesc periodic
cu reprezentanþii asociaþiilor de proprietari, reprezentanþii
instituþiilor publice, oameni de afaceri, reprezentanþii cul-
telor religioase, cadre didactice, persoane defavorizate,
rromi.

Audienþe - primarul ºi viceprimarul organizeazã sãp-
tãmânal audienþe cu cetãþenii.

Implicarea ºi participarea cetãþenilor în comunitate este
necesara într-un sistem democratic ºi reprezintã soluþia
ideala pentru armonizarea relaþiilor dintre administraþie si
cetãþeni prin combinarea celor 3 elemente: informare –
comunicare – implicare.
Consolidarea capacitãþii instituþionale este un proces de
duratã în care administraþia publicã, acolo unde este cazul,
trebuie sã acþioneze pentru schimbarea atitudinii fun-
cþionarului public faþã de cetãþean pentru o imagine mai
bunã a administraþiei publice în comunitate.

Cadrul legislativ ºi instituþional adoptat pânã la aceastã datã
a asigurat:
- dezvoltarea municipiului;
- resursele financiare necesare comunitãþilor locale; 
- definirea domeniului public ºi privat al comunitãþii locale ºi
administrarea acestuia;
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- descentralizarea ºi exercitarea controlului numai la nivelul
respectãrii legalitãþii;
- organizarea ºi dezvoltarea urbanisticã ºi amenajarea
teritoriului;
- coordonarea activitãþii serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local
- eficientizarea activitãþii administraþiei locale;
- buna desfãºurare a activitãþilor din învãþãmânt, asistenþã
socialã, culturã, sport ºi agrement, apãrarea ordinii publice;
- creºterea gradului de transparenþã faþã de cetãþeni ºi
crearea unei relaþii de parteneriat cu aceºtia ºi societatea
civilã.

III.5. PROIECÞIA BUGETARÃ

Bugetul local reflectã evoluþia activitãþilor economico-sociale
ale municipiului Medgidia, care se încadreazã în cadrul
general de dezvoltare al societãþii româneºti.
An de an, bugetul încearcã sã realizeze un echilibru între
nevoile comunitãþii ºi posibilitãþile de satisfacere a acesto-
ra, funcþie de sursele existente la nivel local.
Urmãrind structura bugetului de cheltuieli, observãm ten-
dinþa administraþiei publice locale de a rãspunde nevoilor
locale în primul rând în domeniile: social, educaþiei, dez-
voltãrii utilitãþilor publice, protecþiei mediului, sãnãtãþii, con-
strucþiei de locuinþe.
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DENUMIREA
INDICATO-

RILOR
Realizat 2001 Realizat 2002 Realizat 2003 Realizat 2004 Realizat 2005 Estimat 2006

VENITURI
TOTAL

137.586.459 170.629.063 236.257.984 267.090.884 348.687.430 498.357.780

VENITURI
PROPRII
TOTAL

17.425.000 31.004.551 56.298.869 93.019.203 154.919.840 391.419.210

I.VENITURI
CURENTE

16.765.000 26.004.551 54.328.869 54.774.100 94.843.170 364.072.830

A. VENITURI
FISCALE

15.205.000 23.701.995 49.144.600 50.324.000 77.091.120 275.150.520

A1. IMPOZITE
DIRECTE

15.125.000 23.581.995 38.939.000 44.114.000 60.718.000 -
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A2. IMPOZITE
INDIRECTE

80.000 120.000 10.205.600 6.205.000 16.373.120 -

B. VENITURI
NEFISCALE

1.560.000 2.302.556 5.184.269 4.450.100 17.752.050 88.923.310

II. VENITURI
DIN CAPITAL

300.000 300.000 500.000 400.000 20.000.000 45.000.000

III.VENITURI
CU 

DESTINAÞIE
SPECIALÃ

360.000 4.700.000 1.470.000 0 0 0

IV. PRELEVÃRI
DIN BUGETUL

DE STAT
116.962.730 139.624.512 173.959.115 173.046.246 209.280.510 0

COTE 
DEFALCATE

DIN 
IMPOZITUL PE

SALARII

0 0 0 0 0 0

COTE 
DEFALCATE

DIN TVA
PENTRU

BUGETELE
LOCALE

40.088.072 51.209.760 87.348.208 111.168.587 169.203.840 0
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COTE 
DEFALCATE

DIN TVA
PENTRU

BUGETELE
LOCALE

40.088.072 51.209.760 87.348.208 111.168.587 169.203.840 0

COTE ªI SUME
DEFALCATE

DIN 
IMPOZITUL PE

VENIT

76.874.658 88.414.762 86.610.907 61.877.679 40.076.670 0

VI. SUBVENÞII 3.198.729 0 6.000.000 38.827.800 17.800.000 56.438.570

VII.DONAÞII ªI
SPONSORIZÃRI

0 0 0 427.380 6.763.750 0

VIII.ÎNCASÃRI
DIN RAMBUR-

SAREA
ÎMPRUMUTURI

LOR 
ACORDATE

0 0 0 0 0 0

IX. 
ÎMPRUMUTURI

0 0 0 0 0 0
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DENUMIREA
INDICATO-

