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RAPORT ACTIVITATE  

  

A. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

Obiectul de activitate al Directiei  este administrarea si gestionarea bunurilor 

care apartind domeniului public si privat al Orasului Navodari, prin cele doua servicii 

Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si Serviciul Gospodarie Comunala. 

 

Obiectul de activitate al SERVICIULUI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

SI PRIVAT s-a realizat prin urmatoarele compartimente: 

 

COMPARTIMENTUL EVIDENTA DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT – In cadrul acestui compartiment s-au realizat urmatoarele: 

 s-a continuat intocmirea cadastrelor si intabularea terenurilor ce apartin 

domeniului public si privat al orasului Navodari, a terenurilor aferente strazilor 

si bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului Navodari; 

 au fost prelungite contractele de inchiriere pentru locuintele sociale; 

 s-au intocmit contracte de preluare concesiune in urma instrainarii constructiilor 

(locuinte, case de vacanta, balcoane) de catre proprietarii acestora; 

 au fost intocmite contracte de inchiriere pentru acces la spatii cu alta destinatie 

decat cea de locuit, pentru cluburi sportive si pentru activitati culturale; 

 au fost incheiate contracte de concesiune pentru cabinete medicale; 

 s-au emis note de constatare a ocuparii domeniului public pentru activitati 

comerciale, promovare de brand-uri, organizarea de targuri traditionale; 

 in perioada 13.10. – 15.12.2014  s-a procedat la inventarierea domeniului public 

si privat al orasului Navodari. 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE DRUMURI, STRAZI, 

SALUBRIZARE, SPATII VERZI – activitatea acestui compartiment s-a realizat 

prin: 

a) executarea lucrarilor de reparatii strazi, trotuare, alei pietonale, reparatii garduri, 

consolidari ziduri de sprijin, etc. 

a. plombe carosabile strazi oras Navodari; 
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b. refacere aliniament cu bordura strazi Mamaia Sat, scarificare si 

impietruire drumuri de acces strazi Mamaia Sat (M9, M11, M14, M15, 

M16, M17 si T2); 

c. refacere trotuare cu pavele autoblocante in zona strazilor Albatros, 

Cabanei, Midiei (bloc M2), Linistei, Nuferilor (bloc 35Est); 

d. placare cu placi de granit si marmura fiamata platou Centrul Cultural, 

alei zona blocurilor R8-R9-R10, zona Tasaul, gard liceu si zid de sprijin 

parcare zona bloc R7. 

b) intocmirea si eliberarea contractelor de concesiune pentru locuri de inhumare 

avizelor pentru lucrari funerare; 

c) eliberarea avizelor de interventie in domeniul public pentru executarea lucrarilor 

de bransare la retelele de furnizare utilitati (apa-canal, gaze naturale, energie 

electrica); 

 

ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STRADALA, COLECTAREA REZIDUURILOR 

MENAJARE de la populatie, agenti economici si institutii publice, precum si activitatea 

de deszapezire se realizeaza, pe toata raza administrativa a orasului Navodari, de catre 

operatorul S.C. Polaris M Holding S.R.L.  

In cursul anului 2014 a fost colectata o cantitate de 12.887.96 tone reziduuri 

menajare, din care 8331.96 tone de la populatie si 4556 tone de la agentii economici. 

 

ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PUBLIC ce functioneaza pe 

raza orasului Navodari se realizeaza de catre Primaria Navodari, prin Serviciul 

Administrarea Domeniului Public si Privat – Compartiment Administrare Drumuri, 

Strazi, Salubrizare, Spatii verzi.  

Si in cursul anului 2014 Primaria Navodari s-a implicat in aceasta activitate, 

asigurand resursele materiale necesare desfasurarii in bune conditii a invatamantului 

prescolar, scolar si liceal: 

 s-au executat lucrari de reparatii si igienizare a cladirilor in care 

functioneaza gradinitele, scolile si liceul; 

 s-au montat usi, ferestre, montat parchet, s-au inlocuit calorifere, etc.; 

 s-au achizitionat echipamente specifice activitatii informatice 

(calculatoare, copiatoare, imprimante, laptop-uri, video proiectoare, 

etc.); 

 s-au realizat sistemul de supraveghere video a copiilor prescolari ce 

frecventeaza Gradinita Lumea Florilor. 

Totodata  Primaria Navodari a asigurat transportul elevilor scolari din cartierele 

Mamaia Sat, Peninsula si  din zona Depozitul de lemne, la cele trei scoli din Navodari. 

 

COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC, ILUMINAT PUBLIC 

LOCAL – activitatea acestui compartiment s-a realizat prin: 
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 reglementarea utilizarii parcarilor publice prin rezervarea locurilor de parcare cu 

plata taxei locale; 

 emiterea avizelor pentru afisaj publicitar; 

 emiterea avizelor de traseu pentru transportul public de persoane si curse 

speciale realizat pe raza orasului Navodari, in anul 2014 au fost emise avize de 

traseu pentru 6 operatori autorizati;   

 vizarea autorizatiilor de transport persoane in regim de taxi, in orasul Navodari 

fiind autorizati sa functioneze un numar de 18 operatori de taxi; 

Iluminatul public este asigurat pe toate strazile care beneficiaza de retele 

electrice, seviciul de mentenanta fiind asigurat de catre o societate autorizata. Aceata 

are obligatia sa asigure 24 din 24 ore personal calificat si autorizat pentru activitatea 

contractata. 

In cursul anului 2014 distribuitorul local de energie electrica Enel Distributie 

Dobrogea SA, la insistentele autoritatii locale,  a procedat la extinderea si reabilitarea 

retelelor de distributie energie electrica in zona strazilor Campului – Mesteacanului, 

Sperantei, Tasaul, M 8,  M 9, M 10,   T 3 si T12, punandu-se in functiune si doua 

PTAB-uri in zona strazilor M9 intersectie cu M10 si Campului. 