RILOR

Realizat
2001

Realizat
2002

Realizat
2003

Realizat
2004

Realizat
2005

Realizat
2006

CHELTUIELI-
TOTAL

137.586.459 170.629.063 236.257.974 267.090.884 348.687.430 498.357.780

A. CHELTUIELI
CURENTE

135.968.701 167.979.489 111.251.000 231.388.787 275.428.690 -

CHELTUIELI DE
PERSONAL

46.015.768 57.811.170 91.000.000 80.419.481 115.675.870 134.782.380

MATERIALE ªI
SERVICII

21.713.993 29.376.800 22.972.000 38.397.930 60.071.280 30.103.000

DOBÂNZI 0 0 0 0 3.000.000 4.750.000

SUBVENÞII 56.853.000 62.428.232 79.179.000 73.627.740 - 3.500.000
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TRANSFERURI 11.385.940 18.363.287 0 24.243.636 59.176.720

ASISTENÞÃ
SOCIALÃ

23.597.600

ALTE 
CHELTUIELI

660.190

B. CHELTUIELI
DE CAPITAL

1.617.758 2.649.574 4.098.000 36.157.138 41.393.940 236.537.450

C. OPERAÞIUNI 
FINANCIARE

0 0 0 0 0

D. REZERVE 0 0 0 0 232.160

II. SERVICII
PUBLICE 

GENERALE-
TOTAL

9.399.000 12.985.374 21.200.000 21.430.187 27.733.300 40.070.000
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CHELTUIELI
CURENTE

9.204.000 12.065.800 20.027.000 20.905.146 32.107.150

CHELTUIELI
DE PERSONAL

5.448.200 6.700.000 9.100.00 10.500.000 17.150.000 21.030.000

MATERIALE ªI
SERVICII

3.755.800 5.365.800 10.927.000 10.405.146 14.957.150 13.200.000

CHELTUIELI
DE CAPITAL

195.000 919.574 1.173.000 525.041 625.800 590.000

III. CHELTUIELI
SOCIAL-

CULTURALE
60.805.201 86.135.457 114.508.975 118.200.860 166.922.080 147.042.710

CHELTUIELI
CURENTE

60.577.701 84.935.457 114.508.975 117.155.901 16.165.059

CHELTUIELI
DE PERSONAL

40.534.722 50.469.170 61.708.500 76.869.481 98.525.870 103.864.420
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MATERIALE ªI
SERVICII

13.619.039 16.103.000 19.250.000 16.042.784 29.675.840 9.800.000

SUBVENÞII 58.000 0 0 0 0 0

TRANSFERURI 6.365.940 18.363.287 25.885.475 24.243.636 33.448.880

CHELTUIELI
DE CAPITAL

227.500 1.200.000 7.665.000 1.004.959 900.000

ÎNVÃÞÃMÎNT 50.400.572 64.791.950 80.629.208 87.746.305 115.473.580

CHELTUIELI
CURENTE

50.288.072 63.591.950 77.729.208 87.746.305 113.953.550

CHELTUIELI
DE PERSONAL

39.582.093 49.247.749 59.858.509 76.569.481 95.254.870
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MATERIALE ªI
SERVICII

10.400.039 13.900.000 17.100.000 12.391.784 17.999.500

SUBVENÞII 200.039 0 0 0 0

TRANSFERURI 305.940 444.201 770.669 635.040 699.180

CHELTUIELI
DE CAPITAL

112.500 1.200.000 2.900.000 0 390.000

SÃNÃTATE 0 0 4.765.000 1.000.000 787.840

CULTURÃ,
RELIGIE ªI

ACÞIUNI
PRIVIND

ACTIVITATEA
SPORTIVÃ

3.107.000 3.626.421 5.140.000 6.410.959 20.357.250

ASISTENÞA
SOCIALÃ,
ALOCAÞII,
PENSII, 

AJUTOARE ªI
INDEMNIZAÞII

7.297.629 17.717.086 23.974.77 23.043.596 30.303.410
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IV. SERVICII DE 
DEZVOLTARE

PUBLICÃ,
LOCUINÞE,

MEDIU ªI APE

66.452.258 66.158.232 92.679.000 116.214.837 139.024.100

V. ACÞIUNI ECO-
NOMICE

520.000 0 6.400.000 8.145.000 6.540.000

COMBUSTIBIL ªI
ENERGIE

0 0 0 0 0

AGRICULTURÃ 0 0 0 0 0

TRANSPORTURI 520.000 0 6.400.000 8.145.000 4.300.000

ALTE ACÞIUNI
ECONOMICE

0 0 0 0 2.240.000

VI. ALTE ACÞIUNI 50.000 650.000 0 3.100.000 593.290
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IX. FONDURI DE
GARANTARE ªI 
REDISTRIBUIRE

0 0 0 0 0

XI. TRANSFERURI 0 0 0 0 0

XII.
ÎMPRUMUTURI

ACORDATE
0 0 0 0 0

XIII. PLÃÞI DE
DOBÂNZI ªI ALTE

CHELTUIELI
0 0 0 0 3.000.000

XIV.
RAMBURSÃRI DE

ÎMPRUMUTURI
0 0 0 0 0

XV. FONDURI DE
REZERVÃ

0 0 0 0 232.160

CHELTUIELI CU
DESTINAÞIE

SPECIALÃ
360.000 4.700.000 1.470.000 - -
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XVII.
EXCEDENT/

DEFICIT
0 0 0 0 0

EXCEDENT 0 0 0 0 0

DEFICIT 0 0 0 0 0

III.6. STRUCTURILE INSTITUÞIONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE

Monitorizarea ºi evaluarea progreselor privind implementarea PLDD va fi realizatã de actuala structurã a
Agendei Locale 21 Medgidia, în cadrul cãreia Biroul Local va avea un rol important de coordonare.

PRIMAR CONSILIUL LOCAL

BIROU AGENDA LOCALÃ 21 

DIRECÞIA
DEZVOLTARE

DIRECÞIA
ECONOMICÃ

SERVICIUL
COMUNICARE
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Nr.
Crt.