 

        Director executiv, 

                                                                                                 Neacsu Vasilica 
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B. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

La nivelul oraşului Năvodari, principalul furnizor de servicii sociale este 

Direcţia de Asistenţă Socială Năvodari, aflată în subordinea Primăriei Oraşului 

Năvodari. 

Instituția își desfășoară activitatea, în principal, în baza Legii asistenţei sociale 

nr.292/ 20.12.2011 privind sistemul național de asistență socială. Conform acestui act 

normativ, sistemul naţional de asistenţă socială se compune din beneficii de asistenţă 

socială şi servicii sociale. 

Beneficiile sociale reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale obtinute din munca, în vederea asigurarii unui minim social 

acceptabil de trai, precum şi o forma de sprijin în scopul promovarii incluziunii sociale 

şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt 

prevăzute expres de lege. 

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depăşirii situatiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, 

promovării incluziunii sociale si creşterii calitatii vietii. Serviciile sociale se 

organizeaza ca servicii sociale de interes public, în forme/structuri diverse, în functie de 

specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii 

de beneficiari. 

 

Atribuțiile Direcției de Asistență Socială 

 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale 
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au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale. 

În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, 

administraţia publica locala, prin Directia de Asistenta Sociala, are următoarele atribuţii 

principale: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 

asistenţă socială; 

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială, respectiv 

Agenția Județeană pentru Prestații Sociale și Inspecție Socială Constanța; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local, şi pregăteste  documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ 

suspendare/ încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le 

prezintă primarului pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii 

prestatiilor socială; 

g) efectuează anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 

socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de 

situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, instituția 

are următoarele atribuţii principale: 
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a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, 

strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung şi răspunde 

de aplicarea acesteia; 

b) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au 

generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

c) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

d) propune încheierea, în condiţiile legii, de contracte de parteneriat public-public şi 

public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice 

locale de la nivelul judeţului, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

e) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

f) acorda, monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

g) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în 

domeniul serviciilor sociale; 

h) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în 

conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

i) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei 

privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

j) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate 

copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor 

categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor 

prestate; 

k) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, 

în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii 

sociale; 

l) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 

diferitelor categorii de beneficiari; 

m) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale 

acordate. 
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Organigrama Direcției de Asistență Socială 

 

Direcția de asistență socială este coordonată de un director executiv, având în 

subordine un număr total de 138 angajați, după cum urmează: 

- Compartiment asistență socială = 10 persoane, 

- Cantina de ajutor social = 4 persoane, 

- Cresa nr.20 = 22 persoane 

- Asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap grav = 101 persoane/ 

dec.2014 

 

Direcţia de Asistenţă Sociala are în subordine următoarele compartimente: 

 Compartiment Asistență Socială – se ocupă, în principal, de acordarea 

beneficiilor sociale (prestații și servicii sociale), venind în sprijinul categoriilor 

de populație defavorizate din oraș (copii și adulți); 

 Creșa de zi – acordă servicii de supraveghere și îngrijire prin personal 

specializat pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 4 ani; 

 Centru de zi pentru copii și persoane în vârstă, care cuprinde: un centru de zi 

pentru copii preșcolari și unul pentru copii școlari, centru de zi pentru persoane 

în vârstă, un cabinet de stomatologie școlara și unul de medicină generală, 

cabinet psiholog, cabinet asistent social; 

 Cantina de Ajutor Social – acordă o masă caldă, zilnic, gratuit, unui număr total 

de aproximativ 200 persoane, respectiv copii si adulți fără venituri sau cu 

venituri modeste; 

 Club pentru pensionari – activități de petrecere a timpului liber, recreere si 

socializare; 

 Asistența medicală școlară – cuprinde 4 cabinete de medicina generala si 1 

cabinet medical stomatologic care deservesc unitățile școlare și preșcolare din 

orașul Năvodari; 
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 Centrul de Permanenţă  - asigură asistența medicală de urgență, pe timpul 

nopții, pentru populația orașului, prin intermediul gărzilor efectuate de către 

personalul medical specializat (medici și asistente medicale). 

  

 Beneficii si servicii sociale acordate 

 

În prezent, la nivel local, prin Direcţia de Asistenţă Socială se asigură următoarele : 

1. Beneficii sociale  

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate : 

- pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie, respectiv beneficiarii de 

venit minim garantat, 

- pentru sustinerea familiei, respectiv alocaţiile de susţinere a familie ; 

- prestații acordate mamei și copilului : indemnizatii si stimulente, alocații de stat; 

- ajutoare de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ; 

b) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul local, respectiv : 

 ajutoare de înmormantare acordate beneficiarilor de venit minim garantat si altor 

persoane al căror buget nu permit acoperirea cheltuielilor de inmormantare, care 

nu au beneficiat de acest sprijin in baza altor legi, 

 alte categorii de ajutoare de urgenta acordate pentru situatii datorate calamitatilor 

naturale, incendiilor, accidentelor, probleme medicale etc. ; 

c) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul 

programelor de sprijin educaţional pentru copii şi tineri, susţinute din bugetul local, 

respectiv : 

- rechizite şcolare prin Programul ”Ghiozdanul”, acordate preşcolarilor şi elevilor 

din unitătile de învăţământ năvodărene, 

- pachete cu alimente şi dulciuri acordate copiilor, pensionarilor şi unor categorii de 

persoane vulnerabile, cu ocazia sărbătorilor religioase, 
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-  pachete cu îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru adulţi, cât şi jucării pentru copii, 

obţinute din donaţiile diverselor persoane fizice (angajaţi ai unor instituţii, elevi din 

cadrul liceelor etc.) ; 

d) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, susţinute din bugetul 

local, respectiv:  

 - decontarea contravalorii transportului persoanelor cu handicap şi a asistenţilor 

personali, acolo unde e cazul, pe ruta Navodari-Constanta, 

 - subventionarea cu 50% a contravalorii transportului pe ruta Navodari-Constanta 

pentru elevii si studentii care au domiciliul în Năvodari. 

2. Serviciile sociale acordate sunt următoarele: 

a) informare privind drepturi şi obligatii, beneficiile si serviciile acordate pe plan local 

şi/sau judetean,  

b) consiliere socială, 

c) consiliere psihologică pentru copii si/sau adulti care se confrunta cu diverse traume 

cauzate de violenta in familie, neglijenta din partea parintilor, divort, alte situatii ; 

d) îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 

e) un Club de pensionari, in cadrul căruia se desfasoara activitati de recreere si 

petrecerea timpului liber pentru persoanele in varsta ; 

f) cantină socială, în vederea asigurării hranei zilnice, pentru copii si adulti in 

dificultate, fara venituri sau cu venituri reduse ; 

g) cresa de zi pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-4 ani, în vederea supravegherii si 

ingrijirii acestora pe timpul zilei ; 

h) servicii medicale gratuite, respectiv analize medicale prin Centrul de Permanenta 

Navodari, pentru persoanele fara venituri.   
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

a) la nivel local, Direcţia de Asistenţă Socială este principalul furnizor de servicii 

sociale care implementează legislaţia in domeniul asistentei sociale; 

b) DAS deţine certificate de acreditare pentru acordarea de servicii sociale primare, 

îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, creşă de zi pentru copii şi cantina socială; 

c) Directia de Asistenţă Socială dispune de resurse umane specializate în domeniul 

asistenţei sociale, cu experiență în acest sens; 

d) colaborări cu diverse institutii: unitatile de invatamant preșcolare și școlare din 

Navodari, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, 

Agenția Județeană pentru Prestații și Inspecție Socială Constanța, Spitalul Județean 

de Urgență Constanta, Poliția Locala și Poliția Orașului Năvodari, biserici locale ; 

e) existenţa legislaţiei în domeniul asistenţei sociale. 

 

PUNCTE SLABE 

a) salarizarea personalului nu este atractivă pentru persoanele calificate în domeniul 

asistenţei sociale; 

b) inexistența furnizorilor privaţi de servicii sociale la nivelul oraşului Năvodari; 

c) fonduri insuficiente alocate sectorului asistenţei sociale, care limiteaza dezvoltarea 

serviciilor sociale existente şi transferă greutatea financiara către autoritatea locală; 

d) lipsa unui sistem integrat, centralizat de monitorizare a serviciilor sociale şi 

beneficiilor sociale; 

e) servicii sociale slab dezvoltate în anumite domenii, cum ar fi: adăposturi de zi/noapte 

pentru persoanele fără locuință și cazurile de violenţă în familie, cămine pentru 

persoanele în vârstă (de tip rezidential), centre de zi/ tip respiro pentru persoanele cu 

handicap etc.; 
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f) inexistenţa spaţiilor ce aparţin domeniului public care ar putea fi reabilitate şi 

amenajate în scopul înfiinţării unor centre sociale. 

 

OPORTUNITĂŢI 

a) dezvoltarea economică a oraşului, prin dezvoltarea turismului, va permite mărirea 

fondurilor locale destinate asistenţei sociale; 

b) existenţa centrelor de formare profesională prin intermediul cărora se poate realiza 

formarea continuă a specialiştilor în asistenţa socială; 

c) posibilitatea obţinerii unor finanţări/sponsorizări pentru dezvoltarea unor servicii 

sociale prin  Fondurile Structurale  ale Uniunii Europene, cât şi prin intermediul altor 

programe iniţiate de firme/companii române sau străine; 

d) posibilitatea implicării voluntarilor (elevi, studenţi etc.) în diverse acţiuni sociale; 

e) includerea oraşului Năvodari în Zona Metropolitană Constanţa, având posibilitatea 

de a beneficia de investiţii în mai multe sectoare de activitate. 

 

AMENINŢĂRI 

a) imposibilitatea asigurării cofinanţării proiectelor selectate, care beneficiaza de 

finantare din fonduri europene nerambursabile; 

b) schimbări legislative dese; 

c) inversarea priorităţii nevoilor sociale identificate, datorită crizei financiare şi/sau 

instabilităţii politice; 

d) cresterea problematicii sociale şi necesitatea înfiinţării unor servicii sociale noi, 

neprevăzute iniţial; 

e) diminuarea personalului specializat angajat, pe fondul nemulţumirilor salariale.  
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ACTIVITATEA INSTITUȚIEI PE COMPARTIMENTE 

 

 

I. Compartiment Asistență Socială 

I.1. Venit minim garantat 

 Acordarea ajutorului social se face în baza Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat. După cum se poate vedea si din imaginea de mai jos, numărul 

dosarelor aflate în plată la finele anului 2014 este același cu numărul dosarelor de la 1 

ian., deși pe parcursul anului s-a înregistrat o dinamică a dosarelor (dosare intrate/ieșite, 

cereri respinse). 

 

Motivele de încetare a dreptului de ajutor social au fost: neefectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității, depășirea limitei veniturilor prevazute de lege, deținerea 

unor bunuri ce exclud acest drept conform legii, cererea beneficiarilor. De asemenea, au 

fost înregistrate și situații în care dosarele au fost suspendate și nu a mai fost reluat 

dreptul.  

Tipologia celor 61 de familii beneficiare de ajutor social se poate vedea în 

tabelul de mai jos: 
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Situatia dosarelor de venit minim garantat/ 2014  

Tip familie 
Numar 

dosare 

Numar total 

persoane 

benefic./dosar 

pers.singura 39 39 

fam. cu 2 pers. 8 16 

fam. cu 3 pers. 1 3 

fam. cu 4 pers. 8 32 

fam. cu 5 pers. 4 20 

fam. cu peste 5 pers. 1 5 

Total  61 115 

 

 Pe lângă evaluarea/reevaluarea situației beneficiarilor/solicitanților de ajutor 

social prin efectuarea de anchete sociale la domiciliu, s-au întocmit rapoarte lunare/ 

statistici, conform legii, solicitate de AJPIS Constanta, s-au redactat și transmis adrese 

la diverse institutii în vederea clarificarii situației financiare și a bunurilor solicitanților 

de ajutor social. 