Obiective
specifice

Finanþare
Primãrie/
alte surse

Titlul 
proiectului

Valoare 
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele 

responsabile
Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

1

Dezvoltarea
puternicã a
sectorului

întreprinderi-
lor mici ºi

mijlocii

Programul
Naþiunilor Unite

pentru Dezvoltare
Alte surse

Business
Incubator

30.000 euro 2007 Primãrie

Primãrie,
companii

interesate ºi
Agenþia de
Dezvoltare

Regionalã 2
Sud-est.

Birou Agenda
Localã

21Primãrie

2

Atragerea
investitorilor
prin acor-
darea de
facilitãþi ºi
urmãrirea
investiþiilor
propuse

Alte surse
Parc industrial

Medgidia
36.271.000

euro
2010 Primãrie

Parteneriat
public privat

Birou Agenda
Localã 21
Primãrie

3
Dezvoltarea
infrastructurii

de afaceri

Phare Program
Fondul Europa

C.L.M. Medgidia

Cooperare, dia-
log ºi 

sprijin pentru
comunitatea de
afaceri localã

30.000 euro 2006 Primãrie

Primãrie,
Prefectura
Constanþa

Universitatea
„Ovidius”

Constanþa

Primãrie
Universitatea

„Ovidius”
Constanþa

4

Dezvoltarea
zonei rurale
din arealul

municipiului
Medgidia

Alte surse
Leader+

Strategia de
dezvoltare  

zonalã ruralã
Medgidia

2007
Asociaþia de

Dezvoltare Zonalã
Medgidia

Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Medgidia
Prefectura
Constanþa
Consiliul
Judeþean
Constanþa
GAL-uri din

state
membre UE

Birou Agenda
Localã 21

Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Medgidia

III.7. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE

ECONOMIC
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5

Dezvoltarea
unei 

infrastructuri
specifice

activitãþilor
din 

agriculturã

Leader+
Sapard

Dezvoltarea agriculturii
intensive

Dezvoltarea pieþei
terenurilor agricole.
Incubator de afaceri 

agricole
Modernizare infrastructurã

2007

Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Camera de

Comerþ
Constanþa

Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Medgidia
Prefectura
Constanþa

Direcþia
Agricolã

Constanþa
Camera de

Comerþ

Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Medgidia

6
Stimularea
dezvoltarii

agroturismului

Alte
surse

Amenajare piscicolã în
zona de nord a oraºului

2007
Primãrie

Investitori
Primãrie Birou Agenda

Localã 21

7

Stimularea
dezvoltãrii

unei agricul-
turii ecologice

Alte
surse

Reabilitarea serelor
Promovarea produselor
ecologice autohtone pe

piaþa europeanã

2007 
Primãrie

Investitori

Camera de
Comerþ

Constanþa
Asociaþia de
Dezvoltare

Zonalã
Medgidia

Birou Agenda
Localã 21

Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare
Primãrie/
alte surse

Titlul
proiectului

Valoare 
estimativã/

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele 

responsabile
Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

1 Turism Alte surse
Înfiinþarea

Muzeului Vinului
2007 Primãrie 

S.C.Fruvimed
S.A.

Medgidia
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

2

Reabilitarea ºi pro-
tejarea clãdirilor de

patrimoniu ºi a
monumentelor

istorice.

Alte surse

Reabilitare baie
turceascã

Monumentul
eroilor sârbi

2007 Primãrie

Primãrie
Consulatul

turc
Ministerul
Culturii ºi
Cultelor
Muftiatul
Cultului

Musulman

Birou Agenda
Localã 21
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3
Îmbunãtãþirea posibili-
tãþilor de informare a

turiºtilor

Alte
surse

Elaborarea supor-
turilor de informare
turisticã (în limba
românã ºi în cel

puþin 2 limbi de cir-
culaþie internaþionala

5000 euro 2006 Primãrie

Primãrie
Camera de

Comerþ
Constanþa

Birou Agenda
Localã 21

4
Îmbogãþirea ofertei

turistice 
Alte

surse

Circuitul „Blue
Medgidia” : mini-

croazierã pe canalul
Dunãre-Marea

Neagrã
Circuitul Vinului:

Construcþia monu-
mentului Sabia

Akinakes 

2007 Primãrie

Primãrie
Agenþii de

turism
Camera de

Comerþ
Constanþa

Birou Agenda
Localã 21

Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul 
proiectului

Valoare 
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele

responsabile
Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

1
Devierea ºi fluidizarea
traficului greu din cen-

trul oraºului

Phare C.L.M.
Medgidia

Fonduri guver-
namentale

Construirea
unei ºosele
de centurã a
municipiului

Medgidia

5.160.090
euro

2007 Primãrie

Lafarge
Romcim
Medgidia

C.L.M.
Medgidia

Birou Agenda
Localã 21

2 Program iluminat public

Primãrie 
Alte surse

Reþea de ilu-
minat public
cu echipa-

mente 
eficientte 

500.000 euro 2006

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

Surse private
Centralã
eolianã

3.500.000
euro

2007

3

Ridicarea standardului
de locuire în cadrul

zonei de nord a
municipiului

Alte surse
C.L.M.Medgidia

Canalizare
menajerã în

zona de nord-
etapa II

170.000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

4
Ridicarea standardului

de locuire în cadrul zonei
de est a municipiului 

C.L.M.
Medgidia

Trama
stradalã,  

alimentare cu
apã,

canalizare
menajerã,
pluvialã în

zona de est 

200.000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21
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5

Ridicarea standardu-
lui de locuire în

cadrul  zonei de sud
a municipiului 

Alte surse
C.L.M.