 

I.2. Alocații de susținere a familiei 

 În baza Legii nr.277/2010 privind alocația de susținere a familiei, în anul 2014 

au fost instrumentate 130 dosare (nr. dosare la 1 ian. + nr.dosare intrate în cursul 

anului). După cum se poate observa din graficul de mai jos, numărul dosarelor aflate în 

plata la finele anului 2013, dar și 2014, variază ușor în jurul cifrei 80, la fel ca și 

numărul dosarelor primite în cursul anului (51 în 2013, 50 în 2014). 
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În ceea ce privește tipul familiilor beneficiare de alocației de susținere, aflate în 

plată la sfârșitul anului 2014, componența acestora se poate vede mai jos: 

 

 Totodată, se poate observa faptul că din totalul familiilor beneficiare de alocatie 

de sustinere/ dec. 2014, și anume 85,  o treime sunt reprezentate de familiile 

monoparentale. 
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S-au efectuat anchete sociale la domiciliu în vederea evaluării/reevaluării 

situației beneficiarilor/solicitanților de alocație, au fost întocmite rapoarte lunare/ 

statistici, conform legii, solicitate de AJPIS Constanta, s-au redactat și transmis adrese 

la diverse institutii în vederea clarificarii situației financiare și a bunurilor solicitanților 

de alocație de susținere a familiei. 

 

I.3. Indemnizatii și stimulente mamă și copil 

 Conform O.U.G. nr.111/ 2010 privind privind concediul si indemnizatia lunara 

pentru cresterea copiilor, în cursul anului 2014 au fost primite 225 cereri și 

instrumentate dosarele aferente privind acordarea concediului de crestere copil, 

din care:  
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Realizând o comparație între anii 2013-2014, se observă o scădere ușoară a 

numărului de cereri înregistrate privind acordarea concediului de creștere a copilului 

până la vârsta de 2 ani, respectiv de la 232 la 225 cereri în 2014. 

În schimb, se constată o creștere a numărului de cereri de acordare de alocație de 

stat pentru copil. 

 
 

 

I.4. Ajutoarele de urgență se acordă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cât și a Hotărârii Consiliului Local nr. 85/29.05.2014 privind 

acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare. În urma depunerii 

cererii solicitanților și a documentelor însoțitoare, se întocmeste referatul și ancheta 

socială - in cazul ajutoarelor de urgență -, urmate de Dispozitia de acordare aprobata de 

Primar, sau unde e cazul, Hotărârea Consiliului Local.  
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 După cum se observă în graficul de mai sus, dacă ajutoarele de înmormântare au 

crescut cu 4 cereri în anul 2014 față de anul anterior, numărul ajutoarelor financiare de 

urgență s-a dublat. În mare parte, aceste ajutoare au fost acordate pentru sprijinirea unor 

persoane/ familii care se confruntă cu probleme medicale (intervenții chirurgicale, 

achiziționare proteze, medicamente etc.). Beneficiarii au fost persoane cu venituri 

reduse, copii/ adulți cu handicap, persoane în vârstă. 

I.5. Ajutoarele de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri pentru sezonul rece 2014-2015 se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011. 

Situația ajutoarelor la 31 dec.2014 cuprinde următoarele cifre: 

Venit net mediu lunar pe 

membru fam. (lei) 

Pers. 

singura 

Fam. 

cu 2 

membri 

Fam. 

cu 3 

membri 

Fam. 

cu 4 

membri 

Fam. 

cu 5 

membri 

Fam. cu 

peste 5 

membri 

 pana la 155 (ajutor soc.) 0 0 0 0 0 0 

 pana la 155 7 10 5 10 7 3 

 155,1-210 1 3 2 2 0 2 

 210,1-260 0 2 3 3 0 0 

 260,1-310 0 5 0 2 0 0 

 310,1-355 4 4 2 2 1 0 

 355,1-425 5 5 1 2 0 0 

 425,1-480 3 2 0 0 1 0 

 480,1-540 4 4 1 0 0 0 
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540,1-615 2 6 1 1 0 0 

 615,1-786 0 0 0 0 0 0 

 
786,1-1082 0 0 0 0 0 0 

Total 

general 

TOTAL 26 41 15 22 9 5 118 

 
 De asemenea, s-a efectuat un număr de 86 de anchete sociale la domiciliul 

persoanelor care au solicitat acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu energie 

electrică. 

  

 I.6. Protecția persoanelor cu handicap – Legea nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

 Față de anul 2013, atât numărul asistenților personali, cât și cel al beneficiarilor 

de indemnizație handicap au crescut  în anul 2014, așa cum se poate vedea si din 

graficul de mai jos. 
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În cursul anului 2014 au fost efectuate 450 anchete sociale la domiciliu, din 

care 80% au fost cereri solicitate de către persoane adulte. 

 
Referitor la scopul pentru care s-au efectuat anchetele sociale, așa cum se poate 

observa mai jos, cele mai multe solicitări s-au înregistrat pentru încadrarea într-un grad 

de handicap, pe următorul loc situându-se anchetele sociale pentru reîncadrarea într-un 

grad de handicap. 

 

 Lunar, se întocmeste o situatie statistica privind persoanele cu handicap grav, 

beneficiare de indemnizatie de hrană, care se transmite DGASPC Constanta. 

În ceea ce privește decontarea transportului persoanelor cu handicap pe ruta 

Năvodari-Constanța și retur, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 262/21.11.2013, 
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pentru anul școlar 2013-2014 s-au înregistrat 8 dosare, iar pentru 2014-2015, până în 

prezent, sunt 5 solicitări. 

 

 
 I.7. Protecția copilului.  Legislația în domeniu cuprinde mai multe acte 

normative, dar actul principal îl reprezintă Legea nr.272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului.  

Și în cursul anului 2014 au fost identificati copiii în dificultate, familiile acestora fiind 

evaluate din punct de vedere social. S-a acordat informare și consiliere cu privire la: 

drepturile și obligațiile prevazute de lege, serviciile si prestatiile acordate pe plan local 

și judetean, demersurile necesare înregistrării tardive a nașterii copilului, instituirea 

unor măsuri de protecție specială/ documentatia necesara si instituțiile implicate.  

Astfel: 

- s-au efectuat anchete sociale de reevaluare a celor 45 copii aflați în plasament familial 

(la rude/cunoștinte) pe raza orașului Năvodari, fiind întocmite dosarele cu actele 

necesare menținerii/ încetării măsurii de protectie, iar ulterior acestea au fost predate 

DGASPC Constanta;  

- s-au întocmit dosare privind un număr de 15 copii care au fost referiti DGASPC cu 

propunerea de stabilire a unei măsuri de protectie speciala, respectiv plasament familial 

la rude și instituționalizarea într-un centru de tip rezidential; 

- la solicitarea altor institutii, respectiv DGASPC, spital, politie etc., s-au efectuat 

verificări la domiciliu pentru un număr de 98 cazuri; 

- pentru 4 copii s-au efectuat demersuri în vederea declarării tardive a nașterii acestora, 

pe cale judecătorească. 

 De asemenea, în baza Hotărârii Guvernului nr.683/2006 pentru completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
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nr. 384/2001, pe parcursul anului trecut au fost eliberate Dovezi pentru 16 părinți care 

au notificat institutia cu privire la intenția de a pleca la muncă în străinătate. 

 La solicitarea DGASPC, trimestrial s-a întocmit Fisa de monitorizare care 

contine date despre personalul institutiei, copiii ai căror părinți sunt plecati în 

străinătate, copiii separati de părinti, centrele de zi din localitate, locurile de joaca etc.  

 În ceea ce privește contribuția locală datorată de autoritatea publica locala la 

finantarea serviciilor sociale destinate protectiei și promovarii drepturilor copilului si 

ale persoanei adulte cu handicap, cu domiciliul in Navodari (in cuantum de 25%, iar 

din octombrie – 10%), conform Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului, republicata, cât și a Hotararii Consiliului Judetean Constanta 

nr.71/17.03.2014 privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2014, s-a realizat  

corespondența cu DGASPC Constanta si SPCLEP Navodari în sensul verificării 

domiciliilor persoanelor (copii și adulti) din tabelele trimise. 

  

 Pentru remedierea unor comportamente/situații de dificultate, psihologul 

institutiei a acordat consiliere psihologica unui număr total de  10 persoane  (8 copii si 

2 adulti) care manifestau: tulburări în spectrul autist, tulburări de comportament în 

mediul școlar, absenteism scolar, fuga de acasa, comportament violent, dificultati de 

relationare în mediul familial, tulburari emotionale datorate divortului parintilor. 

 

 

 I.8. În ceea ce privește situația locuințelor sociale, în anul 2014 s-au efectuat: 

- 49 anchete sociale în vederea acordării unei locuințe sociale cu chirie; 

- 61 anchete sociale în vederea reînnoirii contractului de închiriere pentru persoanele 

cărora li s-a acordat o locuință socială (25 anchete în incinta Caminului Jandarmi, 36 

anchete în Caminul  ”L.Edeleanu”). 
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 I.9. Prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala, autoritatea publică locală, a 

acordat și în anul 2014 ajutoare în natură, alimentare și materiale, susținute din 

bugetul local, după cum urmează:  

- pachete cu alimente de bază acordate cu ocazia sărbătorilor religioase, pentru 

următoarele categorii de persoane: persoane cu handicap, asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav, beneficiari ai cantinei sociale și de ajutor social, 

pensionari, personal administrativ al institutiilor publice locale, alte categorii 

defavorizate; 

Pachete acordate de 

sarbatori religioase 
Nr. 

Valoare 

(lei)/pachet 

Paște 2014 6500 45 

Sf. Nicolae 2014 5700 30 

Crăciun 2014 6500 45 

 

- în cadrul programului ”Ghiozdanul” s-au acordat 5044 de ghiozdane cu rechizite 

școlare pentru copiii din învățământul prescolar si scolar din Năvodari. 

 

 I.10. Facilități privind utilizarea mijloacelor de transport în comun.  

Consiliul Local Năvodari a aprobat decontarea a 50% din costul abonamentului 

de transport între localitatea de domiciliu-Năvodari si orașul Constanta, și retur, pentru 

elevi și studenti, în baza Hotărârii nr.44/ 31.01.2008, modificată și completată de 

Hotărârea nr.261/21.11.2013.  

Cu excepția lunilor de vacanță, se înregistreaza un număr de aproximativ 250 

cereri/ lună. Direcția de Asistență Socială întocmește un dosar cu datele personale ale 

solicitantului și verifică corectitudinea documentelor ce se depun lunar, acceptând 

numai acele documente care întrunesc condițiile prevăzute de HCL. 

Toate documentele depuse se centralizează până pe data de 8 ale lunii și se 

predau, pe bază de borderou, Direcției Economice – numai cererile însoțite de 

abonamentul de transport și dovada achitării acestuia. 
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II. CRESA NR.20  

Conform Hotărârii Guvernului nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație 

timpurie antepreșcolară, Creșa nr.20 Năvodari acordă, pe timpul zilei, servicii integrate 

de îngrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de vârsta antepreșcolară. 