Medgidia 

Tramã
stradalã, ali-
mentare cu

apã,
canalizare
menajerã,
pluvialã în

zona de sud

2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

6
Modernizare sistem
alimentare cu apã

C.L.M. Medgidia 
Alte surse

Reabilitare
staþii de pom-

pare (SP1,
SP2, SP3)

51000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

7
Ridicarea standardu-
lui de locuire în locali-

tatea Valea Dacilor

C.L.M.
Medgidia 
Alte surse

Alimentare cu
apã,

canalizare
menajerã

251000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

8 Program locuinþe

C.L.M.
Medgidia
Alte surse

Reabilitare
camin C4 ºi

locuinþe
sociale

330.000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

C.L.M.
Medgidia 

Reabilitare
cãmin C1

(ANL)

1.000.000
euro

2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

C.L.M..Medgidia 
Alte surse

20 Case
sociale

130.000 euro 2006

Asociaþia
comunitarã a
romilor „Ali

Baba”
Medgidia

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

9

Program modernizare
ºcoli

Reabilitare unitãþi de
învãþãmânt

Primãrie

Etapa I
Înlocuire
tâmplãrie
exterioarã

60.000 euro 2006

Primãrie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

Izolare pereþi
ºi acoperiº

286.000 euro
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21
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10
Program de

încãlzire

Surse private

Modernizare centrale
termice de cvartal

(CT1-CT18) în sistem
de cogenerare în

condiþiile menþinerii în
funcþiune a sistemului

de încalzire centralizatã

21.000.000
Euro

Oct. 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

Surse private
Reþea de transport

energie termicã
3.500.000

euro
Oct. 2006 Primãrie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

Surse private
Reþea de distribuþie

consumatori
500.000 euro Dec. 2007 Primãrie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

C.L.M..Medgidia
Alte surse

Modernizare centrale
termice unitãþi de

învãþãmânt ºcolile: nr.2,
3, 4, 5, 6, liceul nr.1, nr.

2, Kemal Attaturk, 
grãdiniþa nr. 4

400.000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

11

Program de
realizare a
reþelei de
disribuþie

gaze 
naturale

C.L.M..Medgidia 
Alte surse

Reabilitare sistem
încãlzire salã de sport

90.000 Euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

Bugetul local
S.C.Congaz

Reþea de distribuþie 850.000 euro Dec. 2007 Primãrie
S.C.Congaz

Primãrie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

Capilarizare reþea 750.000 euro 2010 Primãrie
S.C.Congaz

Primãrie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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12
Program privind

reabilitarea termicã
a clãdirilor de locuit

Bugetul de
stat

Realizare exper-
tizã ºi audit ener-
getic, certificate

energetice ºi
proiectarea
lucrãrilor de

reabilitare termicã
10 blocuri

110.000 euro 2006 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

Bugetul de
stat

Realizare exper-
tizã ºi audit ener-
getic, certificate

energetice ºi
proiectarea
lucrãrilor de

reabilitare ter-
micã- 10% În
fiecare an din

totalul blocurilor
de locuit

60.000 euro 2015 Primãrie
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

Bugetul de
stat

Bugetul local
Asociaþii de
proprietari

Executarea
lucrãrilor de

reabilitare a 5
blocuri

330.000 euro 2006 Primãrie

Primãrie
Asociaþii de
proprietari
M.T.C.T.

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

13
Realizarea unei
baze de date la

nivelul municipiului

C.L.M..
Medgidia

Elaborarea
cadastrului imo-

biliar-edilitar
Reactualizarea

Planului
Urbanistic

General (P.U.G.).
Elaborarea

Planului
Urbanistic Zonal

(P.U.Z.) ºi a
Planului

Urbanistic de
Detaliu pentru
anumite zone

2007 Primãrie 
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21



MEDIU

M U N I C I P I U L

68

Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul 
proiectului

Valoare 
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1
Management integrat

al deºeurilor

C.L.M..
Medgidia
Alte surse

Închidere groa-
pa de gunoi

Medgidia
Deschidere

depozit ecolo-
gic de deºeuri

Colectare
selectiva a
deºeurilor

2006
Primãrie

S.C.Edilmed
S.A. Medgidia

Primãrie
S.C.Edilmed

S.A.
Consiliul
Judeþean
Constanþa
Investitori
interesaþi

Firme de con-
sultanþã

Prefectura
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2
Introducerea colectãrii
selective a deºeurilor
ºi reciclãrii acestora

Alte surse
S.C.Edilmed

S.A.
Medgidia

Proiect pilot
colectare

selectivã a
deºeurilor ºi

conºtientizarea
populaþiei pe
un numãr de

10.000 locuitori

35000 euro 2006
Primãrie

S.C.Edilmed
S.A. Medgidia

Primãrie
S.C.Edilmed

S.A.
Medgidia

S.C.Ecorom
Ambalaje

Mare
Nostrum

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3
Extinderea spaþiilor

verzi 

C.L.M..
Medgidia
Alte surse

Recuperarea,
reamenajarea
ºi protejarea
suprafeþelor

destinate spaþi-
ilor verzi din
zonele de

locuit
Realizarea de

împãduriri 

2007 Primãrie

Primãrie
Administraþia
domeniului ºi

privat al
municipiului

Direcþia
Agricolã

Constanþa

Primãrie
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Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul 
proiectului

Valoare
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1

Îmbunãtãþirea asis-
tenþei sociale acordate

persoanelor cu 
handicap

C.L.M..
Medgidia
Fonduri

extrabugetare
Phare

Centrul edu-
caþional de
consiliere ºi

terapie a per-
soanelor  cu

dizabilitãþi

50.000 euro 2006
Serviciul Public

de Asistenþã
Socialã

Primãrie
Asociaþia de
sprijin a copi-
ilor handica-

paþi fizic -
România

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2
Reducerea numãrului

de copii institutionalizaþi 

C.L.M..
Medgidia 
Fonduri

extrabugetare
Phare

Fonduri 
ministeriale

Crearea unor
case de tip

familial
50.000 euro 2007

Serviciul Public
de Asistenþã

Socialã

Primãrie
ONG sociale

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3
Program de sprijin 

pentru copii din familii
numeroase

C.L.M..
Medgidia
Fonduri

extrabugetare
ONG sociale

„Sã facem un
copil 

fericit”
40.000 euro 2006

Serviciul Public
de Asistenþã

Socialã

Primãrie
ONG sociale

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

4

Informarea copiilor ºi
tinerilor ºi implicarea

acestora în problemati-
ca localitãþii

C.L.M..
Medgidia
Fonduri

extrabugetare
Ministerul
Educaþiei,

Cercetãrii ºi
Tineretului

- Centru de zi
pentru elevi

- Centru pen-
tru tineri ºi
consultanþã

pentru pãrinþi
- Micii con-

silieri
europeni

- Sã devenim
cetãþeni
europeni

50.000 euro 2007
Serviciul Public

de Asistenþã
Socialã

Primãrie
ONG sociale

Serviciul
Public de
Asistenþã

Inspectoratul
ªcolar

Judeþean
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

5
Program de prevenire
a violenþei în familie

C.L.M..
Medgidia
Fonduri

extrabugetare
Phare

Centru de zi
pentru

mamele ºi
copiii abuzaþi,

victime ale
violenþei în

familie

50.000 euro 2007
Serviciul Public

de Asistenþã
Socialã

Primãrie
ONG sociale

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã
Direcþia

Judeteanã
de Protecþie a

Drepturilor
Copilului

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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6

Îmbunãtãþirea gamei de
servicii social-medicale

pentru persoane de
vârsta a III-a

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare
Phare

Înfiinþarea
unui cãmin
pentru per-

soane vârst-
nice

45.000 euro 2006-2007

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Primãrie
ONG sociale

Serviciul Public
de Asistenþã

Socialã 
Spital municipal
Clubul pensiona-

rilor

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

7
Program educaþional

pentru familie

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Centru pentru
planning
familial

50.000 euro 2006

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Serviciul Public
de Asistenþã

Socialã
asociaþia pentru
sãnãtate, edu-
caþie ºi familie

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

8
Reducerea infracþiona-
litãþii prin programe de
consiliere ºi educare

Alte fonduri

Serviciu de
consiliere

pentru tinerii
care au exe-

cutat
pedepse, prin
organizare de

seminarii

5.000 euro 2006/2007

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Serviciul Public
de Asistenþã

Socialã
Poliþia municipi-
ului Medgidia

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

9
Creºterea calitãþii ser-
viciilor medicale oferite

populaþiei

C.L.M.
Medgidia

Alte fonduri

Program
pentru

îmbunãtãþirea
mentalitãþii

personalului
de speciali-
tate faþã de

actul medical
Dotarea spi-

talului munici-
pal cu

aparaturã ºi
echipamente
performante

300.000 euro 2006-2008 Spital

Primãrie
Spital

Direcþia
Judeþeanã de

Sãnãtate

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

10

Crearea de locuri de
muncã pentru romi ºi
implicarea lor în con-

strucþia sau reabilitarea
locuinþelor proprii 

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Crearea de
locuri de

muncã pentru
romi ºi impli-
carea lor în
construcþia
sau reabili-

tarea
locuinþelor

proprii

300.000 euro 2006-2008

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Primãrie
Agenþia pentru
ocuparea Forþei

de muncã

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

11

Program educaþional
pentru creºterea natali-

tãþii, reducerea avor-
turilor ºi prevenirea

abandonului în spital a
nou-nãscuþilor

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Proiect
„Portret de

familie”
300.000 euro 2006-2008

Serviciul
Public de
Asistenþã
Socialã

Primãrie
Spital
Poliþia

municipiului
Medgidia

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul
proiectului

Valoare 
estimativã

proiect

Perioada 
de timp

Instituþiile/
Departamentele 
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1 Campus ºcolar

Ministerul
Educaþiei,

Cercetãrii ºi
Tineretului
Alte fonduri

Construcþie
campus ºcolar

2006-2008 Primãrie

Primãrie
Inspectoratul

ºcolar
judeþean

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2
Program „Sport în

cartier”

Ministerul
Educaþiei,

Cercetãrii ºi
Tineretului
Alte fonduri

Construcþie
salã de sport

ºcolarã
2006-2008 Primãrie

Primãrie
Inspectoratul

ºcolar
judeþean
Ministerul
Lucrãrilor
Publice ºi

Transportului

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3

Crearea condiþiilor
pentru creºterea cali-
tãþii învãþãmântului în
municipiul Medgidia