După cum se poate vedea în graficul de mai jos, numărul copiilor înscriși la 

creșă a crescut pe parcursul anului 2014, ajungând în luna decembrie la 79 copii, 

împărțiți în două grupe (în luna august copiii sunt în vacanță, instituția desfășurând 

activități de curățenie/deratizare). 

 

 În ceea ce privește numărul mediu al copiilor prezenți efectiv în institutie, se 

constată faptul că lunar sunt prezenți copii la creșă în proporție de aproximativ 60%. 

Luna 
Nr. mediu 

 copii prezenti 
Nr. copii inscrisi 

ian.14  34 66 

feb.  40 68 

mar.  43 73 

apr.  42 83 

mai  55 89 

iun.  57 91 
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iul.  44 83 

august vacanta vacanta 

sept.  40 80 

oct.  46 78 

nov.  45 79 

dec.14  44 79 

Realizând o comparație cu anul 2013, numărul copiilor aflați în evidență la 31 

decembrie a crescut și față de anul anterior, deși la începutul anului situatia era total 

inversată. 

An 
Nr. copii    

la 1 ian. 

Nr. copii 

intrati 

Nr. copii 

iesiti 

Nr. copii 

la 31 dec. 

2013 71   73  79  65 

2014 64  86   71  79 

III. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

La începutul anului 2014 Cantina de ajutor social și-a mutat sediul din incinta 

Bisericii ”Buna Vestire” Năvodari în noul sediu situat pe str.Sănătății, spațiu ce a fost 

renovat, reabilitat și dotat în cadrul proiectului: ”Cantină Socială şi Centru de Zi în 

localitatea Năvodari - reabilitare şi modernizare”, proiect finalizat la sfârşitul anului 

2013 și finanțat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

Astfel, în cursul anului au beneficiat de o masă caldă, zilnic, în mod gratuit, un 

număr total de 200 persoane, din care 40 copii și 160 adulti aflați în dificultate, cu 

venituri mici sau fără venituri.  

Instrumentarea dosarelor a presupus: efectuarea anchetelor sociale la domiciliul 

beneficiarilor, întocmirea referatelor și a dispozițiilor de înscriere, încheierea 

contractelor de furnizare servicii, monitorizarea foilor lunare de prezență etc.  
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IV. CENTRU DE ZI PENTRU COPII SI PERSOANE ÎN VÂRSTĂ 

Centru de zi include, pe lângă birourile de asistent social și psiholog, 

următoarele:  

- Centru de zi pentru vârstnici – în cadrul acestuia se acordă unui număr de 100 

persoane în vârstă, servicii de petrecere a timpului liber, recreere și socializare: diverse 

jocuri (table, rummy, sah, carti), vizionare tv, lectură presă, servire ceai/cafea. Media/zi 

a beneficiarilor este de 60 vârstnici, programul de activitate desfășurându-se zilnic între 

orele 9
00

 - 17
00

. 

- Cabinet stomatologic școlar – pe parcursul anului 2014, de serviciile medicale au 

beneficiat un număr total de 694 copii, preșcolari și școlari din orasul Năvodari, din 

care 189 de copii au fost evaluați în cadrul bilanțului periodic realizat la clasele I, II, III, 

cât și clasa a IX-a (toate unitățile de învățământ). 

- Centru de zi pentru copii – include două spații destinate copiilor preșcolari și școlari.  

 Pentru buna desfășurare a activității s-au realizat investitii in spatiile nou 

renovate, fiind achizitionate următoarele: 

- perdele, draperii, jaluzele verticale, aplice/ corpuri de iluminat, oglinzi, 

- măști calorifere, 

- mobilier: mese și scaune pentru copii, rafturi, dulapuri, birouri, cuiere, canapele și 

fotolii, 

- panouri și firme luminoase, 

- aparate de aer conditionat. 

V. CLUB PENSIONARI (situat pe strada Midiei), acordă servicii unui 

numar de 70 pensionari, cu o medie de aproximativ 50 persoane/zi. Pensionarii pot 

servi cafea/ ceai, citesc presa si pot petrece timpul liber într-un mod placut, in compania 

altor persoane de aceeasi varsta.   
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Obiective propuse pentru anul 2015 

 

 Pentru anul 2015, Direcția de Asistență Socială își propune dezvoltarea 

instituțională prin atingerea următoarelor obiective: 

1. diversificarea beneficiilor sociale (prestații și servicii sociale) acordate şi 

îmbunătăţirea metodologiei de lucru; 

2. obținerea acreditării(re) serviciilor sociale acordate, pe fiecare tip în parte, și, 

implicit a avizelor/autorizațiilor de funcționare (cantina sociala, centre de zi, 

cabinete medicale, cresa); 

3. oficializarea relațiilor de colaborare interinstituțională prin încheierea unor 

contracte de parteneriat cu unitățile de învățământ din Năvodari și stabilirea 

unor acțiuni comune care să aibă ca scop îmbunătățirea calității vieții copilului 

și familiei, în special pentru cazurile aflate în dificultate;   

4. asigurarea funcționalității Centrului de zi pentru copii: 

- demersuri pentru angajarea personalului necesar, conform organigramei 

aprobate, 

- identificarea copiilor-beneficiari și întocmirea dosarelor de înscriere, 

- desfășurarea activităților specifice centrului de zi, respectiv: 

- activitati educative : sprijin pentru efectuarea temelor, cursuri de 

limbi straine, lectura/biblioteca, educatie plastica (modelaj, 

pictura), cunoastere și respectarea normelor de comportament în 

societate; 

- activitati de socializare si petrecerea timpului liber: jocuri de 

grup/ individuale, aniversarea zilelor de nastere, organizarea unei 

tabere de vara/excursii ; 

- servicii de consiliere psihologica, acordate copilului si/sau 

familiei, la cerere sau ori de cate ori personalul considera că este 
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necesar. 