Ministerul
Educaþiei,

Cercetãrii ºi
Tineretului
Alte fonduri

Modernizarea
clãdirilor ºco-

lilor
Dotarea insti-

tuþiilor de
învãþãmânt cu

materiale
didactice, cal-

culatoare,
amenajare

laboratoare de
specialitate

100.000 euro permanent
Primãrie

ªcoli

Inspectoratul
ºcolar

judeþean
Ministerul
Lucrãrilor
Publice ºi

Transportului

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

4

Ridicarea standardu-
lui de viaþã în rândul

romilor, prin pro-
grame de consiliere
Elaborarea unui plan

de mãsuri pentru
determinarea

creºterii frecvenþei
romilor la procesul

de învãþãmânt

Ministerul
Educaþiei,

Cercetãrii ºi
Tineretului
Alte fonduri

Programe
comune ale

ºcolilor cu fun-
daþiile romilor
din localitate
Programe de
educare cu

elevii ºi
familiile prob-

lemã

30.000
euro/an

permanent Primãrie

Primãrie
ªcoli

ONG-uri
Inspectoratul

ºcolar
judeþean

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

5
Educaþia prin

recreere
Alte fonduri

Centru de
educaþie, for-
mare, creaþie
ºi psihologie

10.000 euro 2007 Primãrie

Primãrie
ªcoli

Inspectoratul
ºcolar

judeþean

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul
proiectului

Valoare
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele 
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1
Prevenirea emigrãrii

populaþiei tinere
Phare

Alte fonduri

Program pen-
tru stimularea

creãrii de
locuri de

muncã pentru
tineri ºi

realizarea unui
sondaj privind
motivaþiile emi-
grãrii populaþiei

tinere

10.000 euro 2006-2007 Primãrie
Primãrie

A.J.O.F.M.
ªcoli

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2

Crearea a cel puþin
1500 de noi locuri
de muncã, pâna în

anul 2010

Alte fonduri
Realizarea

Parcului
industrial

2010 Primãrie 
Investitori
interesaþi

A.J.O.F.M.

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3

Dezvoltarea cali-
ficãrilor necesare,
care sã rãspundã

evoluþiilor
economice din zonã

Alte fonduri

Strategie
privind

resursele
umane strâns

corelatã cu
strategia gene-

ralã de dez-
voltare a zonei

2006 Primãrie A.J.O.F.M
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

4

Realizarea
proiectelor vizând

dezvoltarea
resurselor umane

Alte fonduri

Dezvoltarea de
noi calificãri

care sã
corespundã

evolu þiilor din
sectorul eco-

nomic
Calificarea ºi
recalificarea

ºomerilor ºi în
special a
grupurilor

sociale vulne-
rabile (femei,

minoritãþi, per-
soane cu

handicap.) ºi
oferirea unor

posibilitãþi
reale de acces
la piaþa muncii
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Nr.
Crt.

Obiective specifice
Finanþare

Primãrie/alte
surse

Titlul
proiectului

Valoare
estimativã

proiect

Perioadã
de timp

Instituþiile/
Departamentele 
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1
Dezvoltarea instituþiilor

cultural artistice

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Înfiinþarea
Centrului

municipal de
culturã Ioan
N. ROMAN

Teatru
„Medgidiuta”

30.000 euro 2006-2007 Primãria
Instituþii de

culturã
ONG-uri

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2 Casa cãrþii

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Casa cãrþii 20.000 euro 2007 Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

3
Muzeul municipiului

Medgidia

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Muzeul
municipiului

Medgidia
50.000 euro 2007 Primãria

Instituþii de
culturã

ONG-uri

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

4
Tabãra internaþionalã
de picturã „LUCIAN

GRIGORESCU”

C.L.M.
Medgidia
Fonduri

extrabugetare

Tabãra inter-
naþionalã de

picturã
„LUCIAN

GRIGORES-
CU”

5 Panairul MEDGIDIEI
C.L.M.

Medgidia
Panairul

MEDGIDIEI
permanent Primãria

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

6
Muzeul de artã monu-

mentalã "COSTEL
BADEA"

C.L.M.
Medgidia

permanent Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

7
Festivalul Naþional de
Muzicã Uºoara Dan

Spãtaru

C.L.M.
Medgidia

Festivalul
Naþional de

Muzicã
Uºoara Dan

Spãtaru

permanent Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

8

Realizare materiale de
promovare.( album, pli-
ante, CD-uri, ghid cul-

tural bianual)

C.L.M.
Medgidia

Vino ºi 
descoperã
Medgidia

permanent Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21
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Nr.crt Obiective specifice
Finanþare:

Primãrie/Alte
surse

Titlul 
proiectului

Valoare 
estimativã

Proiect

Perioada de
timp

Instituþiile/
Departamente
responsabile

Parteneriat
Monitorizare
ºi evaluare

1
Modernizare ºi înfi-

inþare spatii destinate
manifestãrilor sportive

Consiliul local
Alte surse

1.Reamenaja
re salã de
lupte de la

Clubul
Sportiv

Municipal

15.000 euro 2007
Primãrie

CSS

Primãria
Asociaþii
sportive

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2. Amenajare
5 terenuri
tenis de
câmp

20.000 euro 2006-2008 Primãrie

Primãria
Asociaþii
sportive

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3. Amenajare
spaþii de
cazare ºi

cantine pen-
tru sportivii

Clubului
Sportiv

ªcolar ºi Club
Sportiv

Municipal

300.000 euro   2006-2012

Primãrie
Administraþia
Domeniului

Public

Primãria
Asociaþii
sportive

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

4. Amenajare
2 sãli de forþã

pentru
sportivii CSM

ºi CSS

30.000 euro 2006-2008

Primãrie
Administraþia
Domeniului

Public

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

5. Reabilitare
Club Sportiv

ªcolar
20.000 euro 2007-2010

Primãrie
Administraþia
Domeniului

Public

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

2
Susþinerea ºi pro-

movarea mani-
festãrilor sportive

CSS
CSM

Consiliul local
Alte surse

1.Organizare
a Cupei

Municipiului
Medgidia

pentru diferite
ramuri

sportive pen-
tru copii,
juniori ºi
seniori

15.000 euro permanent Primãrie

Primãria
Asociaþii
sportive

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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2.Organizarea
de turnee
finale ale
campio-
natelor

naþionale de
copii ºi juniori
pentru diferite

ramuri
sportive

15.000 euro permanent 

Primãria
Asociaþii
sportive

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

3
Reabilitare Complex

Sportiv
Consiliul local

Alte surse

1. Reabilitare
bazin de

recuperare
Salã de sport

20.000 euro 2006-2011 Primãrie Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

2. Reabilitare
patinoar -
schimbare
destinaþie 

30.000 euro 2006-2011 Primãrie Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

4
Formarea resurselor
umane din domeniu

Alte surse

1. Formarea
ºi per-

fecþionarea
cadrelor

didactice din
cadrul

Clubului
Sportiv
ªcolar

5.000 euro
Anual/

periodic
Primãrie

Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21

5
Dezvoltarea 

activitãþilor sportive
Consiliul local

Alte surse

1. Centre de
sport ºi agre-

ment în
cartiere

30.000 euro 2007-2009 Primãrie Primãria
Primãrie

Birou Agenda
Localã 21

2. Dotare
CSS ºi CSM
cu materiale

ºi echipa-
mente

sportive

10.000 euro Anual/periodic Primãrie

Primãria 
Direcþia pen-
tru tineret ºi

sport
Constanþa

Primãrie
Birou Agenda

Localã 21
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I. ÎNFIINÞAREA UNUI CÃMIN PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE MEDGIDIA

LOCALIZARE
Medgidia

OBIECTIVE

1. Îmbunãtãþirea gamei de servicii social-medicale pentru
persoane de vârsta a III-a.
2. Posibilitãþi de cazare la nivelul oraºului pentru persoa-
nele vârstnice lipsite de ocrotire (capacitate permanentã de
35 de locuri)
3. Scãderea numãrului de cazuri sociale nerezolvate.
4. Costuri de spitalizare mai mici

CERINÞE FINANCIARE AL PROIECTULUI

Estimarea costului investiþiei (valoare): 45.000euro

SURSE DE FINANÞARE 

- surse locale
- fonduri externe

COORDONARE PROIECT: Primãria Medgidia, prin Ser-
viciul public de asistenþã socialã

TERMEN

2007

II. PARC INDUSTRIAL MEDGIDIA

LOCALIZARE
Medgidia

OBIECTIVE

1. Locuri de muncã
2. Posibilitãþi de reconversie profesionalã 
3. Servicii bancare
4. Investiþii strãine în zonã 
5. Reþea telecomunicaþii (telefonie mobilã ºi internet)
6. Infrastructurã de transport
7. Servicii de transport
8. Servicii de sãnãtate
9. Sistem educaþional dezvoltat adaptat cerinþelor angajato-
rilor

CERINÞE FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Estimarea costului investiþiei (valoare): 36.271.000 euro

SURSE DE FINANÞARE 

- private

COORDONARE PROIECT: Primãria Medgidia, prin Direcþia
de Dezvoltare

TERMEN

2010

77

IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
PENTRU PERIOADA 2005-2010
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III. ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE

LOCALIZARE
Medgidia

OBIECTIVE

1.Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare
în municipiul Medgidia

CERINÞE FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Estimarea costului investiþiei (valoare): 16.000.000 USD

SURSE DE FINANÞARE 

- parteneriat public-privat

COORDONARE PROIECT: Primãria Medgidia, prin Direcþia
de Dezvoltare

TERMEN

2006

IV. MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEªEURILOR

LOCALIZARE
Medgidia

OBIECTIVE

1.Închiderea actualei gropi de gunoi
2.Deschidere rampa ecologicã de deºeuri Remos Opreanu
3.Colectare selectivã a deºeurilor

CERINÞE FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Estimarea costului investiþiei (valoare): in funcþie de soluþia
de realizare

SURSE DE FINANÞARE 

- buget local
- private
- surse externe

COORDONARE PROIECT: Primãria Medgidia, prin Direcþia
de Dezvoltare

TERMEN

Decembrie 2006

V. CONSTRUCÞIE DE LOCUINÞE

LOCALIZARE
Medgidia

OBIECTIVE

1. Locuinþe sociale
2. Locuinþe ANL
3. Locuinþe de confort

CERINÞE FINANCIARE ALE PROIECTULUI

Estimarea costului investiþiei (valoare): 1.460.000 euro

SURSE DE FINANÞARE 

- buget local
- private
- surse externe

COORDONARE PROIECT: Primãria Medgidia, prin Direcþia
de Dezvoltare

TERMEN

2006 ºi permanent pentru 20 case sociale pe an
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ANEXE

a. PROIECTE ÎN CURS DE REALIZARE CU FINANÞARE
EXTERNÃ

1. Creºterea eficienþei energetice în Municipiul Medgidia
prin modernizarea a douã centrale termice ºi reabilitarea
reþelelor secundare aferente (realizare studiului de feza-
bilitate ºi a proiectului tehnic), finanþat prin Programul
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare

2. Agenda Localã 21, program pentru promovarea ºi dez-
voltarea conceptului de dezvoltare durabilã în adminis-
traþia publicã localã ºi societatea civilã din municipiul
Medgidia

b. LEGISLAÞIE LOCALÃ PE CARE SE ÎNTEMEIAZÃ
REALIZAREA PROGRAMELOR, SUB-PROGRAMELOR
ªI PROIECTELOR 
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NR. HCL TITLU HCL