 

5. diversificarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru 

vârstnici, având ca scop recuperarea şi antrenarea la viaţa socială a persoanelor 

vârstnice, valorizarea experienţelor acestora, evitându-se astfel marginalizarea 

socială, prin: 

- dotarea cabinetului de medicină generală și asigurarea asistenței medicale (în 

mod gratuit/ preturi convenabile) pentru beneficiarii centrului; 

- organizarea unor întâlniri cu specialişti: medic, notar/jurist, reprezentanţi ai 

instituţiilor de stat, preoţi sau personalităţi şi dezbateri pe anumite teme propuse 

de beneficiari: întreţinerea stării de sănătate, informaţii despre bolile bătrâneţii, 

acte juridice (încheiere contracte, testament etc.), legislaţia privind protecţia 

vârstnicilor ş.a.,  

- aniversarea unor evenimente religioase sau importante pentru vârstnici, cum ar 

fi: Sf.Nicolae, 1 Octombrie -  Ziua Internaţională a Vârstnicilor, 8 Martie etc.;  

- organizarea unor excursii la manastiri/alte obiective turistice, petrecerea unui 

week-end la o pensiune turistică; 

- organizarea unor expoziţii cu obiecte realizate de vârstnici: felicitări, mărţişoare, 

tricotaje sau expoziţie de artă culinară. 

 

6. mediatizarea serviciilor acordate în cadrul Direcției de Asistență Socială, prin 

realizare şi distribuire de afişe şi pliante informative, prin intermediul Litoral 

TV. 

D.J. - A.P.L., 

ASISTENTA SOCIALA-PROTECTIA COPILULUI 

AURA BOZDOACA 

 
CONSILIER SUPERIOR, 

        DANIELA MARIN 
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C. DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ NĂVODARI 
 

Activitatea Directiei Politia Locala este structurata pe tot ceea ce inseamna 

protejarea si consolidarea vietii civilizate in orasul nostru. 

Vorbim, in primul rand, despre asigurarea ordinii si linistii publice, precum si a 

pazei in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica: 

 

 In vederea desfasurarii in bune  conditii a acestei activitati, Politia locala a 

actionat si actioneaza continuu prin patrulare, supraveghere, legitimare, prevenire si 

sanctionare a celor care incalca prevederile legale si normele de convietuire sociala. 

 

       La solicitarea conducerii Primariei , a conducerii Clubului Sportiv Sageata 

Navodari, personalul D.P.L. a actionat in colaborare cu celelate structuri din cadrul 

MIRA, dar si independent,  la toate manifestarile organizate in acest sens, pentru buna 

lor desfasurare, actiuni cum ar fi: 

 spectacole cu ocazia unor sarbatori; 

 manifestari religioase; 

 sarbatorirea Zilei de 1 MAI; 

 Ziua Eroilor; 

 Zilele Orasului Navodari; 

 Meciurile de fotbal si rugby, jucate acasa de catre echipele din Navodari; 

 

Prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind curatenia 

orasuluieste una din principalele atributii ale Politiei locale , personalul institutiei 

confruntandu-se cu numeroase situatii cand cetateni ai orasului, dar si din alte 

localitatii au depozitat gunoaie si moloz in zonele limitrofe localitatii. S-au desfasurat 

si se desfasoara in continuare activitati de  avertizare a cetatenilor pentru ridicarea 

moluzului, pande la iesirea din localitate, sperand ca sanctionarea celor ce nu 

respecta mediul in care traim va descuraja continuarea unor astfel de manifestari 

specifice lipsei de civilizatie.. 

 

     Politistii locali asigura fluenta traficului rutier si deblocarea carosabilului in vederea 

desfasurarii in conditii optime a unor activitati precum lucrarile de reabilitare a retelelor 

de apa si canal, toaletarea arborilor, executarea lucrarilor de marcaje rutiere si pietonale 

pe toate arterele de circulatie din oras sau in timpul actiunilor cultural-artistice si 

sportive. 

      

Se actioneaza, de asemenea,  pentru respectarea normelor legale privind 

desfasurarea comertului stradal si activitatilor comerciale, se verifica legalitatea 

activitatilor de comercializare a produselor.  
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 In domeniul protectiei mediului se actioneza pentru controlul si respectarea 

prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor . 

verificarea existentei contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau 

juridice, potrivit legii, pentru a ne putea mandri, in continuare, cu aspectul cochet al 

orasului nostru..  

 

Un rol important il au activitatile privind evidenta persoanei, fiecare cetatean al 

orasului resprezentand un element esential al dezvoltarii societatii navodarene. 

 s-au inmanat cartile de alegator  

 s-au rezolvat adresele primite de la Judecatorie si tribunal cu privire la 

persoanele puse in libertate provizorie, urmarindu-se cu atentie evolutia 

pozitiva a acestora, 

 s-au efectuat verificari cu privire la legalitatea stabilirii domiciliului pe raza 

orasului ; 

 

Suprevegherea unitatilor scolare se efectueaza zilnic. Au fost depistate persoane 

ce deranjau linistea publica acestea fiind sanctionate corespunzator. S-a asigurat 

ordinea si linistea  pe timpul desfasurarii examenului de bacalaureat, precum si 

transportul lucrarilor, pe timpul lucrarilor de simulare etc. 