38/28.06.2000 Aprobarea programului de dezvoltare economico - socialã a municipiului în perioada 2000-2004

96/23.10.2000 Aprobarea proiectului "Piaþa Nord" ca proiect tip pentru pieþele agroalimentare Est ºi Vest

9/30.01.2001 Stabilirea a 10 ha teren situat în intravilanul municipiului Medgidia, în scopul realizãrii de locuinþe sociale

20/30.01.2001
Asocierea cu Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã a Judeþului Constanþa în vederea administrãrii

"Fondului de Împrumut Local" Medgidia

40/27.04.2001 Aprobarea Programului privind dezvoltarea fondului de locuinþe in municipiul Medgidia, în perioada 2001-2004

43/27.04.2001
Aprobarea suplimentãrii cu echivalentul în lei a 1685 Euro a sumei reprezentând contribuþia localã a CLM în cadrul

proiectului "Dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea serviciilor de întreþinere a spaþiilor verzi"

87/24.08.2001
Aprobarea cooperãrii între CLM ºi un numãr de 4 parteneri sociali - asociaþiile de Proprietari ale bl. P1 + G3, P2 + G1,

P3 ºi P4 + G2, situate în Piaþeta Decebal, în scopul realizãrii în comun a lucrãrilor de îmbunãtãþire a aspectului faþadelor
blocurilor

93/24.08.2001 Aprobarea iniþierii acþiunii de înfrãþire a municipiului Medgidia cu localitatea Yalova -Turcia

52/31.05.2002
Aprobarea iniþierii acþiunii de înfrãþire a municipiului Medgidia cu localitatea Zhumadian, provincia Henan din Republica

China

6/31.01.2003 Aprobarea unor mãsuri privind organizarea ºi funcþionarea unui depozit ecologic de deºeuri în zona Remus Opreanu

26/31.03.2004 Aprobarea inþtierii proiectului privind modernizarea centralelor termice din zonele Nord ºi Est ale municipiului Medgidia
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87/20.07.2004 Aprobarea PUD "Magazin PENNY MARKET" - Medgidia, strada Independenþei

91/20.07.2004 Aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitare locuinþe sociale Cãmin C4 Medgidia"

113/16.08.2004 Înfiinþarea serviciului public de garare (autogarã) în municipiul Medgidia

131/15.09.2004 Asocierea CLM cu Asociaþia Comunitarã a Romilor din Medgidia "ALI BABA" în vederea construirii unei cãrãmidarii

153/23.09.2004 Aprobarea SF „Reabilitarea unitãþilor de învatamânt din municipiul Medgidia

174/21.10.2004 Aprobarea PUD "Supermarket PLUS" Medgidia - zona Vest

187/18.11.2004 Aprobarea PUD „Constructie locuinþã P+M" Fdt. Releului" , Medgidia

4/13.01.2005
Aprobarea contribuþiei CLM Medgidia cu echivalentul în lei al sumei de 2.000 Euro, reprezentând 10% din valoarea

totalã a proiectului „Achiziþie echipamente IT la nivel local pentru o descentralizare financiarã fluentã"

5/13.01.2005
Aprobarea contribuþiei CLM Medgidia cu echivalentul în lei al sumei de 2.370 Euro, reprezentând 15% din valoarea

totalã a proiectului „Serviciul de informare cetãþeni ºi administrare resurse proprii"

27/25.01.2005
Aprobarea contribuþiei CLM Medgidia cu echivalentul în lei al sumei de 461.100 Euro, reprezentând 10% din valoarea

totalã a proiectului "PHARE 2004-2006 Coeziune Economicã ºi Socialã - proiecte mari de infrastructurã regionalã -
"Drum de centurã"

28/25.01.2005
Aprobarea contribuþiei CLM Medgidia cu echivalentul în lei al sumei de 10.000 Euro, reprezentând 10% din valoarea

totalã a proiectului pentru elaborarea Planului de dezvoltare la nivel local "Agenda Localã 21 pentru 2005-2006"

61/24.03.2005 Aprobarea „Programului de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit multietajate din municipiul Medgidia pe anul 2005

160/2.06.2005 Aprobarea PUD „Amenajare baza de agrement, municipiul Medgidia, zona Canal vechi"

245/8.09.2005 Organizarea Festivalului Naþional de Muzicã Uºoarã "Dan Spãtaru"

276/20.10.2005 Aprobarea Strategiei pentru Parc Industrial

300/4.11.2005 Aprobarea contribuþiei CLM Medgidia la proiectul „Execuþie drum centurã" Municipiul Medgidia

313/17.11.2005 Aprobarea Strategiei de dezvoltare localã a municipiului Medgidia



c. ACORDURI BILATERALE

Medgidia întreþine relaþii de înfrãþire din anul 2002 cu municipiile Yalova – Turcia ºi Zhumadian – China materiali-
zate prin încheierea de acorduri de înfrãþire. Au avut loc dese schimburi de experienþe în domeniile cultural, administrativ,
economic ºi sportiv. 4 ºcoli generale din Medgidia au relaþii de colaborare ºi deruleazã proiecte în parteneriat cu ºcoli din
Yalova. De asemenea, cadrele didactice din cele doua oraºe se întâlnesc periodic la Medgidia sau Yalova pentru a împãr-
tãºi din experienþa lor ºi a demara proiecte noi.
In cursul anului 2006 se va încheia un protocol de înfrãþire cu oraºul Bengsford din Suedia în cadrul unui proiect la
nivel european.
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