 

REZOLVAREA SESIZARILOR CETATENILOR: 

 

Au fost primite si rezolvate un numar de 901 sesizari, astfel: 

 tulburarea linistii publice prin orice fel de mijloace ; 

 rezolvarea unor conflicte intrafamiliale; 

 curatenia localitatii; 

 lipire afise  in locuri nepermise; 

 aplanarea scandalurilor si altor stari conflictuale;   

 sesizari ale unor asociatii de locatari privind tulburarea ordinii si linistii publice 

de catre unii consumatori din baruri si restaurante; 

 rezolvarea sesizarilor privind curatenia , fiecare apel primit din partea cetatenilor 

fiind tratat cu seriozitate si competenta, respectandu-se prevederile legale; 

 

ACTIVITATI EXECUTATE IMPREUNA CU POLITIA NATIONALA:  

 

Personalul D.P.L acorda sprijin Politiei Nationale, dar si Politiei Rutiere atat cu 

personal, in functie de efectivele avute la dispozitie, dar si prin organizarea unor 

actiuni punctuale in scopul depistarii si sanctionarii persoanelor care incalca legea, 

precum si mentinerea ordinii si linistii publice si a sigurantei rutiere. Astfel s-au 

organizat urmatoarele actiuni : 
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- prinderea unor infractori; 

- filtre la intrarile in oras in vederea depistarii ci combaterii incalcarii 

regulilor de circulatie pe drumurile publice; 

- verificarea unor agenti economici privind respectarea programului de 

functionare; 

- depistatea unor persoane care locuiesc ilegal; 

- rezolvarea unor evenimente sesizate prin serviciul de urgenta 112; 

   

             In anul 2014 s-au aplicat un numar de 807 sanctiuni in valoare de aproximativ 

210.992 lei. 

 

 

 

 Director Executiv 

                                                          Lazar Florian 
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D. SERVICIUL PUBLIC PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ –  

PROTECȚIE CIVILĂ 
                                                           

Activitatea pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă sa desfăsurat în conformitate cu 

prevederile actelor normative în domeniu, baza legală : 

- Legea nr.481/2004 (modificată şi completată) privind protecţia civilă; 

- Legea nr.307 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Hotărârea Guvernului nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinal Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

- Ordinal nr.163/2007 al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- Ordinal nr.712/2005 al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

 

Ţinănd cont de prevederile actelor normative mai sus menţionate Comitetul 

Local pentru  

Situaţii de Urgenţă Năvodari a acţionat :  

 Prin personalul tehnic de specialitate au fost întreprinse măsuri de întocmire a 

documentelor necesare pentru actualizarea componenţei Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă al oraşului Năvodari. 

 

 Au fost actualizate documentele operative de intervenţie cum sunt : - Planul de 

Analiză şi Acoperire a Riscurilor, aprobat prin H.C.L. nr.15/17.02. 2014; - Planul de 

evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale din oraşul Năvodari; - Planul de apărare în 

cazul producerii unei situţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări 

de teren în oraşul Năvodari; - Schema de înstiinţare, avertizare şi alarmare a oraşului 

Năvodari. 

 

 A fost întocmit Planul de apărare împotiva inundaţiilor pentru perioada 2014 – 

2017, avizat şi aprobat de instituţiile abilitate. 

 

 Pentru asigurarea înstiinţări şi alarmării populaţiei la nivelul orasului Năvodari 

sunt montate 4 sirene electrice de 5,5 kv, o sirenă electronică şi o motosirenă (în 
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magazie), aceste sisteme şi mijloace de alarmare au fost menţinute în stare nomală de 

funcţionare. 

 

 Cele două adăposturi de protecţie civilă special construite se află în stare bună 

de utilizare necesitând unele întervenţii (reparatii) la sistemul de etansare şi de 

ventilaţie. 

 

 Au fost luate masuri de informare a cetăţenilor cu privire la prevenirea unor 

evenimente neplăcute cu ocazia sărbătorilor şi manifestărilor religioase şi culturale în 

locaţiile cu aglomerări mari de persoane. 

 

 Au fost luate masuri pentru publicare în cotidianul local „GAZETA DE 

NĂVODARI” a celor 8 (opt) materiale informative primite de la I.S.U.”DOBROGEA” 

al judeţului Constanţa, pentru informarea comunităţii/cetăţenilor privind situaţiile de 

urgenţă, asigurând în acest fel şi instruirea cetăţenilor în problema situaţiilor de urgenţă. 

 

 Pentru pentru informarea/instruirea personalului tehnic cât şi a elevilor din 

orasul Năvodari au fost procurate abonamente la revista „POMPIERII ROMÂNI”  şi 

distribuite gratuit tuturor unităţilor de învăţământ. 

 

 Au fost luate masuri de asigurare a tuturor condiţiilor privind prevenirea şi 

stingerea incendiilor la toate locaţiile unde au fost amenajate secţii de votare cu ocazia 

alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale. 

 

 Cu ocazia campaniei agricole de recoltare a culturilor de păioase au fost 

distribuite instrucţiuni, materiale informative şi pliante tuturor detinătorilor de terenuri 

agricole cultivate cu păioase, în vederea preveniri incendiilor. 

 

 Pentru coordonarea şi asigurarea intervenţiilor în sezonul rece la acţiuni de 

combatere a fenomenelor meteorologice periculoase – căderi masive de zăpadă, 

înzăpeziri, chiciură şi polei, vânt puternic, a fost actualizată componenţa 

Comandamentului de iarnă şi au fost asigurate materialele de intervenţie (combaterea 

poleiului şi antiderapante). 

 

 Pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi securitate la incendiu au fost luate 

măsuri de verificare, reparare şi încărcare a tuturor stingătoarelor din instituţiile publice 

din subordinea Primăriei Năvodari. 

 

 Am participat la activităţile desfăsurate în cadrul proiectului „A.P.R.O.A.P.E. – 

Administraţie Publică Responsabilă = O Administraţie Publică Eficientă” proiect 
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implementat de către Instituţia Prefectului – judeţul Constanţa, privind Sistemul de 

Videoconferinţă pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

 Urmează ca în perioada următoare să fie montate şi un terminal în sala de 

sedinţe din sediul primăriei Năvodari în vederea conectării orasului nostru la acest 

sistem. 

 

 Au fost rezolvată în termen toată corespondenţa primită pe linia situaţiilor de 

urgenţă. 

 

      ÎNTOCMIT, 

             Posăcianu Ionel 

 

 
 


